
MySpace quer seu próprio iPod 
 
Maior site de relacionamento da web, fortalece braço musical e planeja tocador digital  
 
MySpace, o tão popular site de relacionamento que pertence à News Corp de Rupert Murdoch, 
poderá desenvolver um tocador de música digital em breve, para fazer frente ao iPod 
fenômeno de vendas da Apple. Apesar dos rumores e da grande expectativa do público, a 
empresa ainda é tímida para falar os planos sobre fabricar ou vender o aparelho: 
 
Agora, estamos focados apenas no serviço - completou o co-fundador do site Chris DeWolfe, 
em conferência sobre web 2.0 em São Francisco. 
 
O MySpace, que recentemente lançou uma joint venture musical com duas grandes 
gravadoras, é hoje o maior site de relacionamento da internet. Com o lançamento do MySpace 
Music em setembro, o site busca tornar-se o maior agregador de fãs de música. 
 
A joint venture do MySpace com grandes selos como a Sony BMG Music, Universal Music 
Group e a Warner Music Group, permite acessar um leque de novos serviços de música, 
incluindo streaming, downloads de ringtone, vídeos, venda de ingressos e merchandising. 
McDonald's, Sony Pictures, Toyota e State Farm são patrocinadores e anunciantes do site. 
 
Queremos formular um programa que, por definição, vá ao encontro das necessidades das 
empresas de música e de artistas, assim como as do usuário - comentou DeWolfe. 
 
Nesses últimos dias, os usuários do site fizeram streamming de música mais de l bilhão de 
vezes e criaram 80 milhões de playlists desde o lançamento. Desde a criação até hoje, já são 5 
milhões de bandas que jogaram suas músicas no site. 
 
Empresas de música têm ansiado pela chegada de outro tocador de música best-seller para 
alavancar as vendas e incentivar competição com o iTunes - o serviço de venda de música 
digital e líder varejista do mercado americano - apesar de as vendas de CD terem caído nos 
últimos anos. 
 
O executivo-chefe da Warner Music Group, Edgar Bronfman, disse que o MySpace era diferente 
do iTunes em seu foco em comunidades e compartilhamento. As pessoas podem dividir 
playlists, usar as escolhas musicais de seus amigos e, dessa forma, descobrir novas músicas, 
acrescenta Bronfman. 
 
A Apple também deu o start recentemente, com o Genuis, aplicativo que constrói playlists e 
oferece recomendações baseadas nas músicas contidas na biblioteca pessoal do usuário do 
iTunes. 
 
Mas DeWolfe minimizou a importância do Genius como uma vantagem competitiva que o 
iTunes teria em relação ao MySpace Music, já que a Apple continua focada em vender seus 
aparelhos musicais. 
 
Nós podemos até contribuir para as vendas do iPod se as pessoas usarem o MySpace Music 
para baixar mais música e vídeos para seus iPods - conjecturou DeWolfe. — Se não, teremos 
de construir nosso próprio aparelho. 
 
Competição 
 
Mesmo ainda sem confirmação, o novo tocador de música seria um passo audacioso para o 
MySpace, que praticamente ditou o modelo de negócios a partir do pujante conceito de 
relacionamento on-line. Comprado pela News Corp por US$ 580 milhões em 2005, o MySpace 
provou ser vantajoso para o conglomerado internacional de mídia de Murdoch, apesar do 
pessimismo da empresa em relação ao ano que vem por causa da queda considerável na 
receita de publicidade em outras partes de seus negócios. 



O site lida com crescente competição de similares como o Facebook, à medida que todos 
tentam encontrar novos caminhos para fazer dinheiro com os milhões de pessoas que 
interagem através de seus perfis on-line. 
 
 

 
 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 10 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. A24. 


