
 
Banda Dancing Days é a campeã de download remunerado 

 

Baixe de graça que o artista ganha 

Gravadora vai comemorar um ano de programa que permite a artistas independentes 
ganharem dinheiro com suas músicas na Internet.  

Um casamento múltiplo, que envolve gravadora, artistas independentes e empresas 
patrocinadoras, parece estar dando certo. Em julho de 2007 a gravadora Trama criou o 
Download Remunerado Trama, sistema que disponibiliza as gravações independentes para 
qualquer um que deseje baixá-las gratuitamente em seu computador. O artista recebe por 
cada download e a origem da verba distribuída vem de patrocinadores que, em troca, podem 
se comunicar com um público específico. Entre as empresas que já apoiaram estão Kildare, 
Real,  Sol, Mormaii e Coca-Cola.  

O funcionamento é simples. Todas as bandas cadastradas no programa têm direito a receber 
por downloads feitos durante o mês e, ao final de cada mês, a Trama faz uma divisão entre o 
valor financeiro captado com as marcas pelo número total de downloads realizados no período. 
O valor a ser repassado às bandas é baseado na mecânica de pagamento de royalties e elas 
são remuneradas sempre que atingir o teto mínimino de R$ 50. 

Para participar do programa basta ao artista cadastrar-se no site da Trama, onde terá 
ferramentas para, se quiser, criar uma página exclusiva para colocar seu material de 
divulgação (foto, releases, blog) e quantas músicas quiser, seja em streaming ou para 
download. A única restrição se dirige a versões de outros artistas, assim como citações e 
samples. 

A campeã do Download Remunerado Trama é a banda Dance of Days, que só no mês de 
dezembro, ao disponibilizar o álbum Insônia 2008, teve 54 mil downloads. Até abril a banda já 
havia acumulado 150 mil músicas baixadas. Em abril foram baixados 187.328 downloads e a 
verba disponível através das empresas foi de R$ 12 mil. A TramaVirtual conta hoje com mais 
de 904 mil usuários cadastrados, desde sua estréia oficial já foram feitos 13 milhões de 
downloads de músicas e faixas em streaming já foram ouvidas 39 milhões de vezes. A 
TramaVirtual conta com mais de 54 mil artistas/bandas e mais de 133 mil músicas cadastradas 
(números do último levantamento, feito em 30 março 2008). 

Ao aderir ao programa da Trama, as empresas patrocinadoras têm como alternativas de mídia 
um selo 50 x 35 pixels no site da TramaVirtual; selo de 120 x 35 ou 120 x 90 ou 468 x 60 
pixels no player de música; selo de 120 x 35 pixels na página dos artistas; selo de 120 x 90 
pixels na página de explanação do projeto e apresentação dos patrocinadores e super banner 
na página dos artistas com 728 x 90 pixels. 



SERVIÇO:www.tramavirtual.com.br. 
E-mail: downloadremunerado@tramavirtual.com.br 
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