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Difícil imaginar outra situação onde o progresso tecnológico tenha provocado mudanças de 
conceitos estabelecidos com velocidade superior a que atingiu a indústria fonográfica.  
 
As poderosas multinacionais tornaram-se vítimas das novidades. A fita cassete foi a primeira 
ameaça, uma invenção da holandesa Philips em 1934, que conquistou o mercado brasileiro a 
partir de 1963. Depois dela, todo e qualquer som era passível de cópia. A pirataria foi se 
alastrando como erva daninha e no final dos anos 80 conseguiu alterar substancialmente a 
contabilidade do então poderoso grupo das cinco maiores gravadoras: Polygram, Sony, BMG, 
EMI e Warner. A indústria fabricava um cassete de ferro enquanto a pirataria já utilizava a 
qualidade comprovadamente superior da fita de cromo.  
 
A tropa jurídica das gravadoras saiu em campo exigindo atitudes severas das autoridades e a 
imediata recuperação da normalidade. Televisões mostravam tratores inutilizando milhares de 
fitas cassete e pontos de venda recebendo repressão policial ostensiva. Ainda assim, o 
resultado das operações foi incipiente, teve efeito paliativo e, pior, como geralmente acontece 
nesses casos, aumentou a resistência da “doença aos remédios”.  
 
 A volta por cima foi dada com a popularização do CD em 1993, momento em que vários 
segmentos bateram seguidos recordes de vendas – explosão do axé, do pagode e da música 
sertaneja. Logo após as comemorações foi acionado o sinal vermelho de alerta máximo. A 
mesma Philips, que já havia bombardeado a receita da indústria com a fita cassete, anunciou 
no final de 1997, a criação do gravador de CD que, além de permitir a comercialização ilegal 
de música com tecnologia digital, obrigaria as gravadoras a mudanças radicais no perfil de 
seus negócios.   
 
 Enquanto o universo pirata vende cerca de 100 milhões de discos por ano, segundo dados da 
Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), o país perde R$ 500 milhões em 
tributos no mesmo período. Ao longo da crise, algumas empresas chegaram a demitir até 80% 
do quadro de funcionários. Com o fechamento de 4 mil pontos de venda de discos, mantendo-
se uma média de cinco funcionários em cada um deles, mais de 20 mil empregos diretos e 
indiretos foram extintos.  
 
 A tradução mais completa do problema vem de Copacabana, um bairro que, há até bem 
pouco tempo, acolhia 44 lojas de discos. Atualmente, tem apenas uma com venda exclusiva de 
discos e vídeos. Em torno de 80% dos contratos artísticos foram rescindidos e muitos artistas 
vêem suas execuções públicas e inserções em programas de rádio e televisão tornarem-se 
cada vez mais esporádicas. O desmantelamento dessas carreiras desemprega não só músicos 
e técnicos, mas também uma longa lista de profissionais prestadores de serviço a eventos 
artísticos.  
 
Em dezembro de 1992, Max Pierre, concluído o tempo de contrato de direção artística com a 
gravadora Som Livre, assumiu a vice-presidência da Polygram, atual Universal Music, no 
primeiro round da grande luta entre gravadoras e pirataria. “O mercado vendeu naquele ano 
32 milhões de unidades, o que era uma coisa horrorosa”, lembra o executivo. “Ninguém 
poderia imaginar uma queda tão vertiginosa como a que se viu em 2003. A minha ex-
companhia chegou a ter 300 funcionários e quando eu saí tinha 40, o mercado fonográfico 
perdeu 400 mil empregos”, afirma Pierre. Segundo ele, existe no Brasil uma contemplação às 
atitudes criminosas. “O cara está vendendo pirata na esquina e alguém diz: deixa, pelo menos 
não está roubando”, debocha. “Piratear discos é um acinte, imagine um investimento de R$ 
3,5 milhões, como o de Ivete Sangalo no Maracanã, qual a possibilidade de disponibilizar um 
produto desse por R$ 3?”, questiona.  
 
Alguns países combateram e reduziram a pirataria. A Itália, por exemplo, criou leis rigorosas 
que consideram delituoso também o ato da compra ilegal. “Se a Polícia não combate, a 
indústria não pode fazer nada. Todas as gravadoras foram obrigadas a demitir, e o que é pior: 
quem trabalha em gravadora só sabe trabalhar em gravadora, a vida toda fiz isso, só sei fazer 



isso”, afirma o ex-vice-presidente, otimista com o sucesso do disco “Casa de Samba”, sua 
primeira parceria comercial com o compositor Zeca Pagodinho.  
 
Durante o longo período de êxito da indústria fonográfica o ofício da música foi bem 
remunerado. Os profissionais que participavam de discos e shows de artistas famosos 
ganhavam de acordo com a tabela estipulada pelo sindicato e integralmente praticada pelas 
gravadoras. Para que se tenha uma idéia da perda acumulada pela categoria, a mesma tabela 
mínima para músico popular sugere hoje, por faixa, R$ 540, quando, na prática, sabe-se que 
por esse valor muitos profissionais gravam um CD com até 14 faixas.  
 
O produtor Guto Graça Mello durante 17 anos dividiu seu tempo entre a direção musical da 
Rede Globo e da gravadora Som Livre. O músico, arranjador e compositor destacou-se no 
cenário musical produzindo cerca de 400 discos. Atualmente, faz a produção do programa 
“Som Brasil”, da Rede Globo, e finaliza o DVD de Roberto Carlos que será lançado em breve e 
um projeto internacional do rei. “Estou há sete anos aprendendo a trabalhar com o Roberto, 
que talvez seja a pessoa mais gentil que conheci em toda a minha vida. Fora isso, gravar 
disco, hoje em dia, é como dançar com a irmã: não tem a menor graça. Estou fazendo trilhas 
para teatro e cinema. Fui premiado com o filme do Cazuza e tenho vivido experiências 
fantásticas”, afirma.  
 
Muitos profissionais da música e de gravadoras têm procurado abrigo em profissões discretas 
que lhes possam restituir a auto-estima e o equilíbrio longe do supérfluo glamour da vida 
artística.  
 
O contrabaixista Guilherme Maia veio de Salvador, em 1982, para trabalhar tocando e fazendo 
a direção musical da banda de Moraes Moreira, além de produzir os discos do artista por 10 
anos. Com o fim do trabalho, viveu o mesmo período desempregado, mas um detalhe fez a 
diferença: investiu em cultura. O tempo ocioso foi suficiente para terminar a graduação em 
Musicologia, trancada há anos na UniRio. Fez mestrado e voltou a Salvador, onde defendeu 
recentemente com sucesso sua tese de doutorado em Comunicação e Culturas 
Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). “Adoro compor, gravar e se 
pudesse viveria no estúdio, mas é muito complicado ter a sobrevivência atrelada a uma única 
fonte de renda que te mantém em constante instabilidade”, desabafa o músico doutor, que 
agora leciona em duas faculdades e em um curso de audiovisual.  
 
A secretária Solange Ruiz de Oliveira tem 46 anos, 23 dos quais divididos pelas cinco 
gravadoras em que trabalhou. “Na década de 80 trabalhar em gravadoras multinacionais era 
tudo de bom – status, emprego seguro, bons salários, com tudo certinho. Nenhuma empresa 
nacional oferecia nada parecido naquela época”, afirma. A experiência acumulada tem 
garantido seu trabalho autônomo organizando vários eventos na cidade.  
 
Uma das vocalistas mais solicitadas pelos produtores cariocas, a paulista Jurema de Cândia, 45 
anos, preocupada com o esvaziamento dos estúdios de gravação, aprimorou o hobby de 
preparar pães artesanais para receber e presentear os amigos e inaugura, brevemente, em 
Santa Teresa, a Oficina do Pão. “Nós temos vários dons. Com o mesmo amor que canto, faço 
pães”, garante, emocionada.  
 
Infelizmente há registros de profissionais que não conseguiram migrar a tempo de vencer as 
adversidades da crise nem tiveram sucesso no recorrente plano B, como os citados aqui. 
Situações de pobreza, doenças graves, desamparo e até suicídios são conhecidos.  
 
Vale lembrar que músicos e funcionários de gravadoras evangélicas passaram longe da crise, 
não foram demitidos ou tiveram contratos rescindidos porque as leis da igreja proíbem que um 
cristão compre produto roubado.  
 
As ferramentas de um novo mundo vêm provocando inúmeras mudanças de comportamento, 
consumo e cobrança nas relações humanas. Certamente, novas leis vão conter o desvio de 
conduta do ouvinte que não se vê no dever de pagar pelo direito autoral de um produto 



contendo obras que lhe manifestam os sentimentos da alma e que, por outro lado, é a única 
fonte de subsistência do seu legítimo dono: o autor.  
 
 A situação preocupa criadores e instrumentistas como o multi-saxofonista Léo Gandelman. “O 
que vivíamos acabou. Estamos num hiato e não há como prever o futuro”, sentencia.  
 
 Na história da humanidade a máquina sempre desempregou o homem. Porém, segundo Léo e 
uma imensa torcida de músicos e admiradores, uma coisa é certa: a música será sempre 
ouvida e amada cada vez mais.      
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22, 23 e 24 fev. 2008. Laboratório de 
Imprensa, p. B-10. 


