
Música tem salta nas vendas digitais 

Faturamento líquido no comércio de CD e DVD foi menor em 2007, mas Internet e celulares 
contribuíram para o incremento de receita.  

O mercado do comércio de música no Brasil apresentou em 2007 o incremento das vendas de 
produtos digitais, que já representam 8% do faturamento no setor. Do total das vendas 
digitais brasileiras, 24% foram de receitas advindas da Internet (R$ 5,74 milhões) e 76% 
vendas de música digital via telefonia móvel (R$ 18,54 milhões). Em 2006, a participação 
entre as áreas do mercado digital era muito mais concentrada na telefonia móvel, que detinha 
96% das receitas, ficando os restantes 4% com as vendas através de Internet. 

No geral, o mercado brasileiro de música movimentou em 2007, com as vendas de CDs, DVDs 
e receitas decorrentes do mercado digital, cerca de R$ 337 milhões, valores fornecidos pelas 
companhias fonográficas à Associação Brasileira dos Produtores de Discos – ABPD. 

 

2006 
Total 
Mercado  

2007 
Total 
Mercado  

Variação 
 

 
R$ % R$ % 2006/2007 

Internet 334.055,00 4% 5.743.684,00 24% + 1.619%  

Telefonia 
Móvel 

8.183.115,00 96% 18.543.504,00 76% +127% 

Total  
Digital  

8.517.170,00 100% 24.287.188,00 100% +185% 

 

As vendas de CDs e DVDs movimentaram, em 2007, R$ 312,5 milhões, o que representou 
uma redução no faturamento líquido (vendas menos devoluções) das companhias que 
reportam estatísticas para a ABPD, de 31,2% em comparação ao ano de 2006, quando o setor 
fonográfico movimentou R$ 454,2 milhões. Já em unidades vendidas, este percentual foi 
menor, exatos 17,2% a menos em relação a 2006, com um total de cerca de 31,3 milhões de 
unidades em 2007.  

Do total de CDs e DVDs musicais vendidos em 2007, 77% corresponderam às vendas de 
repertório nacional, enquanto 20% foram representados por repertório internacional, sendo os 
restantes 3%, equivalentes às vendas de música clássica. 

Ano 
Vendas Totais de
CDs (R$)  

Unidades Totais
de CDs  

2006 322 milhões  31,4 milhões  
2007 215 milhões  25,4 milhões  
Variação  
(2006/2007)  

(-33,2%) (-19,2%) 

 

No segmento de CDs musicais a performance do mercado fonográfico brasileiro em 2007, 
comparada a 2006, apresentou redução de 33,2% em valores faturados (R$ 215 milhões) e de 
19,2% em unidades vendidas, o que representou em 2007 cerca de 25,4 milhões de unidades 
(venda bruta menos devoluções). 
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