
No ano passado, durante viagem
de trem pela Califórnia, con-
tei: oito em cada dez teens que
seguiam de mochilas nas costas

para a escola portavam um tocador de mp3
como o iPod. Recentemente, uma pesquisa
mostrou que mais da metade dos adolescen-
tes norte-americanos - exatos 54% - possui
algum desses aparelhos. A pergunta que deve
ser feita é: quem vai convencer esse exército
(que mais que dobrou nos últimos três anos,
ostentando seus fones de ouvido brancos) a
consumir música nos moldes em que todas as
gerações anteriores a eles foram educadas - ir
à loja e comprar um disco? Não responda ain-
da, pois o cachorro nessa rinha é bem maior.

Além deles, há que se convencer tam-
bém os 140 milhoes.de pessoas registradas
no MySpace, a vedete da web. O site de re-
lacionamentos norte-americano, que nas-
ceu ancorado no compartilhamento e troca
de músicas, foi comprado em 2005 por U$
580 milhões pela companhia de Robert
Murdoch, magnata das comunicações que
comanda 789 empresas estabelecidas em 52
países. Do alto de seus 75 anos, Murdoch
enxergou algo que os donos das carteiras
no meio musical insistem em apontar como
ação de trombadinhas da web: o MySpace
na ponta do iceberg da internet 2.0, formada
por sites que dão ferramentas para o inter-
nauta criar e compartilhar seu conteúdo.

Nesse mar revolto, temos na linha de
frente de um dos lados, as gravadoras que
vendem a idéia de que o compartilhamento
de música pela internet vai acabar por matá-

la. De outro, todas as pessoas (os 140 milhões de myspacianos são
apenas uma das parcelas visíveis) que, vez ou outra, utilizam o mou-
se e o teclado para conhecer artistas novos e "baixar" as canções
preferidas. Espremida a situação, o veredicto é: o mercado de música
vai muito bem, obrigado. O que caminha ladeira abaixo e sem freios
é a indústria do disco e a vendagem de CDs.

Essa tentativa de convencimento de que a música respira por
aparelhos cai por terra quando todos os levantamentos mostram
que, nos últimos cinco anos, mais música foi "consumida" que em
qualquer período anterior. Tendência que permite, por exemplo, que
os adolescentes da abertura deste texto possam ter conferido algum
dos shows que os paulistanos do Cansei de Ser Sexy fizeram pelos
Estados Unidos e Europa recentemente.

Por conta da nova dinâmica de exposição e distribuição da músi-
ca, em três anos, os cinco integrantes da banda passaram de analfabe-
tos musicais ao principal nome do cenário alternativo mundial. Hoje,
eles aprenderam a tocar e disponibilizam músicas para download, tra-
balho que lhes rendeu convites interessantes como a participação em
todos os "hypados" festivais de verão da Europa deste ano e a capa
da New Musical Express, bíblia das novidades no mundo sonoro.

"Se não fosse a internet, acho que ainda estaríamos tocando no
nosso estúdio, gravando CD-Rs e tentando vendê-los em barraqui-
nhas nos shows. Talvez muita gente que fala mal de nós estivesse
falando bem, já que seríamos completamente desconhecidos e elas
se sentiriam especiais quando dissessem que gostam de uma ban-
da de que ninguém nunca ouviu falar", brinca o baterista do CSS,
Adriano Cintra, por e-mail, claro, entre um show e outro em territó-
rio americano.

O MySpace, masterpiece na caixa de ferramentas de divulgação
de novas bandas, é como o Orkut lá fora, mas, já que um dos seus
idealizadores foi um músico de 29 anos, ele teve a idéia de disponi-
bilizar um espaço para que as bandas também pudessem vender seu
peixe: colocar quatro músicas, fotos, datas de turnê e outras infor-
mações gratuitamente. Ou seja, você tem seu perfil ao lado do de sua
banda preferida e ainda pode ouvir e/ou baixar milhares de músicas
sem custo algum, em uma mistura de entretenimento com comunica-



cão. Como não daria certo?
Há exato um ano, o site atingiu e não

mais saiu da liderança no ranking de audiên-
cia nos EUA, superando o Yahoo! e Google e
abocanhando quase 5% de toda a navegação
da internet naquele país. Seus tentáculos che-
gam inclusive ao Brasil. "Nós colocamos no
MySpace músicas nossas perdidas, covers e a
própria web se encarrega do resto. Tem, ali-
ás, coisas da minha banda que encontro e que
nunca tinha visto", completa Rodrigo Lima,
vocalista da banda de hardcore Dead Fish.

No Brasil, o mais próximo que temos dis-
so é o Trama virtual, criado pela gravadora
Trama. Em dois anos, o site montou uma
carteira de 30 mil conjuntos. Desse total,
quando a matéria foi escrita, o grupo gaúcho
de emocore Fresno ocupava as duas primei-
ras posições entre as músicas mais baixadas,
além da sexta e sétima no Top 10, soman-
do mais de 250 mil downloads. "Usamos a
internet para absolutamente tudo relativo à
banda. Se não fosse a internet, eu não teria
descoberto minhas bandas favoritas. Logo,
o Fresno nem existiria", afirma o vocalista
Lucas Silveira.

Os números são precisos porque a inter-
net é a única mídia completamente mensurá-
vel. E, mais que isso, mostrou que o mundo
é móvel: qualquer coisa a qualquer hora e
em qualquer lugar. O compartilhamento tor-
na mais fácil a exposição de novos artistas, o

que contraria mais uma vez a lógica do mer-
cado, dessa vez em sua origem, quando os
donos do negócio ditavam o que era bom ou
ruim. Por ditar, leia-se pagar para as rádios
tocarem determinadas faixas.

"Em TV também tem jabá, mas é menos
escancarado, pois não são todos os progra-
mas que pedem dinheiro, apenas alguns mais
populares. Em rádio é 100% das vezes", con-
fidencia um divulgador de gravadora que, ob-
viamente, pediu para não ter o nome revelado.

O que os barões do negócio podem fazer
em um mundo desses? Respostas certas não
há, mas algumas pistas estão na própria rede.
Games e programas de computadores já se
viram como podem - oferecem período de
teste gratuito antes de cobrar pelo serviço,
realizam degustação, premiam com upgrades.

Enfim, jogam mais aberto.
"Durante anos as gravadoras foram corruptas e corruptoras.

Detinham o meio de gravação, de produção, de distribuição e de di-
vulgação. E agora? Qualquer um grava e lança o próprio trabalho. As
gravadoras são pesadas e lentas como um mamute", afirma Maurício
Ricardo, um fenômeno da internet com o site Charges.com e que lan-
çou recentemente na rede sua banda de rock, Seminovos.

A integração entre músicos e gravadoras, no entanto, muitas
vezes funciona. "Nós mandamos o nosso CD-demo para o Rick
[Bonadio, dono da gravadora Arsenal] pelo correio e ele nos man-
dou um e-mail elogiando o trabalho e dizendo que tinha interesse em
contratar a banda. Praticamente fechamos o negócio graças à inter-
net", aponta Bianca Jhordão, vocalista do Leela.

A pista relativa ao interesse do público mostra que, mesmo com
todas as dificuldades impostas, a venda de música online não pára de
crescer. A categoria "Entretenimento", que tem música como princi-
pal produto, foi a líder da movimentação financeira dos EUA em le-
vantamento relativo ao primeiro semestre de 2005, feito pela Online
Publishers Association. Nessa época, foram gastos U$ 264,8 milhões
com a categoria.

Em 2004, 16,8 milhões de norte-americanos pagaram por algum
tipo de conteúdo online. Em 2005, esse número cresceu 15,6%, pas-
sando para 19,4 milhões. Isso não é surpresa nenhuma, pois soma-
dos aos adolescentes do começo desse texto, um terço dos adultos
entre 18 e 34 anos possuem tocador de mp3 nos EUA. Há apenas
três anos, o número desses aparelhos em circulação era metade disso.
Multiplique-se por 700 músicas que cada brinquedinho desses carre-
ga em média por lá e se terá a dimensão da circulação sonora.

Prova de que, desde que o alemão Emil Berliner inventou, em
1887, o gramofone e livrou as pessoas de terem de ir a uma sala de
espetáculos para a experiência sonora, o mundo musical nunca foi
tão democrático.



No desespero, algumas gravadoras lan-
çam na mão de artistas contratos em que
ficam com 10% das bilheterias dos shows.
A EMI foi a primeira a fazer isso, com o
mega star Robbie Williams, em 2003, mas a
maioria dos artistas novos da Sony/BMG e
Universal já rezam por essa Bíblia.

A concorrência, assim, é acirrada. E o
mercado livre é dominado pela qualidade
e não mais pelo produto. Se você rechear
um programa de compartilhamento em seu
computador com qualquer novidade musi-
cal, pode ter certeza de que, em questão de
minutos, terá início um processo de dissemi-
nação mundial em progressão geométrica.
Nesse cenário, insistir em criar um pacote
mais caprichado para a propagação da mú-
sica (como em um CD) é tão patético quanto
tentar vender saquinhos de areia no Saara.

REVOLUÇÃO VIRTUAL
Essa revolução não teve início junto à in-

ternet, ao contrário do que se pensa. Começou
há mais de duas décadas, quando o mercado
musical mudou do analógico (discos de vinil)
para o digital (CD) e permitiu que qualquer
pessoa reproduzisse o produto em um número
infinito de cópias perfeitas. A miopia dos do-
nos do negócio? "Uhn, os consumidores irão
reciclar a própria coleção, trocando o vinil
pelo CD, e ganharemos mais uma vez com o
mesmo produto." Issp realmente aconteceu,
mas ninguém atentou ao fato de que, junto ao
segundo bolo, seguia a receita.

A internet permitiu que essa música
transformada de sólida em líquida escoasse
por canos de compartilhamento entre todos
os computadores do mundo, através de um
programa ou mesmo por e-mail. O resulta-
do foi a possibilidade de todo internauta ter
uma coleção musical proporcional à capaci-
dade de armazenamento da máquina, o HD.

"O ideal seria que todas as coisas, inter-
net, gravadoras, shows funcionassem em con-
junto e, bem, um complementando o outro.
Mas aí rola esse perrengue das gravadoras
versus internet, e as bandas já não vendem
mais tantos discos. Então precisam cair em
um ritmo alucinante de shows e por aí vai",
conclui a roqueira Pitty.

O pulo do gato veio pouco antes da virada do século, quando um
adolescente percebeu o óbvio. Ele utilizou o formato mp3 e fez com
que os computadores se comunicassem entre si em vez de buscarem esse
mesmo arquivo em um servidor central. Ou seja, a porta da coleção de
música de todas as pessoas que baixaram o programa foi aberta e qual-
quer um pôde entrar na casa alheia para copiar o que lhe interessasse.
O nome desse adolescente é Shawn Fanning, e, do programa, Napster.
As gravadoras processaram o rapaz, tiraram de circulação o Napster
como um serviço gratuito, mas a idéia já havia se espalhado.

O serviço de maior sucesso de venda de música pela web, o iTu-
nes, da Apple, acaba de estender os braços para fora da internet. E
vem para mostrar que, em vez de os vendedores do mundo lamen-
tarem o maremoto gerado virtualmente, deveriam mesmo é estar
remando ainda mais. A empresa decidiu instalar terminais em locais
bastante movimentados, como shoppings, aeroportos e hotéis. Neles,
as pessoas conectam os tocadores de mp3 e, mediante pagamento,
"baixam" as músicas que lhes interessarem. O nome? PodBuffet.

Idéias assim deveriam fazer com que empresas de comércio online
reconsiderassem tão somente a venda de produtos físicos, como CDs
e DVDs na web. Mais uma vez a lição vem da Apple, que fechou
acordo com a Coca-Cola e juntas colocaram 70 milhões de códigos
que davam direito ao download de uma música nas tampinhas de re-
frigerantes europeus.

Se o futuro do CD é incerto, nota-se que o espaço para quem faz,
produz ou comercializa música é extenso se estiverem dispostos a se
adequar à era virtual.

E passe a régua com a opinião de um gênio desse universo, em
artigo para o jornal New York Times de junho de 2002: "A comple-
ta transformação de tudo o que pensamos sobre música acontecerá
nos próximos dez anos, e nada será capaz de detê-la. (...) O 'con-
sumo' da música será como o de água ou eletricidade. Os músicos
devem estar preparados para fazerem turnês sempre, pois é a única
situação que lhes restará (para 'monetizarem'). Isso é terrivelmente
excitante. E não importa se você acha excitante ou não, pois é o que
acontecerá". Assinado, não por Bill Gates, da Microsoft, nem por
Steve Jobs, da Apple, nem por um geniozinho espinhento da web,
mas por David Bowie.
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