
Getty Images entra no segmento de licenciamento musical   

 
 
A Getty Images, líder mundial na criação e distribuição de conteúdo visual, anuncia sua 
entrada no segmento de licenciamento de música para uso comercial com a aquisição da Pump 
Audio, fornecedora de músicas independentes para criadores no mundo inteiro. A aquisição 
movimentou aproximadamente US$ 42 milhões. 
 
A aquisição marca a entrada da Getty Images na indústria da música e representa um passo 
significativo na estratégia da empresa para oferecer ao mercado um completo acervo de mídia 
digital que atende as necessidades de seus clientes nas áreas de mídia e publicidade, bem 
como as demandas de seus clientes corporativos. A Getty Images pretende facilitar o 
licenciamento comercial de música para beneficiar tanto clientes e compradores, como 
criadores de música fornecedores do portal. 
 
A Getty Images agora possui uma plataforma que permite aos clientes licenciar músicas 
originais e com qualidade profissional - previamente liberadas para serem utilizadas em seus 
projetos - em mídias como televisão, vídeo, publicidade e Internet. Com o passar do tempo, as 
músicas não só serão integradas aos vários web sites da Getty Images, mas também serão 
disponibilizadas por meio do pessoal de vendas da empresa.  
 
O rápido crescimento das plataformas multimídias na Internet e em dispositivos celulares está 
criando um enorme mercado para novo conteúdo digital, incluindo músicas de alta qualidade e 
facilmente licenciáveis. As projeções são de que essa tendência continue à medida que os 
novos meios de comunicação absorvam maior atenção do consumidor. De acordo com 
pesquisas recentes da Enders Analysis de 2006 e de Wall Street, o mercado para licenciamento 
comercial, venda de direitos de sincronização e apresentação de música deve ultrapassar a 
marca dos US$ 3 bilhões.  
 
A Getty Images agora pode atender as necessidades de seus clientes nesse crescente mundo 
de novas mídias. Artistas, gravadoras e distribuidoras poderão lucrar com suas produções. Da 
mesma forma, clientes terão a possibilidade de adquirir músicas criativas, versáteis e de alta 
qualidade, com maior facilidade.  
 
Segundo Jonathan Klein, co-fundador e diretor-presidente da Getty Images, a empresa 
impulsionou o crescimento da indústria de conteúdo visual pelos últimos 12 anos, oferecendo 
diversas inovações e trazendo grandes oportunidades para parceiros e clientes. "Hoje, há um 
consenso na indústria de que o mercado de licenciamento comercial de música é fragmentado, 
ineficiente e confuso, assim como o mercado de imagens era anteriormente", afirma Jonathan 
Klein. "Estamos confiantes de que a nossa experiência com distribuição digital e e-commerce, 
bem como nossa política quanto a propriedade intelectual, terá um similar impacto positivo na 
indústria da música". 
 
Nos próximos meses, a Getty Images planeja implementar plataformas e parcerias que 
continuarão a expandir esse mercado, oferecendo soluções criativas. Além dos artistas 
independentes, cujo trabalho é atualmente distribuído pela Pump Audio, as novas plataformas 
oferecerão também oportunidades de renda adicional para grandes gravadoras, distribuidoras 
e produtores de áudio.  
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