
MySpace mais musical 
 
Mais conhecida comunidade virtual focada em torno da música, o MySpace lançou nesta 
quinta-feira uma plataforma com novos recursos aos usuários para combater o crescimento de 
concorrentes como Facebook, Last.fm, Blip.fm e iTunes. 
 
O MySpace Music tem por objetivo conquistar os fãs com uma mistura de música gratuita 
ilimitada, catálogos abrangentes de canções, ingressos para shows, merchandising e outros 
recursos de entretenimento. 
 
O lançamento do novo serviço foi perturbado por especulações quanto à data em que ele 
estaria operacional e pela busca, ainda não encerrada, de um presidente-executivo. 
 
Mas o maior desafio para a nova empreitada foi assinar um acordo com a quarta maior 
gravadora, a EMI Music, que resistiu até algumas horas antes do anúncio de lançamento do 
serviço. 
 
O MySpace Music também assinou acordos de licenciamento com The Orchard, uma 
distribuidora de música independente produzida por centenas de pequenas gravadoras, e com 
a editora musical Sony/ATV, joint venture entre a Sony e o astro pop Michael Jackson. 
 
Se o MySpace já oferecia a opção de audição de faixas, será que os usuários estão dispostos a 
pagar pelo download dessas faixas? Executivos do portal apostam que sim. 
 
"O download é apenas um pedaço do serviço. Você não precisa comprar nada, pode apenas 
criar playlists, por exemplo. Uma das razões para se comprar downloads é a portabilidade; as 
pessoas querem levar suas músicas favoritas à praia, quando estão dirigindo ou correndo no 
parque. O ponto não é que as pessoas não querem pagar por música; você tem que fazer com 
que esse processo seja prático, fácil e com preço justo", diz o americano Travis Katz, vice-
presidente internacional do MySpace. 
 
INTERAÇÃO  
 
"O MySpace já é bastante interativo e motiva a sociabilidade", diz o executivo. "Pode-se 
customizar perfis, criar álbuns fotográficos, compartilhar vídeos, escrever blogs etc. A música é 
uma parte disso. O que tentamos é trazer mais entretenimento para o site, opções interativas. 
Temos várias bandas no MySpace, esse novo serviço é uma evolução natural". 
 
Em abril, o MySpace confirmou que havia fechado acordo para uma joint venture com o 
Universal Music Group, com a Sony BMG Music Entertainment e com o Warner Music Group. 
 
Todas as grandes gravadoras aceitaram pequenas participações acionárias no novo 
empreendimento, em proporções que refletem sua participação de mercado. Isso significa que 
a Universal teria a maior participação e a EMI a menor. 
 
VENDAS 
 
As gravadoras, que enfrentam dificuldades devido à queda nas vendas de CDs, estão ansiosas 
por aproveitar as fontes diversificadas de receita que o MySpace Music pode oferecer 
ganhando dinheiro com publicidade de primeira linha, downloads de música via Amazon.com, 
ringtones e, no futuro, ingressos para shows e mercadorias. 
 
O MySpace mesmo considera que deve atrair mais publicidade de qualidade para seu serviço, 
ao compreender os interesses dos consumidores, e assinou grandes contratos publicitários 
com McDonald's e Toyota. 
 
 



 
 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26, 27 e 28 set. 2008, Seudinheiro, p. B-
11. 


