
je o disco de vinil, as
itas cassetes e VHS são
;oisas do passado,
linguém duvida. Mas que
) CD e o DVD também
>odem estar com os dias

contados nem todos sabem. Ern 2007, as
vendas de Cornpact Discs nos EUA
caíram 19,3%, totalizando 205,7 milhões
de unidades. Já por aqui, segundo uma
pesquisa da Associação Brasileira de
Produtos de Disco fABPD), as vendas de
CDs e DVDs movimentaram 312,5
milhões de reais, em 2007, o que
representou uma redução no faturamento
líquido (vendas menos devoluções) de
31,2% em comparação ao ano de 2006,
quando o setor fonográfico movimentou
454,2 milhões de reais.

Um dos maiores responsáveis pela
queda na receita das gravadoras e dos
estúdios (e conseqüentemente seus
fornecedores) é o download via internet,
que permite ao usuário baixar, muitas vezes
gratuitamente ou pagando apenas pelo que
lhe interessa, músicas, filmes ou videoclipes.
Ainda, segundo o levantamento da ABPD, c
mercado de download de música
proveniente da internet aumentou 1.619%

no último ano.
A princípio visto como

modismo, esse mercado, já
demonstra que veio para

ficar, foi impulsionado
principalmente pelo
aumento da oferta de
bandas cada vez rnais
largas e a preços cada
vez menores, pela
criação de
computadores cada vez
mais potentes e baratos
e pelo conseqüente
aumento no número

de internautas,



Segundo levantamento da Piramyd
Research, os assinantes de banda larga
em redes fixas no Brasil devem passar de
8,7 milhões, em 2008, para 13,6 milhões,
em 2012. Já o número de assinantes 3G
deve saltar de 1.3 milhão, em 2008, para
20,7 milhões, em quatro anos,
Adequando-se rapidamente à nova
realidade, a indústria fonográfica tem,
sistematicamente, fechado acordos com
lojas virtuais de música para a venda dos
direitos autorais de seus artistas,
encontrando aí uma alternativa para
compensar as perdas geradas pelo
encolhimento do mercado tradicional.

Somente em 2006, as gravadoras
faturaram 2 bilhões de dólares com a
venda de músicas on-line, o que as fazem
investir nesse mercado. A EMI Music, por
exemplo, acaba de contratar um dos mais
antigos executivos do Google, Douglas
Merrill, para cuidar do departamento de
Digital Business da gravadora, sugerindo
futuras estratégias da empresa no
segmento de música on-line.

A MTV Brasil é outra a investir no
mercado digital. A emissora lançou, em
agosto de 2006, um website gratuito de
conteúdo banda larga, o MTV Overdrive,
o que a elencou como a terceira MTV
com maior audiência de conteúdo internet
no mundo. "Existe sim uma tendência de
aumento nas vendas dos conteúdos
digitais e queremos participar desse
mercado", afirma Sandra Jimenez,
diretora de tecnologia e novos negócios
da Internet da MTV Brasil,

Tem de tudo
Se engana quem pensa que somente

os cantores preferidos pelo público jovem
entraram na onda do download. Até
mesmo artistas de ritmos vistos come
"caretas" pelos mais novos já estão
utilizando a rede mundial de
computadores para comercializarem seus
trabalhos, É o caso da música erudita,
que nos últimos 10 anos amargou uma
queda de vendas de 30% e agora
encontrou na DG Webshop, um ponto de
difusão do gênero, Na loja virtual, ao
preço médio de 22 reais, é possível baixar
um dos 2.500 discos da Deutsche
Grammophon, a gravadora mais
importante da história da música erudita,
sendo que 600 desses títulos já estão fora
de catálogo. A compra vale a pena, já que
o mesmo disco, importado, custaria 59
reais. O sucesso foi tamanho que o
website vendeu 50 mil downloads em um
mês de atividade.

São mesmo os artistas focados no

público jovem os maiores adeptos do
novo sistema de comercialização de
músicas via web. A banda sueca Lamont,
por exemplo, decidiu lançar seu álbum de
estréia na internet e teve 100 mil
downloads gratuitos em 24 horas. Já o
Radiohead inovou deixando por conta dos
fãs a decisão de pagar ou não pelo álbum
do grupo. O estudo da empresa de
pesquisas de mercado comScore mostrou
que 38% das pessoas que baixaram o
álbum quiseram pagar pela obra, em
média, 6 dólares, enquanto 62%
resolveram não pagar nada. No Brasil
também há exemplos de artistas que
tiveram sucesso com a venda de músicas
on-line, Um exemplo marcante é a banda
Cansei de Ser Sexy, que se tornou
famosa em todo o mundo sem qualquer
interferência da grande mídia, somente a
partir de downloads de suas músicas e
videoclipes na rede.

A loja mais utilizada para a compra
de músicas e vídeos via web no mundo
é a iTunes, da Apple, que detém 80%
desse mercado. Em uma pesquisa do
NPD Group, apresentada no início de
abril, o serviço foi apontado como o
número um em vendas de música nos
Estados Unidos, ultrapassando em
fevereiro, pela primeira vez, as vendas
da gigante do varejo Wal-Mart. Para
efeito de comparação, a pesquisa
considera cada grupo de 12 faixas
vendidas no iTunes equivalente a um CD
físico vendido nas lojas de varejo. Pelas
contas do instituto, a Apple detém agora
19% do mercado de música nos
Estados Unidos.

Criado em janeiro de 2001 como
um reprodutor de áudio então limitado a
usuários Mac, o software atendeu às
necessidades dos internautas em
criarem seus próprios CDs e
organizarem músicas no computador.
Com o sucesso do produto, a marca da
maçã inovou, criando em abril de 2003,
a iTunes Music Store, loja virtual em que
seria possível a compra legal de
músicas. Mas foi só em outubro de 2003
que a empresa lançou uma versão do
produto compatível com o Windows e,
desde então, todas as expectativas de
vendas foram superadas. Para se ter
uma idéia, durante sua primeira semana
de vida, a loja ultrapassou a marca de
um milhão de downloads vendidos.
Tanto a Universal quanto a Warner
Music, parceiras no projeto, se
mostraram surpresas, declarando que
esperavam alcançar esse número
apenas após o primeiro mês de
existência do serviço. Mas o Brasil não
está entre os 22 países com que a
Apple mantém acordo para venda de
arquivos. Os brasileiros só conseguem
comprar músicas do iTunes se tiverem
cartões de crédito com endereço nos
Estados Unidos. Especula-se que o
motivo seja a inexistência, no País, de
leis que punam os eventuais autores de
roubo de música on-line.

Mas existem muitos concorrentes
ern busca dos 20% de mercado que a
Apple não abocanhou. Recentemente a
Amazon, maior livraria virtual do mundo,
anunciou o lançamento de um serviço
próprio de venda de arquivos musicais
pela internet. Com a iniciativa, a
empresa, que tem 72 milhões de
clientes. Para iniciar as atividades, a
Amazon partiu para uma promoção
pesada: 1 bilhão de downloads gratuitos
e músicas 10 centavos mais baratas que
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os arquivos do JTunes.
Também o website de relacionamento

MySpace fechou uma joint venture com
três das quatro maiores gravadoras do
mundo - Universal Music, Sony BMG e
Warner Music, enquanto a EMI preferiu
ficar de fora - para o lançamento de sua
loja, a MySpace Music, que também
promete brigar com o ITunes Store. Outra
surpresa nessa corrida foi a Microsoft,
que era totalmente contrária à venda de
downloads sem controle do DRM (Digital
Rights Management}, se curvou à
tendência um ano atrás, passando a
vender músicas sem DRM em sua loja
virtual, a Zune Marketplace,

Para a teíinha
Tentando repetir o sucesso da venda

de músicas on-line, muitas empresas
entraram com força no ramo de
distribuição de filmes, videoclipes e
programas de TV pela web. Um estudo
realizado pela consultoria americana
iSuppIi indica que o público interessado
em downloads defumes, um produto
batizado na internet de vídeo
por demanda (VOD, na sigla em inglês),
somará 20,5 milhões de pessoas
em 2010.

No último mês de janeiro, a Apple
anunciou ter vendido 125 milhões de
shows e 7 milhões de filmes através de
sua loja virtual. Agora, o website também
está alugando filmes. São oferecidos
1.000 títulos, sendo 100 deles em alta
definição. A Disney foi um dos estúdios a
ter sucesso com a venda de filmes pela
internet. A empresa afirma ter vendido
500 mil filmes em seus primeiros dois
meses de parceria com a iTunes Síore.
Segundo o website BetaNews. os
consumidores têm baixado uma média de
9 mil filmes por dia, gerando uma receita
de mais de 4 milhões de dólares ao
conglomerado. Outra empresa com
motivos para defender a venda de
download é a rede americana de televisão
ABC, que desde 2005 vendeu mais de 12
milhões de arquivos de programas pela
loja virtual da Apple. Para se ter uma idéia
do poder da rede, o seriado americano,
voltado ao público adolescente, Gossip
Girl fez tanto sucesso na iTunes Store que
ganhou sua segunda temporada televisiva
apesar da baixa audiência no veículo.

Mas não se pode dizer que esse
mercado é blindado contra fracassos. A
maior rede varejista do mundo, Wal-Mart,
não teve tanta sorte quanto suas
concorrentes Apple e Amazon no
comércio de filmes, shows e programas

on-line, saindo de cena urn ano após ter
se aventurado nesse mercado. Segundo a
empresa, a decisão foi tomada depois
que a HP optou por interromper o
fornecimento da tecnologia que movia o
serviço. A HP explicou que encerrou a
parceria porque o serviço não trouxe o
retorno esperado.

O Forrester Research afirmou em uma
recente pesquisa que somente 9% dos
adultos on-line, aqueles considerados
"viciados em tecnologia", já pagaram para
baixar filmes. Para os analistas da
empresa, o mercado de download de
vídeo no formato que conhecemos hoje
irá se extinguir rapidamente, sendo
substituído por um sistema de streams
suportados por anúncios, com a medição
do retorno para os anunciantes.

Além do horizonte
Ainda assim, todos querem uma fatia

desse bolo, que segundo a consultoria

deve movimentar 279 milhões de dólares
neste ano, comparados aos 98 milhões
de dólares em 2006. A corrida pela
preferência do público ampliou o mercado
de downloads para além do universo dos
computadores. A Microsoft, por exemplo,
acrescentou um drive de HD-DVD ao
console do jogo Xbox e começou a
oferecer o download pago de filmes e
programas de TV por seu serviço online
Xbox Li vê.

Outro aparelho, o Vudu, também
possibilita baixar filmes diretamente pela
TV. Lançado nos Estados Unidos ao
preço de 295 dólares, o equipamento
vem com disco rígido de 250 gigabytes,
nos quais estão arquivados os primeiros
trinta segundos de 5 mil filmes. Funciona
como uma videolocadora dentro de casa,
renovada semanalmente pela internet. Os
downloads são feitos enquanto se assiste
aos trechos iniciais dos filmes, que podem
ser alugados (por 3 a 6 dólares) ou
comprados (por 5 a 20 dólares).

Mas a mídia alternativa que melhor se
adaptou aos downloads, sem dúvida, foi
o celular. Segundo dados da ABPD, as
receitas de comercialização de música no
País através da telefonia móvel cresceram
127% em 2007. o que fez com que dos
24,5 milhões de reais movimentados pelo
setor - o que já representa 8% do
mercado total de música no Brasil - 76%
seja decorrente de vendas de música
digital via telefonia móvel (18.54 milhões
de reais).

Várias empresas já estão aproveitando
a novidade para faturar, Recentemente a
MTV Brasil firmou parceria com as
operadoras de celular para fornecer seu
conteúdo para download em aparelhos
móveis. Além disso, a empresa lançará, já
no próximo mês de maio, uma loja para
venda de vídeo, música e programas
criados somente para aparelhos móveis,

A nova tecnologia abriu um enorme
campo de negócios para as operadoras,
que rapidamente adotaram a tecnologia
3G/HSPA, a banda larga móvel, que
facilitará ainda mais a transmissão de
arquivos pela internet a partir do aparelho.
A Vivo, por exemplo, já tem a maior loja
de músicas digitais da América Latina,
registrando mais de 300 mil downloads
de arquivos MP3 por mês, somando um
total de mais de 3 milhões de faixas
completas desde o seu lançamento, em
2006 - números comparáveis a lojas de
países da Europa e Ásia. "Negociamos
por um bom tempo com as gravadoras,
que acabaram entendendo que também
obteriam lucro com a parceria. Hoje, os
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downloads já representam cerca de 9%

da receita da Vivo. Por isso já pensamos

em abrir uma loja de músicas virtuais na
internet, seria uma evolução natural",

declara José Guilherme Novaes, gerente
de negócios multimídia da operadora.

Antes de lançar o produto, contudo, a
empresa encomendou uma pesquisa de
mercado junto aos clientes e descobriu

que o maior empecilho para a compra de
downloads via celular era o alio preço.

Explica-se. Além de pagar pelo arquivo
escolhido, os usuários são tarifados

também pelo uso da internet (tráfego de
dados). Para que o projeto não

naufragasse, a operadora decidiu abrir

mão desse custo extra, cobrando apenas
pelo conteúdo baixado. O negócio deu

tão certo que a Vivo foi o primeiro meio
digital de venda de música a atingir disco

de ouro com o hit Berimbau Meíalizado
(50 mil downioads) interpretado pela

cantora Ivete Sangalo.
Outra iniciativa de sucesso das

operadoras envolve a parceria com
desenvolvedores de aparelhos móveis e
gravadoras na oferta de music phones,

telefones que já saem da fábrica com

conteúdo musical embarcado, reforçando
a utilização do celular como um tocador

de música. "A Motorola está investindo

pesado em música no celular e não
descartamos a possibilidade de abrir uma
loja de música virtual. Pois é isso que o

consumidor procura hoje, um celular
temático, multimídia. Tenho certeza que

esse é o nosso diferencial, é o que

aumenta nossas vendas", opina Renato
Citrine, gerente de produtos da Motorola.

Para estar ainda mais próxima dos
clientes, a empresa criou um website que

permite aos usuários fazerem download
de toques musicais, vídeos, jogos em
Java, papel de parede, protetor de tela,

tudo gratuitamente. Segundo a Motorola,
a acessibilidade para fazer downloads e a

interação entre o celular e a internet são

fundamentais para que o público utilize os
serviços, por isso a empresa investe no
desenvolvimento de ferramentas cada vez

mais fáceis de utilizar. Exemplo disso é o

aparelho Z10 que pode enviar
automaticamente os vídeos nele
produzidos, para os principais serviços de

vídeo na internet, como Youtube Google
Video e o Yahoo.
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