
dupla inglesa de dance music
Groove Armada, que já lançou seis
álbuns, com vendas totais de 3 mi-

lhões de cópias em todo o mundo, decidiu
seguir novo rumo ao final de seu contrato
com a Columbia, uma das maiores gra-
vadoras internacionais. O divórcio seria
igual a tantos outros do showbiz não fosse
por um detalhe inusitado. Desde março, a
nova "casa" da dupla não é uma gravadora,
mas uma empresa de bebidas - a Bacardi, a
quarta maior do ramo no planeta. O con-
trato entre as partes, como qualquer outro
do gênero, prevê a gravação de um álbum e
a realização de uma série de shows em vários
países. Mas ele traz uma cláusula que não
costuma fazer parte dos acertos entre os ar-
tistas e as gravadoras tradicionais: a Bacardi
poderá usar todas as músicas e os clipes do
álbum em seus anúncios, sem pagar nada
a mais por isso. "A Bacardi tem uma longa
tradição em fazer festas - e nós também",
afirma Tom Findlay, um dos membros do
Groove Armada. "Temos liberdade de cria-
ção e permanecemos donos das músicas."

A parceria entre o Groove Armada e a
Bacardi é o símbolo de uma nova era do
mundo da música. Cada vez mais empresas
de outros ramos de atividade, com apoio
de suas agências de publicidade, assumem
o papel exercido pelas gravadoras. Além de
lançar os discos, elas promovem os artistas
e divulgam suas músicas. O envolvimento
inclui também a produção de shows e o
lançamento de produtos de rnerchandi-
sing, corno camisetas e bonés, que já eram
feitos por empresas de fora da indústria
fonográfica e proporcionavam uma renda
adicional para os artistas. "O tipo certo

de música dá uma voz à marca", diz Dan
Dunbar, sócio da Sync, uma agência inglesa
especializada em música e marketing.

O acordo entre o Groove Armada e a Ba-
cardi representa também um sinal de que
o modelo de negócios adotado até hoje na
área musical está em xeque. Com a popu-
larização da internet, o público passou a ter
acesso às músicas em tempo real, muitas ve-
zes sem ter de pagar nada. A pirataria digital
se multiplicou em progressão geométrica,
e continua a crescer. Os usuários trocam
milhares de arquivos de músicas pela rede
a cada minuto. Mesmo em sites em que é
preciso pagar para ter acesso às músicas,
como o iTunes, lançado pela Apple em 2003
(ainda não disponível no Brasil), o público
pode escolher as faixas que lhe interessam,
em vez de comprar o disco completo. A
proliferação de aparelhos de gravação de
CDs também não ajudou. Hoje, a tecnolo-
gia permite que qualquer um faça milhares
de cópias de CDs para revendê-las. Embo-
ra seja uma atividade ilegal, a tecnologia
está disponível para quem quiser usá-la.

Por tudo isso, a venda de CDs está
despencando no mundo inteiro. Nos Es-
tados Unidos, de acordo com a Nielsen
SoundScan, uma empresa de pesquisa na
área, passou de 785,1 milhões de CDs em
2000 para 511 milhões em 2007, uma que-
da de 36%. No Brasil, a redução foi duas
vezes maior. As vendas de CDs e DVDs
caíram 66% desde 2000, de 94 milhões de
unidades para 31,3 milhões, segundo a As-
sociação Brasileira de Produtores de Disco
(ABPD). Só no ano passado, a queda no
número de unidades vendidas no país foi
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de 17% em relação a 2006. Não por aca-
so, muitos analistas prevêem ura futuro
em que ninguém mais terá de pagar para
comprar músicas, ou então pagará muito
pouco. A receita da venda dos discos, até
agora a principal fonte de renda das gra-
vadoras, tende a desaparecer.

Nesse novo cenário, as gravadoras tradi-
cionais parecem perdidas. Tentam encon-
trar saídas, como processar os responsáveis
pela pirataria, incluir a realização de shows
nos contratos com os artistas e aceitar a
venda isolada de músicas pela internet.
Mas até agora a indústria fonográfica não
encontrou um novo modelo de atuação que
seja sustentável e lhe-permita recuperar os
lucros de outrora. "Ela foi atropelada por
um caminhão e está tentando se recompor
do baque", diz o americano Scott Donaton,
editor da revista Advertising Age, a bíblia do
mundo publicitário americano, e autor do
livro Publicidade + Entretenimento - Por
Que as Duas Indústrias Precisam Se Unir
para Garantir a Sobrevivência Mútua, lan-
çado recentemente no Brasil (Ed. Cultrix/
Meio & Mensagem). "Se vai conseguir ou
não, depende da sua vontade e da coragem
de reinventar seu modelo de negócio."

Segundo Donaton, a parceria das
gravadoras com empresas de outros setores
e agências de publicidade pode ser uma saí-
da. O modelo, que o Groove Armada radi-
calizou, vem sendo testado já há alguns anos
pelas próprias gravadoras. Nos Estados Uni-
dos, foi batizado com o nome de "Madison
(avenida de Nova York onde se concentram
as agências de publicidade) Sc Vine (rua de
Los Angeles onde ficam os escritórios cen-
trais das empresas de entretenimento)".

É difícil avaliar como o negócio da músi-
ca pode se unir à publicidade sem levar em
conta a aliança entre o cantor pop Sting e a
(aguar, tradicional fabricante inglês de veícu-
los de luxo. O acordo, celebrado em 2000, foi
resultado da iniciativa do então empresário
de Sting, Miles Copeland 111. Ele é irmão do
ex-baterista da banda The Police, dissolvida
em 1986, da qual Sting era o líder. Copeland
vislumbrou a possibilidade de fazer a par-
ceria a partir de um videoclipe de "Desert
Rose", uma das faixas do disco Brand New
Day, lançado pelo artista em 1999.

No vídeo, rodado nos arredores de Lãs Ve-
gas, nos Estados Unidos, Sting é levado num
Jaguar tipo S até um clube noturno localiza-
do no deserto. De acordo com Donaton, o
veículo foi escolhido por seu visual arrojado
e contemporâneo e sua elegância clássica. Ele
conta que, ao assistir ao vídeo, o empresá-
rio de Sting percebeu que o carro era tão
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estrela quanto o artista. Decidiu, então, con-
tatar a Ogilvy & Mather, a agência de publici-
dade da Jaguar, e propor o uso do clipe corno
comercial. Sting estava disposto a ceder gra-
tuitamente os direitos autorais se a empresa
fizesse uma grande campanha publicitária
que ajudasse a aumentar as vendas de seus
discos. No início, o pessoal da Ogilvy achou
a idéia meio estranha. Mas alguns dias depois
resolveu aceitar a proposta.

O resultado da parceria de Sting com a
Jaguar, de acordo com Donaton, foi um su-
cesso. Ajudou a multiplicar tanto a venda de
carros de US$ 50 mil como de CDs de US$
20. As vendas do Jaguar quadruplicaram,
com compradores mais jovens lotando as lo-
jas, um objetivo importante para o fabrican-
te. E Sting vendeu 8 milhões de cópias em
todo o mundo. Foi o melhor desempenho
comercial de sua carreira-solo. Foi também a
primeira vez que uma canção desconhecida
do público foi usada numa megacampanha
publicitária. Normalmente, a preferência é
pelos clássicos, que costumam mexer de for-
ma instantânea com o público.

O comercial da Jaguar envolveu um inves-
timento maior que qualquer promoção de
álbuns de Sting. Para a promoção do novo
disco, a gravadora tinha destinado US$ 1,8
milhão, incluindo a produção do vídeo, de
US$ 800 mil. A verba de publicidade da Ja-
guar só nos Estados Unidos era de US$ 18,9
milhões naquele ano, segundo Donaton,
boa parte dos quais destinada a anúncios
na TV. O comercial tarnbérn estabeleceu um
parâmetro de qualidade para acordos do
gênero. Ao contrário do que muita gente
poderia imaginar, o cantor e a música não
foram deixados em segundo plano. Os cré-
ditos também não ficaram no canto da tela
em letras miúdas. Em vez disso, antes do
início do comercial, a tela escurece e aparece
em letras prateadas "Sting/Desert Rose/do
álbum Brand New Day". O nome da Jaguar
só é mencionado no fim do anúncio.

de Sting foi
tão positivo que as próprias gravadoras
passaram a adotar a fórmula. Algumas
grandes do setor criaram suas brandpart-
nershíp divisions (divisões de parcerias de
marca), para cuidar só da relação entre
artistas e empresas. Os contratos com os
artistas também estão mudando. As grava-
doras, agora, querem ter participação em
tudo o que diz respeito ao artista - do in-
gresso de show ao contrato publicitário.

A Interscope/Geffen/A&M, que reúne
os selos de música da Universal, urna das
maiores empresas do setor, está entre as
pioneiras em parcerias do gênero. O grupo

fechou um dos grandes acordos para a pro-
moção da Coca-Cola Classic, denomina-
ção do refrigerante convencional da marca
nos EUA. Foi uma parceria com os rappers
Common e Mya, para o anúncio da Coca.
A música que eles fizeram para a empresa
foi depois incluída no CD. "Decidimos tra-
balhar com marcas fortes que têm o mes-
mo público-alvo que o nosso, para fazer as
coisas acontecer", diz Steve Berman, diretor
de marketing da Interscope.

Ê claro que nem toda parceria está des-
tinada ao sucesso. A Chrysler, fabricante
americana de automóveis, assinou um
acordo de US$ 14 milhões com a cantora
canadense Celine Dion no fim de 2002. Pelo
contrato, a empresa poderia usar Dion e
suas músicas para promover minivans e ou-
tros veículos familiares. E patrocinaria suas
apresentações em Lás Vegas em 2003. Mas,
para muitos publicitários, a cantora não
tinha semelhança com a marca. Teria maís
a ver com um limusine dirigido por um
chofer. Os revendedores da Chrysler tam-
bém bombardearam a parceria. Embora a
empresa tenha defendido Dion inicialmen-
te, acabou por romper com a agência que
lhe apresentou a cantora. Depois anunciou
que não usaria mais a imagem dela em seus
anúncios. Manteria apenas suas músicas.

No Brasil, as parcerias entre os músicos e
as empresas também estão indo além do pa-
trocínio de shows e festivais. A agência Cen-
toeseis idealizou o projeto Levi's Music para
tentar "reconectar" a marca de roupas com
os jovens. Novos artistas como Mallu Maga-
lhães, Forgotten Boys e Vanguart receberão
apoio financeiro para gravar clipes, produzir
shows e divulgar as músicas. "Associar-se a
uma marca é uma questão de necessidade",
diz Ricardo Al Makuí, diretor-geral da agên-
cia. "Mas o artista tem de escolher uma marca
que tem a ver com ele, e vice-versa", diz Tete
Pacheco, diretora de criação.

A questão é saber se a união da Madison
com a Vine vai garantir liberdade de criação
para os artistas, como nos casos do Groove
Armada e de Sting, ou se vai afetar a qua-
lidade do conteúdo. Segundo Donaton, da
AdvertisingAge, se o conteúdo for desenvol-
vido com prioridade para as necessidades
do anunciante, o desastre será inevitável.
"Esquecer que o consumidor vem em pri-
meiro lugar é um modelo que enfraquece
o produto e é incapaz de atrair o público
ou conquistar sua confiança", diz Donaton
em seu livro. "A motivação de muitos pro-
fissionais de marketing para interferir cria-
tivamente no conteúdo é um perigo real. O
público perde. A empresa de mídia perde.
O anunciante perde."
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