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Graças ao prejuízo de cerca de 45% da gravadora EMI Music Brasil em 2007, o recém-
divulgado balanço da indústria fonográfica nacional indica uma perda estratosférica de 31,2% 
em valores no período, um recorde para o setor. Apesar da acentuada queda, motivada em 
grande parte pela fraude contábil que superfaturou os resultados da companhia, a Associação 
Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD) pela primeira vez avalia que acabaram os anos de 
crise.   
 
Embora a pirataria continue abocanhando 48% do mercado de CDs e DVDs, a queda no preço 
desses produtos, verificada no ano passado, enterrou o mito de que não havia como baixar a 
margem de lucro e atraiu consumidores que já não compravam mercadoria original. Depois de 
fomentar no ano que passou um crescimento de 185% nas vendas digitais, que agora 
respondem por 8% do faturamento, a indústria do disco começa a dar sinais de que está 
finalmente se adaptando aos novos níveis e hábitos de consumo do mercado.   
 
O aumento do poder de compra do brasileiro é um dos fatores que dão margem a projeções 
otimistas. Também deve ajudar a mudar o atual quadro negativo a recuperação da filial 
brasileira da EMI, que contabilizou a venda de produtos que na verdade tinham sido devolvidos 
por lojistas. Marcelo Castello Branco assumiu a empresa com o duro desafio de reerguê-la: "A 
gente se reestruturou e as perspectivas são positivas, já que existem boas notícias, como a 
compra da Siciliano pela Saraiva, o que aumentará a quantidade de pontos-de-venda", aposta 
o presidente local da EMI. Ele informa que a queda da companhia em 2007 ficou entre 40% e 
50%.   
 
José Antonio Eboli, presidente da Universal Music, que enfrentou perdas de 11%, prevê para 
2008 um aumento de 5% no faturamento: "A Saraiva registrou um crescimento de 15% em 
janeiro e fevereiro deste ano no setor de discos. E a ABPD, no mesmo período, verificou uma 
melhora de mais de 30% em valores em relação ao ano passado." O raro momento de 
otimismo é compartilhado por Paulo Rosa, presidente da ABPD: "A crise passou e em 2008 
teremos um resultado melhor, já que a devolução nos últimos anos foi bem acima da média 
histórica."   
 
Aos poucos, a telefonia móvel mostra que se transformará em breve na galinha dos ovos de 
ouro. O potencial é promissor: se a Nokia vendeu 80 milhões de celulares tocadores de MP3 
players no mundo em 2007, a Apple levou mais de cinco anos para comemorar 100 milhões de 
iPods vendidos. No Brasil, do total do faturamento com venda digital - que soma as receitas 
com telefonia móvel e o download legal disponível em sites como Terra, UOL, Baixahits e 
Imúsica - 76% é gerado pela telefonia celular.   
 
A Universal Music, por exemplo, registrou no ano passado uma invejável receita de 15% com a 
área digital, mesmo nível obtido no período pela indústria fonográfica mundial. O feito foi 
alcançado graças à venda de 300 mil celulares que continham faixas de Ivete Sangalo. Na 
Sony BMG, foram 200 mil aparelhos vendidos com músicas do grupo Jota Quest, mesmo 
número alcançado pela gravadora brasileira Deckdisc com faixas da cantora Pitty.   
 
O comércio online registrou crescimento de 1.619%. O número mostra, na verdade, que essa 
modalidade de venda começa a mostrar algum resultado depois de anos de investimentos sem 
retorno. "O usuário paga R$ 4 por uma música no celular, mas ainda não está disposto a 
desembolsar a metade desse valor para baixar música na internet", constata Felipe Llerena, 
diretor-executivo do Imúsica. Ele lamenta o fato de o internauta já ter se habituado a adquirir 
música gratuitamente em sites de download ilegal, como eMule, Kazaa e SoulSeek.   
 
Outras formas de distribuir conteúdo musical também contribuem para tornar o produto físico 
obsoleto. Começam a ganhar força serviços como o Rhapsody.com, que oferece um catálogo 
de canções a um preço fixo mensal. Em breve, entre as novas maneiras de aquisição estará 
também o cartão Coonex, criado por uma empresa associada ao Imúsica: "Por meio do código 
presente no cartão, o consumidor poderá baixar conteúdo digital na internet", explica Llerena.   



 
Alguns artistas também têm demonstrado interesse em estratégias de divulgação que não 
apenas banalizam o valor do CD como chegam a oferecer música a custo zero. No ano 
passado, o Radiohead ofereceu no site da banda seu mais novo álbum, "In Rainbows", pelo 
valor que o consumidor desejasse pagar. Associadas a marcas e produtos, já há casos em que 
canções são oferecidas como brinde, como fez o cantor Prince, também em 2007. Foram 
encartados três milhões de cópias de seu novo disco, "Planet Earth", em uma edição do jornal 
britânico "The Mail on Sunday".   
 
No Brasil, recentemente as balas Tic Tac fizeram uma promoção em que suas embalagens 
traziam códigos que permitiam o download de faixas. As músicas foram oferecidas em parceria 
com a gravadora Warner, que não gostou nada de saber da liberação gratuita de imagens de 
um de seus principais artistas. Ao lançar um canal exclusivo no site de compartilhamento de 
vídeos YouTube, o cantor e ministro da Cultura Gilberto Gil não apenas autorizou a veiculação 
de toda produção audiovisual em torno de si como também anunciou que seu próximo trabalho 
será o último disponível em disco.   
 
Embora sem muita precisão, executivos estimam que em cinco anos as vendas físicas e 
digitais dividam 50% do mercado. A previsão mostra que o CD ainda vai resistir por bem mais 
tempo do que avaliaram aqueles que decretaram sua morte instantânea. Mas demonstra 
também que muitas lojas ainda devem fechar as portas nos próximos anos, como ocorreu com 
mais de 3,5 mil pontos-de-venda desde 1997, de acordo com a ABPD. O mercado tende a se 
concentrar nos grandes magazines. "Muitos infelizmente desistiram, mas continuamos a 
acreditar no ramo musical e seremos os últimos varejistas a vender discos", afirma Pierre 
Courty, diretor-geral da Fnac Brasil, que registrou em 2007 um faturamento estável na área da 
música.   
 
Depois de cortar gastos com pessoal, renegociar contratos e diminuir a margem de lucro, as 
majors finalmente reduziram o preço de CDs e DVDs para aproveitar os últimos anos do 
formato. Também foram lançadas coleções mais atrativas ao bolso do consumidor, como a 
Music Pack, da Universal Music, que vendeu 1,1 milhão de unidades. A embalagem é mais 
simples e o encarte pode ser obtido no site da gravadora, que retomou a liderança do mercado 
brasileiro em 2007. Já a Sony Music, que passou para a segunda colocação, mandou para as 
lojas o CD "Zero", uma compilação com cinco faixas de discos recém-lançados.   
 
De acordo com a Pesquisa Nacional de Pirataria 2007 da Fecomércio-RJ, a maior parte dos que 
compram mercadoria pirata considera a qualidade do produto ruim, mas mantém o hábito por 
causa do preço mais em conta. Hoje, os lançamentos de uma gravadora chegam às lojas a 
preços que variam entre R$ 15 e R$ 25. Com valores mais atraentes, o consumidor respondeu 
positivamente, porque costuma preferir o original, conforme mostra a pesquisa.   
 
O presidente da Universal Music é um dos que sempre alegaram que era impossível baixar o 
custo final do disco. Hoje, no entanto, Eboli admite que a redução poderia ter ocorrido há mais 
tempo. "Nós da indústria fonográfica vivemos sob fortes emoções e costumamos ser muito 
otimistas. Então custamos a acreditar que o mercado não ia se recuperar", comenta o 
executivo, em tom de mea-culpa. Embora os preços tenham se tornado mais competitivos, o 
diretor-geral da Fnac reclama da falta de outras iniciativas: "O principal problema é 
abastecimento. Os catálogos estão cada vez mais pobres e tentamos convencer as gravadoras 
a colocar produtos de qualidade na prateleira", critica Pierre Courty. Para ele, o fato de 
precisar comprar no exterior títulos de Tom Jobim esgotados no Brasil é um grave problema.   
 
Para reduzir ainda mais o preço de CDs e DVDs, o setor pleiteia a aprovação da proposta de 
emenda à Constituição do deputado federal Otavio Leite (PSDB-RJ), que isenta os impostos 
cobrados sobre a produção musical brasileira. "Cerca de 35% do valor do disco corresponde a 
impostos. Com esse incentivo, poderíamos investir mais em novos artistas e atingir aquele 
consumidor que hoje talvez ainda esteja comprando o pirata", defende Alexandre Schiavo, 
gerente-geral da Sony BMG. O subsídio, já concedido a obras literárias e jornais, é almejado 
também pelas gravadoras independentes, pois beneficiaria toda a indústria.   
 



Enquanto o projeto não sai do papel, outras fontes de receita também estão sendo criadas 
para compensar as perdas. Uma das mais polêmicas e discutidas nos últimos meses é o 
ingresso das gravadoras na função de agenciadores de artistas. Com essa atribuição foi criada 
a Day 1 Entertainment, um braço da Sony BMG atualmente à frente da carreira de nomes 
como Paulinho da Viola, Wanessa Camargo e Ana Cañas. Na Universal Music, estão sendo 
feitas parcerias com contratados da companhia para que sejam rateados os custos de 
gravação de um disco como "Ivete Sangalo ao Vivo no Maracanã". "Se a gravadora não 
participa dessa receita, a conta não fecha", justifica Eboli.   
 
Já o presidente da Deckdisc, João Augusto, é um dos que preferem não seguir o mesmo 
caminho. "Minha praia é produzir e vender música. Não posso jogar nos shows a culpa por 
meu negócio estar indo mal", diz ele, o que mostra que não há consenso sobre esse tipo de 
iniciativa. Enquanto todos quebram a cabeça para não perder as oportunidades, o presidente 
da Deckdisc também aposta suas fichas em uma idéia diferente: ele pretende abrir uma 
fábrica do combalido LP. Apesar das novidades tecnológicas, quanto mais canais de 
distribuição existirem, maiores as chances de conquistar o consumidor.   
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Marcelo Bratke com Villa-Lobos  
João Marcos Coelho 
 
A história é conhecida e já foi repetida milhares de vezes. Mas, além de ótima, é sintomática 
do modo exótico pelo qual os artistas não-europeus em geral são vistos desde o início do 
século passado. Villa-Lobos chegou a Paris em 1923 e o primeiro artigo anunciando seu 
concerto de estréia lhe atribuía as aventuras de Hans Staden no Brasil colonial do século XVIII: 
Villa, integrante da comitiva de Staden, teria sido preso pelos índios antropófagos, que o 
amarraram a um poste, dançaram e prepararam-se para assá-lo. Escreve seu biógrafo Vasco 
Mariz que os amigos o dissuadiram de desfazer os equívocos: "O mal estava feito e o melhor 
seria aproveitar a publicidade." Depois do concerto, uma senhora perguntou-lhe se ainda 
comia gente: "No momento, só gosto de crianças, especialmente as francesas, que são das 
mais tenrinhas."   
 
É triste, mas o exotismo de exportação hoje se concentra no duo pagode & mulatas. Os 
chamados mercados externos se esqueceram do nosso maior gênio nacional, autor das 
"Bachianas Brasileiras" e dos "Choros". Quem diz isso é o pianista brasileiro Marcelo Bratke. 



"Ele não é conhecido como nós imaginamos", afirma ao Valor. E revela que mesmo 
profissionais especializados do circuito da música clássica internacional pouco ou nada sabem 
de Villa-Lobos. "Tive experiências humilhantes para nós, brasileiros, quando o assunto era 
Villa-Lobos. A vice-presidente do Lincoln Center, por exemplo, achava que o Villa era um cara 
meio na linha 'Buena Vista'. Vivi outros vexames com profissionais top do mercado de música 
clássica internacional. De Villa-Lobos só conhecem o nome, não a música."   
 
Para reverter esse quadro, Bratke concebeu um espetáculo ambicioso onde contracena no 
palco com a soprano brasileira Rosana Lamosa e o violonista, compositor e arranjador Dori 
Caymmi. "The Villa-Lobos Event" fez sua estréia mundial em fevereiro no Carnegie Hall, em 
Nova York. E a repercussão de público e crítica foi tão boa - a casa encheu e até o "New York 
Times" elogiou o concerto - que a produção parece engatar carreira internacional. Depois de 
três noites no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, nos dias 18, 19 e 20 deste mês, a trupe 
embarca para o Japão, onde já tem shows marcados para 4 de junho, em Nagoya, e na noite 
seguinte, em Tóquio, no Oji Hall.   
 
O espetáculo  
 
A idéia básica foi capturar a diversidade da produção de Villa-Lobos. "Tentei capturar, a partir 
dele, as grandes questões musicais brasileiras. Assim, estruturei o concerto em três eixos. O 
mundo das crianças e as histórias brasileiras; o universo de Bach, tão longe e tão perto da 
sensibilidade brasileira; e os ritmos do Brasil e a natureza. Três influências totalmente 
independentes que provocam enorme surpresa no público", conta Bratke. Erudito e popular, 
portanto, misturam-se, integram-se, dissolvem-se - justamente como acontece na música 
brasileira e sobretudo em sua obra. "Minha vivência musical foi tudo, menos ortodoxa", diz.   
 
É isso o que transparece na estrutura de "The Villa-Lobos Event". O pianista abre com "A Prole 
do Bebê". Em seguida, Dori Caymmi interpreta algumas canções de seu pai, Dorival, como "É 
Doce Morrer no Mar" e "Coqueiro de Itapuã". A segunda parte propõe um diálogo de Bach com 
Villa-Lobos e vice-versa. Bratke toca a "Partita em si bemol maior BWV 825" de Bach; Dori 
mostra um arranjo do "Trenzinho do Caipira"; e Rosana Lamosa interpreta a ária e cantilena 
da "Bachiana nº5".   
 
A terceira parte explora os ritmos do Brasil e a natureza. O pianista executa o "Choros nº 5, 
Alma Brasileira", uma das mais belas obras de Villa, que, em suas andanças pelos Estados 
Unidos, chegou a levar a tiracolo Pixinguinha e Cartola como convidados de um concerto 
intitulado "Brazilian Native Music". Pois então Dori interpreta ao violão "Carinhoso" e "As Rosas 
não Falam". E a "conversa musical" desemboca em Jobim. Dori interpreta a "Modinha" do Tom 
e a "Modinha" do Villa. O duo interpreta "Luíza", de Jobim. Rosana encerra com canções de 
Cláudio Santoro e Vinicius de Moraes, o célebre "Azulão" de Jayme Ovalle e duas da "Floresta 
Amazônica" do Villa: "Canção de Amor" e "Melodia Sentimental".   
 
"Bachianas"  
 
Para se ter uma idéia da importância de um evento desses, basta lembrar que mesmo no 
Brasil Villa-Lobos é mal conhecido. Estão presentes algumas das nove "Bachianas" (sobretudo 
a ária da quinta), um ou outro choro de câmara, a obra para violão, parte expressiva da obra 
para piano. Na área concertante/sinfônica, um "Momoprecoce" aqui, um "Uirapuru" ali, e só. 
Mas ele tem mais de mil obras catalogadas. E as 12 sinfonias? E os 17 quartetos de cordas? 
Ficam ao largo da vida musical.   
 
Quem sabe com iniciativas como a de Marcelo Bratke o Ministério da Cultura faça o que lhe 
compete: em 2009, ano que marca os 50 anos da morte do compositor, levar sua música a 
todo o mundo. "Ele merece um lugar definitivo entre os grandes do século XX e o maior das 
Américas", proclama Bratke. E complementa: "Só falta que o governo divulgue Villa de 
maneira séria fora do país."   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11, 12 e 13 abr. 2008, Eu & Fim de Semana, p. 
10-13. 


