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Em 2004, quando Edgar Bronfman Jr. e seus parceiros em investimentos em participações 
assumiram o controle da célebre Warner Music Group, as expectativas em relação à nova 
administração não eram nada boas. Afinal, naquela época Bronfman era motivo de galhofa por 
ter perdido bilhões da fortuna de sua família enquanto esteve na Vivendi Universal. E o 
negócio da música estava em crise. Mesmo agora, Bronfman compara o trabalho de 
administrar a Warner com conduzir um avião ao mesmo tempo em que se concerta seu motor.  
 
Apesar disso, nos últimos quatro meses ele conseguiu algo que seus concorrentes não 
conseguiram: aumentar as vendas de discos, que ainda respondem pela ampla maioria das 
receitas das gravadoras. Enquanto rivais como Sony/BMG e EMI distraíam-se com turbulências 
administrativas, Bronfman concentrou-se no básico promover artistas de potencial. Ele não 
quis participar da reportagem, alegando estar no período de silêncio que antecede o anúncio 
dos resultados anuais, previsto para amanhã. Mas em meio ao cataclismo do setor, o feito de 
Bronfman não passou despercebido. "Edgar tem demonstrado uma verdadeira liderança", diz 
Laura Martin, analista da corretora Soleil Securities Group.   
 
Nada disso quer dizer que Bronfman resolveu o principal problema das gravadoras: como 
prosperar na era digital. Como a maioria de seus concorrentes, a Warner continua registrando 
lucros operacionais anêmicos e a receita está basicamente estagnada. Mas números guardados 
pelo setor a sete chaves foram examinados pela "BusinessWeek" e mostram que a Warner 
abriu uma vantagem surpreendente sobre os rivais. As vendas de discos da Warner - que 
incluem CDs físicos, álbuns e músicas digitais (10 "singles" são hoje computados como um 
álbum) cresceram 5% entre janeiro e outubro, contra o mesmo período de 2004, quando 
Bronfman chegou. Não parece nada emocionante, a menos que você considere que as 
concorrentes tiveram quedas de dois dígitos.   
 
Como Bronfman conseguiu isso? Ele reduziu o elenco de artistas em quase 30%, dispensando 
mais de 50 cantores que vendiam bem. Além disso, recusou-se a pagar grandes somas de 
dinheiro para manter artistas como Madonna e Nickelback longe das mãos dos concorrentes. E 
obteve cerca de US$ 300 milhões em economias anuais. O resultado: a Warner passou a ter 
mais tempo e dinheiro para se concentrar em novos potenciais artistas de sucesso.   
 
Outras gravadoras vêm reduzindo os orçamentos da área que descobre e promove talentos. 
Mas não Bronfman, cujas centenas de observadores passam suas noites em bares de todas as 
partes do mundo e seus dias no MySpace, procurando novos sucessos como James Blunt, 
Gnarls Barkley e Panic At the Disco. A estratégia está dando certo: a participação da Warner 
nas vendas de lançamentos nos Estados Unidos aumentou 7% desde 2004, contra uma queda 
de 2% do resto do setor, segundo a Nielsen SoundScan, que monitora as vendas de músicas.   
 
Até aí, tudo bem. Mas a indústria da música não está precisando se reinventar? Sim, e 
Bronfman sabe disso. Ele foi o primeiro a acrescentar entrevistas e gravações de shows aos 
álbuns digitais como bônus - e a cobrar mais por isso. Assim como seus rivais, ele está 
abraçando os tons de chamada de celulares e sites de música bancados por anúncios. Ele está 
licenciando mais músicas para TV e cinema e ficando com uma parte dos ganhos dos artistas 
com shows e merchandising. Mas ganhar muito dinheiro com essas iniciativas continua sendo 
uma coisa fora de questão. Enquanto isso, Bronfman reforça o lado tradicional de seus 
negócios: encontrar grandes artistas e vender milhões de discos.   
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