
O fenômeno tende a se intensificar no
futuro próximo, se for aprovada a Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC) n° 98,
de 2007, apresentada pelo deputado fede-
ral Otávio Leite (PSDB-RJ) e co-assinada
por um pool pluripartidário de 15 parla-
mentares, da oposição e da situação. Em
tramitação na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) do Congresso Nacional, a
PEC pretende isentar de qualquer tribu-
tação a produção musical brasileira, a
exemplo do que a Constituição de 1946
estipulou para livros, jornais e periódicos.

"Comprar um CD por 30 pratas? Não dá.
Se a emenda for aprovada, os CDs pode-
rão ser oferecidos ao público por 12 a 13
reais", calcula o deputado Leite, que ado-
ta retórica de preservação da cultura na-
cional para fundamentar a proposta. A
emenda encontra apoio uníssono em se-
tores em geral divergentes da cadeia pro-
dutiva musical, como gravadoras multi-
nacionais, selos independentes e até mes-
mo defensores das novas tecnologias.

A Associação Brasileira dos Produtores
de Discos (ABPD), que congrega as multi-
nacionais e a Som Livre (da Globo), aju-
dou a municiar o texto da PEC com dados
e afirmações incomumente explícitas, co-

mo as de que "o mercado brasileiro de mú-
sica gravada está em queda livre" e "so-
mente nos dois primeiros meses deste ano
tiveram suas vendas depreciadas em 49%
abaixo do mesmo período do ano passado".

Em termos mais diretos, a decadente
indústria de discos busca tá-
buas de salvação na redução de
preços e na isenção de impos-
tos, contra uma realidade que
prova o encerramento do ciclo
em que os discos, fossem de vi-
nil, CD ou DVD, eram o supor-
te essencial e indispensável
para a disseminação da música.

"Os preços vêm caindo nos
últimos anos por um conjunto
de razões que são as mesmas que
causam mudanças significativas
no 'business' com música grava-

MUNDO NOVO. O iPod armazena mais canções que uma pilha de CDs da", afirma o presidente da ABPD,



Paulo Rosa. "Os motivos que a meu ver
mais se destacam são a pirataria física e
on-line e o fato de haver muito mais con-
corrência com outras mídias e produtos
de entretenimento em disputa pelo orça-
mento do consumidor",
diz, em referência a um
mundo novo em que a
música se espalha veloz-
mente por internet, celu-
lar, iPod, iPhone e "novi-
dades" tecnológicas que
surgem a cada dia.

A reivindicação de
isenção é antiga, mas
ironicamente a atitude
proativa de agora não partiu das multina-
cionais, e sim da Associação Brasileira da
Música Independente (ABMI), cujo pre-
sidente, Carlos de Andrade, é um dos lí-
deres da mobilização. "Para nós, a apro-

vação da emenda é urgentíssima, porque
a indústria está morrendo, definhando.
Trabalhamos numa indústria linda, ma-
ravilhosa, que nos últimos anos virou qua-
se uma alça de caixão", diz Andrade, do

topo do setor independente,
que foi em geral colateral à
grande indústria, mas con-
quistou importância na con-
juntura de declínio das
"grandes" gravadoras.

No front oposto ao da in-
dústria tradicional, manifes-
ta-se o advogado Ronaldo
Lemos, da Fundação Getu-
lio Vargas, que propaga no

Brasil a filosofia dos Creative Commons,
que pregam a flexibilização dos direitos
autorais e a convivência do antigo concei-
to de "propriedade intelectual" com o de
"generosidade intelectual". "Como me dis-

se Chris Anderson, editor da revista Wi-
red, tem se propagado uma idéia falsa de
que exista uma crise na indústria musical.
Não existe. O licenciamento de fonogra-
mas só aumenta, assim como a venda di-
gital, de ringtones de celular e de apare-
lhos de MP3 e iPod. O Ecad (Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição) cres-
ce astronomicamente. A única coisa que
está caindo é a venda de CDs", afirma.

O "apagão", em síntese, seria da indústria,
e não da música. E mesmo a queda de
vendas de CDs está sujeita a oscilações.
O resultado da política de rebaixamento
de preços, segundo o diretor-comercial
da Fnac, é um acréscimo de 11% em pe-
ças vendidas pela rede nos dez primeiros
meses de 2007, em relação a 2006.

Na Warner, o diretor-comercial Adria-
no Papa descreve os resultados práticos



de sua extensa série mid-price: "Um dis-
co dos Bee Gees, que normalmente ven-
deria mil cópias, pela metade do preço
vendeu 20 mil".

A Universal comemora o "sucesso" da
série Music Pacfe, que reempacota lança-
mentos mais ou menos recentes num for-
mato simplificado, de caixinhas toscas
de papelão e sem encarte, com preços
sugeridos de 10,90 reais (para títulos na-
cionais), 12,90 (estrangeiros) e 19,90
(DVDs). Em sintonia in-
cipiente com o novo mun-
do, os encartes e letras são
oferecidos para download
gratuito no site oficial.

O presidente local,
José Antônio Eboli, afir-
ma que a gravadora ven-
deu 120 mil cópias da sé-
rie no mês de lançamen-
to (julho) e agora lança
nova leva de 400 mil
exemplares. São núme-
ros em nada parecidos aos mais de 100
milhões de exemplares vendidos até ho-
je de um dos discos mais populares da
história, Thriller (1982), de Michael
Jackson, mas suficientes para animar
gravadoras em queda livre.

"Foi um choque para mim quando vi que
30% do espaço da Virgin (Tradicional
rede de lojas de CDs) de Nova York está
ocupado por mochilas, camisetas e ou-
tros artigos. Precisamos baixar os preços
para competir com a pirataria", Eboli
verbaliza a constatação que corrói a in-
dústria desde ao menos 1997.

Os projetos tipo bóia da salvação ren-
dem-se, tardiamente, à evidência de que
as caixinhas de plástico com um disco la-
ser dentro perderam dramaticamente o
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valor diante da desmaterialização propor-
cionada pela circulação via internet.

O longo hiato até que as gravadoras
mudassem de comportamento corres-
ponde ao tempo em que os ditos consu-
midores se acostumaram a consumir
(quase sempre ilegalmente) música bara-
ta (nos camelôs) ou gratuita (por down-
loads feitos à revelia dos direitos auto-
rais). Agora, trava-se corrida desesperada
atrás dos prejuízos, num cenário que o

presidente da ABMI ape-
lida humoradamente de
"apagão aerofonográfico".

"Antes, a indústria fazia
o avião da música decolar.
Hoje, não consegue nem
pegar o avião no ar", com-
para. Andrade cita um
exemplo: "Hoje, não
existe mais CGC de lo-
ja de discos, e sim de li-
vraria, loja de artigos
para bebê e de produ-

tos naturais que vendem discos. A in-
dústria perdeu a permeabilidade pela
falta de pontos-de-venda, que nós pre-
cisamos restaurar. Sem cano no Nordes-
te, a água não chega ao Nordeste".

Ele se refere ao fato de que a indús-
tria fonográfica perdeu quase integral-
mente para a pirataria o mercado nor-
destino, justamente o que hoje apresen-
ta o crescimento econômico mais ace-
lerado no País. Segundo Eboli, em mé-
dia, 47% dos produtos da Universal são
vendidos só no estado de São Paulo. "O
Nordeste a gente perdeu. Antigamen-
te, só na Bahia eram vendidos 100

VALE QUANTO PESA. "Comprar

um CD por 30 pratas? Não dá",

diz o deputado Otávio Leite

mil exemplares de cada dis-
co de Roberto Carlos, hoje
a indústria não investe mais
lá", lamenta Eboli.

O presidente da EMI,
Marcelo Castello Branco, fala
de uma redução real de pre-
ços de cerca de 50% em rela-
ção a cinco anos atrás. De fa-
to, as lojas estão apinhadas de
CDs de Rolling Stones e Ma-

risa Monte, na faixa de 20 reais. E ele justi-
fica a concretização do que antes era tido
como irrealizável: "Tivemos de fazer sacri-
fícios muito severos. Reduzimos custo com
pessoal, renegociamos contratos com ar-
tistas. Achávamos que o consumidor iria
constatar há mais tempo a redução, mas
agora, finalmente, ele constatou".

Por ora, não é possível inferir uma reapro-
ximação entre as gravadoras e a socieda-
de. As atitudes da indústria são percebi-
das com desconfiança e incompreensão
por lojistas ditos pequenos, aqueles pou-
cos que mantêm a empreitada de alimen-
tar colecionadores, DJs e outros nichos
de público que ainda compram discos.

"Se for para comprar essas caixinhas
da Universal, prefiro abrir uma loja de
MP3", ironiza Luiz Calanca, dono da loja
e selo Baratos Afins, reduto resistente de
venda não só de CDs, mas dos antigos



LPs de vinil. "Nunca tive nem vou ter, as-
sim como DVDs da Warner, que saem
mais caros para mim que os importados."

Ele diz que se deterioraram as rela-
ções entre lojistas e vendedores de gra-
vadoras: "Não nos atendem, não têm
mais vendedores, mandam toneladas de
listas de promoções por e-mail e quan-
do pedimos respondem que os títulos
não estão disponíveis".

Calanca diz que as independentes não
ficam atrás, e cita a Biscoito Fino e o dis-
co Carioca, de Chico Buarque: "Lança-
ram em formato de luxo, por 50 reais.
Ninguém vendeu nada e estão oferecen-
do por 25 reais. Eu morro de vergonha
do meu cliente que comprou por 50 no
lançamento. Não roubo, não vendo pira-
ta e sempre fico tachado como ladrão".

Ciente de que "estamos com os dias
contados", ele busca alternativas para
aquecer o movimento na chamada Ga-
leria do Rock, no centro de São Paulo,
onde fica a Baratos Afins. Capitaneou o
bem-humorado Galeria Fashion Rock,
um desfile de moda roqueira com mo-

delos fora dos padrões
ditados pela São Paulo
Fashion Week e congê-
neres. "Sou dono dos
meus imóveis, não que-
ro ver a galeria ir à ban-
carrota", justifica. "A

galeria está mudando, tudo vira loja de
tatuagem, piercing ou roupa."

A constatação condiz com uma observa-
ção de Andrade, da ABMI, sobre o enco-
lhimento da indústria fonográfica: "Per-
demos 45 mil posições de empregos de
2000 para cá. Onde foram parar? Em ou-
tras indústrias ou na informalidade".

"A molecada não compra CD nem pin-
tado de ouro", generaliza Joel Vale, dono
da loja paulistana Compact Blue, uma das
poucas que ainda se dedicam à importa-
ção. Também ali a queda de preços é pro-
nunciada, mas a razão principal é a queda
do dólar. Discos ditos "raros", que há um
ano custariam 80 reais, hoje se encontram
facilmente por 40 reais ou menos.

"Sobrevivo graças a colecionadores que
ainda fazem questão de ter CDs, capas, en-
cartes. Gravadora trabalha com discos de
novela ou de Zeca Pagodinho, e esses não
vendem nem de graça. Hoje nem camelô
quer mais CD. Eles sabem que se encon-
tra qualquer coisa na internet, passaram a
vender só DVD e MP3" completa Vale.



A redução de preços recebe críticas
pontuais, como a do presidente da ABMI:
"Vender Elis Regina por 6 reais é dilapi-
dação do patrimônio cultural". A idéia de
que a isenção de impostos vá solucionar
os problemas da indústria parece impro-
vável, mas Andrade sustenta que resolve-
ria muitos impasses, principalmente por-

legalidade, por exemplo, ao funk carioca,
que é um movimento sociocultural dos
mais legítimos. Se eliminamos as barrei-
ras tributárias, ele automaticamente se
integra à formalidade", diz Andrade, dono
da gravadora de perfil erudito Visom.

Mas o projeto não encontraria frentes
de resistência, junto a quem deixará de

que revitalizaria os canais de venda, pela
isenção de ICMS, por exemplo.

Curiosamente, a proposta encontra
apoio até entre militantes das novas tec-
nologias. Para Ronaldo Lemos, a even-
tual aprovação da imunidade teria im-
pacto sobre indústrias periféricas como
o funk carioca e o tecnobrega, hoje
mergulhadas na marginalidade. "Há re-
des informais que distri-
buem CDs ilegalmente
pelo País inteiro. Sem a
obrigação de recolher
ICMS, elas sairiam da
marginalidade", diz.

Ele observa que a reda-
ção da PEC não restrin-
ge a isenção a discos físi-

recolher, por exemplo? "A pirataria não
paga imposto. Há hordas de piratas ven-
dendo CDs nas alamedas dos ministérios
em Brasília. Nada mais justo que o go-
verno me devolva o dinheiro que pago
para ele fazer o tipo de serviço que faz,
não?", Andrade responde de pronto.

Lemos mira a questão de outro ângulo:
"Os tributos aplicados a CDs e conteúdos

musicais são impostos em
cascata. Incidem em todos
os pontos da cadeia e são
repassados ao consumidor
final. É ele quem paga, não
a gravadora".

Chega-se, por fim, à
questão sobre se, uma vez
conquistada a imunidade,
ela seria mesmo repassada

cos, mas a estende a to-
da a cadeia produtiva, de aluguel de es-
túdio e pagamentos a músicos e a arqui-
vos digitais que transportem música vir-
tualmente. "O positivo é que a imunida-
de avança para o mundo digital", afirma.

A indústria "tradicional" demonstra
não ignorar a porta que estaria se abrin-
do para a virtualidade e as periferias, até
hoje vistas predominantemente como
inimigas. "A imunidade tributária pode
equalizar a sociedade, dar um sentido de

ao consumidor, e não in-
corporada pela indústria. No setor li-
vreiro, por exemplo, o benefício diluiu-
se em políticas de preços que não são
percebidos como baixos pelo consumi-
dor. O presidente da ABMI defende a
PEC sob esse ângulo: "A idéia não é nos
locupletarmos de
uma isenção, mas
transformar um fo-
mento em alicerce
de reconstrução. A

gente sabe que terá necessariamente de
diminuir o valor dos discos, restaurar
uma malha de distribuição. Baixar os
preços é uma necessidade".

Palavras-chave como redução e isen-
ção podem dar sobrevida ao ramo fono-
gráfico, mas dificilmente solucionariam
a percepção crescente na população, de
que se trata um bem público à disposição
no ar e no ciberespaço, não necessaria-
mente dependente de suportes físicos.

"O que se pode pensar que vai aconte-
cer é a mudança da noção de música co-
mo mercadoria para serviço. As grava-
doras já discutem o assunto aqui e ali,
de que os consumidores venham a pagar
por música não mais como produto, mas
como serviço público, como água, luz ou
gás", afirma Lemos.

De fato, uma pilha de CDs ou um dis-
quinho "oficial" com 14 músicas simples-
mente deixam de fazer sentido, diante
do fato avassalador de que hoje se pode
reunir toda a discografia de Elis Regina
ou de Bob Dylan em um ou poucos CDs
de MP3 (formato até hoje não adotado
pelas grandes gravadoras), ou num mi-
núsculo iPod. Se as antigas gravadoras
quiserem sobreviver ao apagão que aju-
daram a inventar, terão de encarar que a
música inevitavelmente se parecerá ca-
da vez menos com um CD e cada vez
mais com água saindo da torneira, de
acordo com o comando do consumidor. •

Text Box
Fonte: Carta Capital, a. 14, n. 472, p. 54-59, 28 nov. 2007.




