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Resumo 

Neste estudo, o principal objetivo é analisar as estratégias utilizadas pelas 
gravadoras independentes para se adaptar frente às transformações ocorridas na 
indústria da música, causadas principalmente pelo avanço das tecnologias  de 
comunicação e informação a partir do ano 2000. A partir da pesquisa de dados 
secundários usada para se ter um panorama das transformações da indústria e da 
pesquisa qualitativa, que consistiu em entrevistas semi estruturadas com 
representantes de gravadoras independentes e majors, foi possível enxergar como o 
indústria da música voltou a oferecer oportunidades de crescimento, cabendo aos 
agentes desta aproveitá-las 
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Introdução 

A partir dos primeiros anos do Século XXI, a indústria da música iniciou um 

importante processo de transformação da sua organização produtiva. No centro 

desse processo estiveram, e ainda estão, as tecnologias digitais de informação e 

comunicação, as quais permitiram o crescimento exponencial do compartilhamento 

da música gravada, atingindo assim o centro gravitacional da indústria, ou seja, o 

comércio da música gravada em suportes físicos. 

 Diante disso, os agentes produtivos da indústria da música tiveram de se 

adaptar frente ao novo contexto competitivo. As gravadoras, por sua vez, resistiram 

a esse processo de mudança e viram seus faturamentos despencarem em poucos anos 

como resultado do declínio acelerado das vendas físicas de música gravada. 

Entretanto, há sinais de uma nova organização da indústria da música a partir da 
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retomada do faturamento das gravadoras, as quais remodelaram seus negócios para 

gerarem receitas com a música digital e com outras atividades que antes não faziam 

parte dos seus escopos de atuação, tais como gerenciamento de carreiras de artistas, 

criação de eventos “ao vivo” e outros. 

 Se no começo do Século XXI o cenário vislumbrado pelas gravadoras não 

era otimista, hoje verificamos uma sensível mudança nessa percepção em função do 

aumento do faturamento das gravadoras através dos serviços de streaming. 

 Partimos em nossa pesquisa de um argumento central que reconhece o 

avanço das tecnologias digitais de informação e comunicação como elemento central 

no processo de reorganização da indústria da música, exigindo a transformação dos 

modelos de negócios que existiam anteriormente e possibilitando o surgimento de 

novos negócios. Diante disso, cabe-nos perguntar como as gravadoras se adaptaram 

à nova organização da indústria da música a partir do aumento das receitas digitais 

da música? 

 Para melhor entendimento deste estudo, é necessário que se esclareça o 

significado de dois conceitos. Primeiramente, o que são Majors. São estas as grandes 

gravadoras tradicionais (como Sony e Universal). Em seguida, o que é o Streaming. 

Consiste num modelo de consumo no qual o usuário acessa o conteúdo através da 

transferência de dados. Alguns exemplos de empresas que oferecem o serviço de 

streaming são o Spotify, Apple Music e Deezer. 

 

As transformações na indústria da música brasileira 

De acordo com Vicente (2006), as majors, que são as gravadoras multinacionais que 

dominaram o mercado mundial de música gravada no Século XX, chegaram no 

mercado brasileiro desde 1960, as quais trouxeram seus modelos de negócio e 

estratégia consigo. Por conta disso e de outros fatores, a evolução da indústria da 

música brasileira e da sua cadeia produtiva muito se assemelhou à do restante do 

mundo, ou seja, a partir da centralidade das gravadoras que através do controle do 

processo de distribuição estabeleceram barreiras de entrada no mercado e 

assumiram posição central na organização da indústria e na distribuição da sua 

cadeia de valor.  

 Nakano e Leão (2009) sistematizaram quatro grandes fases da estrutura 

de mercado da indústria fonográfica, sendo a passagem de uma para a outra sempre 
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definida pela quebra de barreiras à entrada, conforme se verifica na figura 1. As 

fases da indústria foram identificadas pelos autores como “Integração vertical”; 

“Sistema aberto”; “Crescimento das independentes”; e “Acesso livre”. 

 

Figura 1: A desverticalização da indústria fonográfica e as quedas das barreiras à 

entrada 

 

Fonte: Nakano e Leão, 2009. 

 Como está esquematizado na figura 1, cada fase de organização da 

indústria da música corresponde a uma nova rodada de desverticalização do processo 

produtivo em decorrência de uma queda de barreira de entrada. Se na primeira fase, 

as majors internalizavam as quatro etapas do processo produtivo, atualmente estas 

empresas se concentram na capacidade de promover os artistas, uma vez que a 

última barreira de entrada a ser derrubada foi a distribuição. 

 De fato, até o ano de 1999, por conta da dependência dos suportes físicos, 

as majors ainda estabeleciam seu domínio nas fases de distribuição e divulgação. 

Mas com o surgimento dos primeiros sistemas de compartilhamento digital de música, 

o controle da distribuição deixaria de ser controlado por tais empresas.  

 No contexto da profunda transformação que o mercado viveu, Hirsch 

(2000) descreveu a fase atual do mercado fonográfico como a ‘’nova corrida do 

ouro’’, na qual o mercado encontra-se muito mais aberto, por conta do advento de 

tecnologias, possibilitando que empreendedores explorem novas oportunidades 
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utilizando seu talento. Segundo o autor, o enfraquecimento das barreiras da cadeia 

produtiva foi causado por dois fatores: a facilitação do acesso às tecnologias de 

gravação e, posteriormente, a desmaterialização do produto musical. 

 Se por um lado, as majors organizaram o mercado de música gravada no 

Brasil, por outro lado, isso não implica na inexistência de gravadoras independentes 

no país. A cena independente surge, portanto, com a função inicial de prospectar e 

formar artistas para as grandes gravadoras, uma vez que ao atingir sucesso com a 

produção independente, a maioria dos artistas e gravadoras aceitavam as propostas 

feitas pelas majors. No geral, a produção independente não conseguiu se sustentar 

inicialmente, por diversos fatores, mas principalmente pelo fato da cena 

independente ter crescido além do que a produção conseguia suportar na época. 

 Os anos 90 vieram com uma maior estabilidade econômica e com a 

tendência da terceirização de serviços da produção musical, possibilitando que as 

empresas do setor trabalhassem com estruturas cada vez mais reduzidas. Nesse 

contexto, a cena independente ressurgiu, mostrando-se capaz de substituir a grande 

indústria na tarefa de prospecção, formação e gravação de novos artistas. Os fatores 

tecnológicos e a constante marginalização por parte das majors de artistas que não 

fossem campeões de vendas, permitiram que a cena independente crescesse. 

 Por último, ainda com base em Vicente (2006), os anos 2000 começaram 

com uma nova crise econômica e com o crescimento da pirataria nos meios digitais, 

o que prejudicou muito a indústria musical, principalmente as majors. Os meios 

digitais possibilitaram que as produtoras independentes atingissem o grande público 

por conta própria, colaborando para seu crescimento e derrubando a barreira que 

fazia necessária a interação com as majors. 

 

A indústria da música no Brasil hoje: o surgimento dos integradores digitais 

De acordo com De Marchi (2017), a indústria da música brasileira, assim como a 

mundial, caminha para uma consolidação dos mercados digitais. Contudo, questões 

como a falta de leis e práticas que tragam segurança jurídica e eficiência na 

arrecadação e distribuição de direitos atrasam esse processo. 

 Pires e Reichelt (2012), por sua vez, dissertam sobre o cenário da indústria 

da música no Brasil atualmente do ponto de vista da transformação do modelo de 

negócio dos agentes produtivos. Os principais agentes dessa indústria alteraram seus 
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core bussiness, ou seja, as empresas mudaram e/ou adaptaram seus campos de 

atuação para sobreviver. Nota-se que o ciclo de atividades que antes era feito por 

apenas uma empresa, agora é divido entre diversas. Gravadoras repassam a função 

da distribuição para empresas especializadas, empresas de agenciamento artístico 

(EAAs) ficam responsáveis pela carreira do artista. Em suma, os principais agentes 

da indústria agora diversificam suas atividades e dividem campos de atuação tanto 

com agentes tradicionais da indústria, quanto com novos agentes. 

 E é neste cenário que os integradores digitais (agentes que surgiram na 

indústria da música com foco na distribuição digital) entram, possibilitando que 

artistas e gravadoras independentes disponibilizem seu trabalho nas principais 

plataformas de streaming. Estes agentes entenderam profundamente o meio digital 

e o consumo nele para preencher um gap no mercado, se tornando cada vez mais 

relevantes, ao ponto de grandes gravadoras estarem comprando integradores (como 

é o caso da Sony com a The Orchard), ao entenderem que é mais fácil contratar 

alguém que já entenda o meio digital do que realmente entendê-lo. 

 

Metodologia 

Para alcançarmos o objetivo proposto em nossa pesquisa optamos pela realização de 

uma pesquisa qualitativa de finalidade exploratória, a qual possui bastante 

flexibilidade em seu planejamento “de modo que possibilite a consideração dos mais 

variados aspectos relativos ao fato estudado” (GIL, 2012, p.41). O mesmo autor ainda 

estabelece que a pesquisa exploratória tem “como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições” (GIL, 2002, p. 41) e 

costumam envolver “(a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos 

que estimulem a compreensão” (GIL, 2002, p. 41). 

 Com relação aos procedimentos técnicos, realizamos ao longo do percurso 

investigativo pesquisa bibliográfica, levantamento de dados secundários gerados 

pela IFPI (2018) e coletamos dados através de entrevistas semiestruturadas com 

gestores de gravadoras. 

 A pesquisa foi iniciada, portanto, com uma pesquisa bibliográfica. Segundo 

Gil (2012), praticamente toda pesquisa acadêmica requer em algum momento a 

realização da pesquisa bibliográfica, sendo ela vantajosa por trazer a possibilidade 
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de se ter uma cobertura muito mais ampla do que aquela que poderia ser pesquisada 

diretamente. Tal vantagem torna-se importante também pelo fato de os dados 

referentes ao panorama que se deseja traçar com esta parte da pesquisa estarem 

muito dispersos, tanto espacialmente quanto temporalmente. 

 Outra etapa dos procedimentos metodológicos da pesquisa consistiu na 

realização de entrevistas semiestruturadas com executivos de gravadoras atuantes 

no mercado brasileiro, tanto independentes como aquelas consideradas líderes de 

mercado e vinculadas a grandes conglomerados de comunicação.A realização das 

entrevistas com esses dois tipos de gravadoras permitiu estabelecermos uma 

comparação do processo de adaptação delas ao novo mercado da música, bem como 

de suas expectativas. 

 As entrevistas foram guiadas por um roteiro que visava extrair informações 

referentes à visão dos entrevistados sobre as transformações do mercado da música, 

como o surgimento e crescimento dos integradores digitais e sobre como tais 

transformações têm afetado as gravadoras independentes, além de buscar entender 

as expectativas dos entrevistados para o futuro do mercado da música tendo em vista 

todas estas transformações. 

 A seleção dos informantes e o tamanho da amostra estão de acordo com 

o apontado por Duarte (2014, p. 68), que reconhece que “nos estudos qualitativos, 

são preferíveis poucas fontes, mas de qualidade, a muitas, sem relevo”. Dessa forma, 

a seleção dos entrevistados foi não probabilística e o tamanho da amostra não possui 

representatividade estatística. A intenção foi construir uma amostra capaz de 

fornecer informações confiáveis e diversificadas sobre o tema estudado. 

 As entrevistas se deram através de conversas através de meios digitais 

como vídeo chamadas e chamadas telefônicas, sendo que alguns apenas aceitaram 

participar por e-mail. Reconhecemos as limitações das respostas por e-mail, mas 

optamos por mantê-las em função da representatividade da amostra e da 

importância da diversidade das informações. 

 Após a realização das entrevistas, as realizadas por vídeo chamadas e 

chamadas telefônicas foram transcritas e analisadas em conjunto com as outras, 

buscando-se um padrão de respostas entre elas. As informações coletadas nas 

entrevistas foram tratadas conforme os apontamentos de Duarte (2014), que ao 

explicar a descrição e análise dos resultados de dados obtidos através de entrevistas 
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recomenda a classificação das “informações a partir de um determinado critério, 

estabelecendo e organizando grupos de temas comuns, como que as agrupando em 

‘caixas’ separada para se dedicar individual e profundamente a cada uma” (DUARTE, 

2014, p. 78-79). 

 Em suma, a análise dos dados obtidos nas entrevistas foi cruzada com a 

teoria que versa sobre as transformações na organização da indústria da música a 

partir das tecnologias digitais de comunicação e informação e sobre o processo de 

adaptação das gravadoras frente às tais transformações; além disso, também 

apoiamos o cruzamento dos dados das entrevistas com as evidências do mercado 

levantadas a partir de dados secundários disponibilizados pela IFPI (2018) e Pró-

Música (2018). As categorias de agrupamento das informações para análise são: (a) 

as transformações da indústria da música e o surgimento dos integradores digitais; 

(b) a necessidade de adaptação das gravadoras à expansão das receitas digitais da 

música; (c) as expectativas futuras. 

 Como trata-se de uma pesquisa exploratória, como já informado 

anteriormente, a identificação de padrões nas falas dos entrevistados permitirá o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa futuros com finalidade descritiva ou 

explicativa. 

 

Do mercado físico para o digital 

Em nosso argumento central apresentamos o avanço das tecnologias digitais de 

informação e comunicação como elemento central no processo de reorganização da 

indústria da música, exigindo a transformação dos modelos de negócios que existiam 

anteriormente e possibilitando o surgimento de novos negócios. Se na seção do 

referencial teórico, essas transformações foram bem debatidas, cabe-nos nesse 

momento apresentar evidências dessa transformação. Em outras palavras, 

precisamos evidenciar a passagem da indústria da música do mercado físico para o 

mercado digital. 

 Nesse sentido, é interessante analisar alguns dados do mercado global e 

brasileiro, apresentados pela IFPI (2018) e Pró-Música (2018). Um primeiro dado é a 

perda de importância do faturamento do mercado físico e o recente crescimento do 

faturamento do mercado digital e dos direitos de performance ao vivo, 

demonstrando a transição do mercado físico para o digital e a mudança dos modelos 
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de negócios das gravadoras, conforme debatido na seção das lentes teóricas, afinal 

estas também passaram a gerar receita com a administração das carreiras dos 

artistas. 

 Segundo a IFPI (2018), o crescimento da distribuição de conteúdo musical 

por streaming foi o fator determinante para o crescimento de 8,1% das receitas 

geradas pelos vários modelos de negócio do setor de música gravada em 2017 em 

relação ao ano de 2016. Em 2017, as receitas geradas pelo streaming para o setor de 

música gravada foram de aproximadamente 6,6 bilhões, representando 38,4% das 

receitas da indústria fonográfica mundial e se tornando sua maior fonte de receita, 

o que foi possível devido a total de 176 milhões de assinantes destes serviços (em 

comparação com 112 milhões em 2016). 

 Um dado muito interessante revelado pela IFPI (2018) é que a receita 

gerada através da música gravada na América Latina cresceu 17,7%, sendo a região 

de maior crescimento no mundo em 2017, o que foi possível devido a um crescimento 

de 48,9% das receitas do streaming, que ajudaram a compensar o declínio de 41,5% 

nas receitas de vendas físicas. 

 Ao analisar o Brasil, o relatório da IFPI (2018) destaca que o mercado 

nacional cresceu 17,9% no ano de 2017, colocando o Brasil como o 9º maior mercado 

musical do mundo. As receitas geradas por assinaturas de serviços de streaming 

tiveram um aumento impressionante de 71,1% e somando-se ao crescimento de 8,7% 

do ad-based streaming (serviço de streaming financiado por anúncios) e de 88,1% do 

streaming de vídeo, tornou possível que as receitas vindas do streaming no geral no 

Brasil aumentassem 64,1% em relação a 2016. 

Esse crescimento muito expressivo das receitas geradas pelos serviços de streaming 

no Brasil fez com que o mercado de música física perdesse a sua importância no país, 

confirmando a finalização da transição brasileira do mercado físico para o digital. 

 Todos esses dados confirmam a hipótese de que houve sim uma migração 

extremamente significativa do mercado físico para o digital na indústria da música e 

de que os serviços de streaming têm crescido e são uma fonte de receita 

extremamente valiosa para essa. Esse cenário acaba por reforçar a importância dos 

integradores digitais, pois, em uma indústria cada vez mais digital, o serviço que eles 

realizam de agregar conteúdo de várias partes do Mundo para disponibilizar nas 

diversas plataformas de streaming tornou-se central na organização da indústria. 
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Todavia, devemos considerar como foi debatido na seção das lentes teóricas que as 

grandes gravadoras passaram a adotar a estratégia de verticalizar a indústria através 

da compra de alguns desses agregadores.  

 Os dados apresentados confirmam ainda a teoria de que o mercado 

brasileiro tem um grande potencial a ser explorado, tendo em vista que voltou a 

crescer em 2017 e que a América Latina foi a região de maior crescimento do mundo 

neste ano. Além disso, sabendo que a quantidade de assinantes de serviços de 

streaming no mundo todo é de aproximadamente 176 milhões e que o Brasil, segundo 

o IBGE, tem uma população que ultrapassa 208 milhões de pessoas (claro que nem 

todas estas pessoas têm acesso à internet ou interesse em assinar um serviço de 

streaming), é plausível enxergar um grande potencial de crescimento desse tipo de 

serviço e das receitas geradas por ele. 

 

Descrição e análise dos dados 

Ao total coletamos informações de 11 gravadoras atuantes no mercado brasileiro e 

conforme acertado com as gravadoras, omitimos as suas identidades. Nesse grupo, 

incluem-se gravadoras líderes de mercado e afiliadas à Pró-Música, bem como 

gravadoras independentes afiliadas à Associação Brasileira de Música Independente 

(ABMI) ou sem filiação. Como já apontada, organizaremos as respostas em categorias 

que foram definidas a priori, em função dos interesses da pesquisa e das descobertas 

realizadas através da revisão teórica. 

(a) As transformações da indústria da música e o surgimento dos integradores digitais 

 Primeiramente podemos analisar os integradores digitais, que nasceram 

em meio a todas as transformações que o mercado da música sofreu. O surgimento 

destes agentes pode ser devido a um grande motivo, sendo ele a necessidade de uma 

maneira para distribuir toda a produção de conteúdo que se tornou possível com o 

barateamento dos custos de produção, fazendo com que cada vez mais artistas, 

independentes ou não, lancem uma quantidade crescente de material, cenário que 

fora descrito no capítulo de lentes teóricas. 

 

‘’O mercado dos integradores, acho que ele vem atender muito a demanda 
dos artista independente (...) A partir do momento que a música é digital e 
você consegue enviar tudo por um computador, o artista produza música em 
casa, facilita bastante. E o integrador é muito importante porque ele faz 
essa ponte com todos os serviços digitais. Os integradores se tornam cada 
vez mais relevantes no cenário onde a produção musical só aumenta, com, 
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sei lá, mais de 20 mil músicas sendo lançadas por dia e eles atendem essa 
demanda de distribuição de conteúdo. Eles se tornam relevantes à medida 
que as plataformas digitais crescem, que novos  artistas e artistas 
consagrados precisam de agilidade para distribuir seus conteúdos e de certa 
forma não dependem de uma estrutura de promoção da indústria fonográfica 
clássica (...)’’. 

  (Entrevista de um executivo de gravadora major) 

 

 É possível traçar um paralelo da fala o entrevistado com o conceito da 

Cauda Longa de Anderson (2006), ao se entender que os integradores digitais surgem 

para atender a demanda de um mercado com uma crescente produção de conteúdos. 

Além disso, podemos verificar a fala do entrevistado, no momento em que ele fala 

sobre as plataformas digitais crescendo, nos dados apresentados no subcapítulo 

anterior, sobre o crescimento das plataformas de streaming. 

 Então é interessante pensar no impacto que o surgimento e crescimento 

dos integradores digitais tem causado nas gravadoras independentes. Talvez seja de 

se esperar que houve um impacto negativo, por conta do fato de os integradores 

serem fruto de um momento o qual causou um impacto negativo na indústria da 

música como um todo, mas o que ocorre é justamente o oposto. O surgimento e 

crescimento dos integradores trouxe a possibilidade de uma escala nunca antes 

imaginada para gravadoras independentes, fazendo com que pela primeira vez na 

história, gravadoras independentes e até artistas independentes possam estar 

presentes em plataformas que atingem o mundo inteiro junto com as majors. 

 

‘’Hoje, não investimos quase nada e o artista reduz em 75% seu desembolso. 
Bom pra todo mundo (...) Dessa forma, já lançamos mais de 120 CDs e DVDs 
em 14/15 anos de atividade e possuímos um catálogo considerável nas 
plataformas digitais pois, além dos nossos lançamentos, subimos outros CDs 
que nossos artistas lançaram, de forma independente, há mais tempo.’’ 

  (Entrevista de um executivo de gravadora nacional independente X) 

 

 Essa informação pode ser confirmada pela descrição das quedas das 

barreiras de entrada descritas por Nakano e Leão (2009), principalmente da barreira 

da distribuição, que foi possível a partir do advento das tecnologias digitais. Os 

integradores digitais portanto, fazem a intermediação na relação entre as 

gravadoras/artistas e as plataformas que vieram derrubar a barreira da distribuição. 

 

(b) A necessidade de adaptação das gravadoras à expansão das receitas digitais 
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 Agora numa perspectiva mais ampla, analisando o mercado como um 

todo,é possível dizer que vivemos um momento muito mais democrático na indústria 

da música, no qual a pressão deixa de estar no artista e do que ele pode fazer para 

agradar a gravadora. Agora a pressão passa justamente para as gravadoras e outros 

players do mercado, sendo necessário pensar no que eles podem fazer para serem 

mais relevantes, o que eles podem oferecer de valor. Isso gera uma evolução no 

mercado, com uma necessidade constante de se reinventar e gerar valor para toda 

a cadeia, desde o artista até o consumidor. 

 

‘’(...) eu acho que é muito saudável isso estar acontecendo, isso gera um 
desafio para todo mundo que quer trabalhar com música na gravadora 
independente, na gravadora major, no selo pequeno, para o próprio artista, 
mas principalmente nas gravadoras gera um desafio enorme de você estar 
se reinventando e buscando entregar valor para os artistas e criar valor no 
mercado é um negócio que melhora o mercado inteiro. O que que isso gera 
de impacto para os independentes, eu acho que gera uma necessidade de 
se reinventar e buscar novas ferramentas para os seus artistas.’’ 

  (Entrevista de um executivo de gravadora nacional) 

 

 Novamente, é possível traçar um paralelo do que foi falado com a queda 

das barreiras de entrada, descrita por Nakano e Leão (2009), uma vez que ao serem 

derrubadas as barreiras e ser possível que o artista crie, produza, distribua e divulgue 

conteúdo sozinho (e tendo em vista também que no final das contas, a indústria da 

música depende do artista), o poder de barganha deste aumenta. O artista não 

depende mais de uma gravadora para se lançar, mas esta depende dele para 

funcionar. A partir das falas acima, nota-se que a visão das gravadoras majors em 

relação ao mercado e a influência dos integradores digitais e do streaming é positiva, 

mostrando uma mudança de pensamento em relação a anos atrás, quando a maioria 

dos agentes da indústria viam no meio digital uma ameaça.  

 Contudo, não são todas as gravadoras que compartilham dessa perspectiva 

positiva. Existem gravadoras que não se adaptaram bem às mudanças do mercado e 

sofrem com a migração das vendas do físico para o digital. Essas gravadoras resistem 

a estas mudanças e colocam suas esperanças principalmente nas vendas físicas e nas 

apresentações ao vivo, indo contra a tendência que vem se desenvolvendo no 

mercado nos últimos anos. Pode se verificar essa perspectiva negativa nas falas 

abaixo. 
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‘’A grande maioria das lojas de discos já fecharam. Grandes redes como 
Saraiva, FNAC e Livraria Cultura já não adquirem mais CDs e lançamentos, 
isso tem prejudicado os pequenos selos.’’ 

  (Entrevista de um executivo de gravadora nacional independente Y) 
 

 A negatividade na fala das gravadoras é compreendida ao analisarmos os 

dados apresentados no Global Music Report 2018 da IFPI, especificamente no de que 

houve na América Latina uma queda de 41,5% nas receitas de vendas físicas, 

enquanto houve um crescimento de 48,9% nas receitas do streaming. A partir destes 

dados e ao enxergar o foco das falas em lojas físicas e locais para apresentação, 

enquanto o que mais gera receita no mercado é o streaming, se entende porque essas 

gravadoras têm perspectivas negativas. 

 

(c) As expectativas futuras 

Por último, é interessante analisar as expectativas para o futuro da indústria da 

música que foram explicitadas pelos entrevistados. Ao contrário do que era de se 

esperar, por conta de anos de retração e negatividade neste setor, a expectativa é 

extremamente positiva. O que é possível enxergar é que houve um momento 

turbulento de transição da indústria da música tradicional para a nova indústria da 

música e que nos últimos anos o mercado encontrou o caminho para voltar a crescer 

através dos serviços de streaming, passando de um modelo de posse para um modelo 

de acesso.  

 

‘’O mercado está crescendo. O mercado estava indo para o buraco, ele vinha 
de uma queda por causa da venda física e aí ele migrou do formato de posse 
para um formato de acesso, onde as pessoas pagam uma assinatura, ele 
encontrou esse caminho e agora ele cresce. Então eu não podia ter uma 
expectativa melhor e mais bacana para o futuro. É natural que as peças que 
compõem esse mercado vão tentar encontrar seu tamanho nos próximos 
anos, mas são anos que o mercado está crescendo, então tem espaço para 
novos competidores, tem espaço para as gravadoras, tem espaço para os 
artistas terem entregas melhores. Eu acho que a minha visão é otimista para 
todos esses participantes da cadeia, mas eu acho que nem todo mundo vai 
ter o mesmo tamanho ou a mesma importância nos próximos anos.’’ 

  (Entrevista de um executivo de gravadora nacional) 
 

A fala do entrevistado pode ser verificada novamente através dos dados apresentados 

no Global Music Report, da IFPI, que dizem que os mercados da música mundial e 

nacional vêm crescendo cada vez mais, em um cenário no qual as plataformas 

digitais, principalmente o streaming, são as protagonistas. 
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É claro que não há esperança de um agente ou um artista ganhar tanto nessa indústria 

como se ganhava no modelo tradicional, mas deve se compreender também que 

muitos dos agentes que hoje atuam nesse mercado, nem sequer conseguiriam atuar 

anteriormente, portanto um um cenário mais democrático, com menos concentração 

de  poder e lucro se apresenta. 

 Assim como foi possível observar na visão sobre o presente da indústria da 

música, as perspectivas para o futuro das gravadoras que abraçaram as 

transformações e buscaram se inserir e entender o mercado digital são muito 

positivas, confirmando a teoria de que a evolução da tecnologia e do meio digital 

transformou profundamente e de vez o mercado e que os agentes deste devem 

abraçar essas transformações para sobreviver e até crescer, tendo em vista, é claro, 

que o mercado ainda passará por outras transformações, sendo necessário que 

mantenham-se atentos a estas, buscando se adaptar e reinventar constantemente. 

 Por último, vale lembrar que é possível que haja diferenças de cenários 

de acordo com os estilos musicais, contudo isto não se mostrou tão relevante para a 

discussão aqui apresentada, uma vez que as gravadoras entrevistadas possuem 

portfólios de artistas extremamente variados e não trouxeram à tona essas 

diferenças durante as entrevistas.  

 

Considerações Finais 

Após a análise das entrevistas feitas com as gravadoras e a pesquisa bibliográfica, 

foi possível concluir que realmente o mercado da música está completamente 

diferente do que fora tradicionalmente. Apesar de ser pouco provável que algum 

player consiga lucrar tanto quanto as majors lucravam antigamente, ainda há 

possibilidade de gerar receita, basta buscar entender como o mercado tem 

funcionado e atentar-se às tendências.  

 Naturalmente, ainda há confusão nessa indústria, mas é de se esperar que 

as peças se encaixem com o passar do tempo. Com o mercado novamente em 

crescimento e os agentes buscando seu espaço nesse mercado, a expectativa é 

positiva, é papel de cada agente e artista saber se aproveitar da situação. 
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 Retomando o objetivo deste estudo, as estratégias utilizadas pelas 

gravadoras frente às transformações da indústria se mostraram um pouco diversas, 

mas foi possível identificar um padrão nas estratégias de sucesso: todas as gravadoras 

que cresceram nos últimos anos e têm expectativas para crescer focaram nas vendas 

digitais e se adaptaram às transformações do mercado. Souberam entender as novas 

tendências e realidades, como o consumo mais nichado e o streaming e traçaram 

suas estratégias pensando nelas.  

 Portanto pode se dizer que o objetivo foi alcançado e a partir desse estudo 

pode se ter uma visão melhor do que vem ocorrendo no mercado e de como as 

gravadoras independentes têm lidado com tudo isso, o que foi possível graças à uma 

análise em conjunto da bibliografia relacionada com a indústria da música e a 

conversas com pessoas que vivem diariamente dentro desse mercado. 

 Nessa pesquisa surgiram outros casos que são dignos de serem estudados 

posteriormente, como os integradores digitais, que se mostraram como peças 

fundamentais da indústria da música e portanto seria interessante estudá-los de 

forma mais detalhada e profunda. Também seria interessante realizar uma pesquisa 

similar a que foi feita aqui mas na perspectiva das majors, para identificar melhor 

como lidaram com as transformações do mercado aquelas que por um grande período 

de tempo o dominaram e na perspectiva dos artistas independentes, que agora, mais 

do que nunca, têm um mundo de possibilidades na indústria da música. 
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