
 
 
 
Em busca de acordo 
 
A venda de música digital tem crescido muito tanto no Brasil como no exterior, mas a indústria 
fonográfica insiste para fazer acordo com os provedores de acesso. 
 
A venda de música digital movimentou US$ 2,9 bilhões em 2007, representando crescimento 
em torno de 40% em relação ao ano de 2006, conforme relatório divulgado pela Federação 
Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI). Dessa forma a música digital passa a ser 
responsável por 15% das receitas totais da indústria fonográfica mundial, mas estima-se que 
para cada download feito a partir de lojas devidamente autorizadas na Internet, 20 são 
baixados de forma ilegal.  
 
No Brasil também houve crescimento na arrecadação desse tipo de comércio. As receitas de 
música digital em nosso País cresceram 185% no ano passado em relação a 2006 e também 
houve aumento de 17% nas vendas através da telefonia celular, assim como de 24% nas 
vendas advindas do licenciamento e vendas pela Internet. Estima-se que 8% do faturamento 
total do mercado brasileiro de música no ano passado tenham sido através da vendas de 
produtos digitais. Em 2006 esse percentual foi de apenas 2%.  
 
Mas segundo o presidente da Associação Brasileira de Produtos Digitais, Paulo Rosa, a oferta 
de música protegida por Direito Autoral nas redes dos provedores de serviços de Internet, sem 
qualquer remuneração aos seus titulares, emperra o desenvolvimento do negócio com música 
digital e compromete o investimento em artistas, apesar do crescimento das vendas por esse 
meio de difusão. 
 
O Digital Music Report 2008 do IFPI destaca o plano do presidente da França Nicolas Sarkozy, 
de cooperação entre titulares de direito sobre músicas e Provedores de Acesso à Internet no 
combate à pirataria “on-line” como um exemplo a ser seguido. Iniciativas como esta também 
se encontram em estágio avançado na Inglaterra, Suécia e Bélgica. O relatório pede que a 
União Européia siga o exemplo, o mesmo para países onde as discussões entre produtores de 
música e Provedores de Acesso à Internet no que diz respeito ao combate à pirataria “on-line” 
de música não progrediram ainda satisfatoriamente. 
 
As entidades protetoras de direitos autorais então buscando cooperação entre produtores e 
Provedores para que se diminuam os atuais níveis de violação dos Direitos Autorais. 
Estimativas de empresas que monitoram a Internet demonstram que mais de 80% do tráfego 
mundial nas redes dos provedores é constituído de distribuição ilegal de arquivos protegidos. 
 



O relatório completo do Digital Music Report 2008, distribuído pela Federação Internacional da 
Indústria Fonográfica, está disponível no link abaixo. 
 
http://www.marketingcultural.com.br/101/pdf/Digital_Music_Report_2008.pdf 
 
SERVIÇO:  
Associação Brasileira de Produtos Digitais: www.abpd.org.br. Federação Internacional de 
Indústria Fonográfica: www.ifpi.org. 
 
 

Os 10 Principais Mercados de Música Digital 
(fonte: IFPI) 

  País Online Mobile 

01 Estados Unidos 67% 33% 

02 Japão 8% 91% 

03 Inglaterra 71% 29% 

04 Coréia do Sul 63% 37% 

05 Alemanha 69% 31% 

06 França 39% 61% 

07 Canadá 58% 42% 

08 Austrália 55% 41% 

09 China 27% 73% 

10 Itália 43% 56% 
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