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Muitos internautas usam os serviços de vídeo para consumir música, unindo esses dois 
sucessos na internet. 

O crescimento do acesso por banda larga em residências tem proporcionado aos internautas 
um consumo cada vez maior de conteúdos audiovisuais. Em abril de 2008, chegou a 10,5 
milhões o número de pessoas que navegaram na subcategoria Vídeos/Filmes, um crescimento 
de 70% sobre abril de 2007. Uma evolução um pouco menor foi aferida na subcategoria 
Transmissão de Mídia (Broadcast Media), cuja audiência aumentou ao redor de 50% no 
período de um ano, ao chegar à marca de 6,6 milhões de usuários mensais, depois de chegar 
a 8,4 milhões em fevereiro, por conta da transmissão de um reality show tradicional na TV 
brasileira. A subcategoria Música, com 32% de evolução no ano, cresceu em ritmo menos 
acelerado e registrou 10,6 milhões de usuários únicos em abril de 2008. 

 

Em dois anos, foi de 202% o crescimento da audiência na subcategoria Transmissão de Mídia, 
de 429% em Vídeos/Filmes e de 63% em Música. Isso significa que a subcategoria 
Vídeos/Filmes continua crescendo acima da média, mas sem a mesma velocidade de períodos 
anteriores, sobretudo o segundo semestre de 2006. Música não tem acumulado aumentos 
consideráveis, sendo neste momento mais significativo o crescimento de Transmissão de 
Mídia, especialmente na época do BBB.  



A junção da audiência única de Transmissão de Mídia com Vídeos/Filmes chegou a 13 milhões 
de usuários únicos, equivalente cerca de 57,5% do total de internautas mensais. Desses, 
metade navega em sites de ambas as subcategorias. 

Enquanto Música traz as páginas em que é permitido ouvir faixas, como as rádios dos portais, 
além dos sites de letras e cifras, as outras duas subcategorias agregam sites de vídeos. 
Transmissão de Mídia concentra o conteúdo transmitido oficialmente, como Globo Vídeo e UOL 
TV, e Vídeos/Filmes é predominada por vídeos produzidos pelos usuários, com inevitável 
destaque para o YouTube.  

A forte presença do YouTube deixa seus concorrentes diretos no mercado de vídeos com pouca 
participação. O YouTube tem próximo de 40% do total de internautas mensais. Com a junção 
dos concorrentes diretos, a audiência dos sites de vídeos compartilhados chega a 42%.  

O Brasil voltou a aparecer em primeiro em alcance do YouTube, quase empatado com a 
Espanha, que tem 39,0% dos usuários residenciais navegando mensalmente nesse site. Os 
Estados Unidos têm pouco mais de 33% de alcance e a Alemanha tem 19% dos usuários 
residenciais no YouTube. 

O uso do YouTube continua a crescer no mundo inteiro, tendo o Brasil e a Espanha, desde o 
início de sua popularização, como seus maiores usuários entre os países comparados pela 
pesquisa NetRatings. 

A subcategoria Música passou dos 10 milhões de usuários residenciais em 2008, número 
equivalente a 45% do total de usuários residenciais mensais. O uso de sites de música 
mantém-se estabilizado no Brasil, em termos reais, ou seja, descontando o crescimento da 
própria internet.   

A maior parte da audiência da subcategoria é formada por sites de letras de música. A maior 
parte dos usuários brasileiros dessas páginas, em sua grande maioria adolescentes, chega por 
meio de buscadores.  

Entre os sites que dispõem as rádios online, com música s no formato streaming, não é 
registrado o mesmo desempenho positivo. Porém, há alguns serviços que crescem. Desses 
crescimentos, o que mais chama a atenção é um serviço criado por um dos grandes portais 
estrangeiros no País, o Terra Sonora, que, diferentemente dos demais sites, exige uma 
específica assinatura mensal. E apesar disso, tem, em média, mostrado crescimento da 
audiência, apesar de algumas oscilações.  

A audiência desse site de música é bastante diferente da média de seus concorrentes, por ser 
formada basicamente por internautas adultos, com mais de 35 anos. Apesar de a audiência 
mais velha ser mais interessante sob o ponto de vista do poder aquisitivo, os jovens não 
devem ser ignorados porque são os usuários mais intensos desses conteúdos.  

Os sites de vídeos pertencentes a portais crescem proporcionalmente mais que os de vídeos 
amadores, sobretudo por causa da audiência da Globo Vídeos. No começo do ano, as páginas 
da Globo Vídeos cresce significativamente, influenciada pela procura por vídeos do Big Brother 
Brasil. Em época de grandes jogos de futebol, também é considerável o aumento da audiência 
deste serviço. 

Ao lançar gratuitamente conteúdo televisivo no próprio site, os portais atraem para si a 
audiência que inevitavelmente iria para o YouTube. O YouTube, assim como outras formas 
oficiais de distribuição de bens culturais, é uma alternativa de os internautas escaparem dos 
modelos antigos impostos pela indústria.  



Os dados do IBOPE//NetRatings mostram que não tem aumentado consideravelmente  a 
audiência dos sites de música, mas cresce a quantidade de usuários que assistem a vídeos em 
sites como YouTube, que promovem os conteúdos gerados por internautas. E cresce ainda 
mais a audiência de vídeos oficiais dos grandes portais. 

Entre os sites de vídeos produzidos pelos usuários, a procura é maior por vídeos musicais, o 
que pode ajudar a explicar porque está estável a procura por música. Além dos sites de 
vídeos, os fãs de música na internet têm procurado outras formas de acesso aos arquivos, e as 
mais comuns são os downloads em redes de trocas. Entre os arquivos mais trocados entre os 
usuários estão capítulos de séries como Lost e Prison Break, o desenho animado Naruto e 
outro vídeos da Banda Eva. 

Outra forma usada pelos fãs de música na rede para consumir conteúdo e informação são as 
comunidades, como Orkut, MySpace e Multiply. O Orkut é o maior transferidor de tráfego para 
sites de compartilhamento de arquivos e o Multiply é usado para distribuir arquivos. O Brasil e 
a Espanha são os dois países que, de fato, têm usado o MySpace com finalidade de aproximar 
bandas musicais de seus fãs. Enquanto nos Estados Unidos e no Reino Unido essa comunidade 
é usada menos para música e mais para relacionamentos sociais em geral, no Brasil as 
páginas mais vistas são relacionadas quase exclusivamente à cultura musical.  

Dados do IBOPE//NetRatings mostram que os sites de vídeo estão cada vez mais sendo usados 
como meio de acesso dos internautas aos conteúdos musicais. A comunidade MySpace no 
Brasil pode tornar-se um canal de encontro de fãs de música, uma vez que não chega a 
concorrer com o Orkut como comunidade horizontal. 

Uma outra forma muito popular de consumir conteúdo musical na internet é por meio dos 
toque de celular, como os ringtones. Nos últimos meses, o uso de sites que distribuem toques 
c resceu significativamente. O Flycell passou de 70 mil usuários únicos em agosto de 2007 
para cerca de 2 milhões nos primeiros meses de 2008. Em janeiro, apareceu pela primeira vez 
a Blinko, outra empresa que distribui toques para aparelhos celulares, com 569 mil usuários 
únicos. Hoje, sua audiência saltou para 1 milhão. 

O que esses sites têm em comum é um modelo de distribuição de conteúdo musical por um 
custo muito baixo, na maioria dos casos com uma assinatura fixa que dá direito a baixar 
qualquer arquivo disponível. Esse modelo de assinatura, que já vem sendo explorado pelo 
Terra Sonora no sistema streaming, atrai os internautas, quando baseado em baixo custo. 
Pode muito bem ser utilizado para a venda legal de músicas, em que o internauta baixa o 
arquivo, com direito a usá-lo em qualquer aparelho, sem qualquer tipo de restrição 
tecnológica. As limitações fatalmente provocam rejeição do serviço, levando os internautas a 
procurar os modelos de distribuição não-autorizada. 

De modo geral, o conteúdo, por ser abundante e facilmente copiável e transferível pelas novas 
tecnologias, perde valor. E quem ganha com isso é a indústria eletrônica, que permite a 
fruição desses conteúdos. Por isso, fazem sentido as propostas de vinculação de conteúdos 
musicais à venda de aparelhos móveis, como celulares e tocadores de MP3. Seriam valorizados 
os aparelhos que fossem vendidos já carregados com bens culturais. 

A preocupação das empresas que investem no segmento musical online é justamente com a 
preferência dos internautas adolescentes pelos conteúdos distribuídos sem autorização de 
direito autoral. Os jovens, aparentemente, preferem adquirir equipamentos e conexões mais 
caros para obter com mais facilidade arquivos audiovisuais gratuitos. Esse comportamento 
indica uma mudança que afeta a indústria do entretenimento, que tem de se adaptar a um 
ambiente em que o conteúdo é abundante e facilmente compartilhado. A venda desses 
conteúdos agregados aos suportes, conexões e aparelhos que os transportam e os reproduzem 



pode ser uma forma de adaptação às novas formas de consumo de bens culturais entre os 
internautas jovens. 

Modelos como o da Globo Vídeos, do Terra Sonora, da Flycell e da Blinko podem se tornar 
exemplos de estratégia avançada em um mercado em que o conteúdo cultural pode ser 
alcançado de forma não-autorizada quando sofre excesso de restrições de seus detentores de 
direitos autorais. Estratégia semelhante tem tentado a Apple por meio do iTunes, cuja 
audiência cresce nos países em que é possível usá-lo para adquirir música. Dos usuários 
ativos, o iTunes atinge 22% na Austrália, 17% no Reino Unido e 18% nos Estados Unidos. 
Países como o Brasil, em que a compra pelo iTunes ainda não funcionada adequadamente, ele 
chega a 4% de alcance, deixando um espaço de mercado que é ocupado amplamente pelos 
downloads compartilhados. 
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