


Você já parou para pensar como o cotidiano da vida

moderna é regido por uma verdadeira orquestra sinfônica?

Comecemos pelo amanhecer e o som do despertador

para avisar que mais um dia de batalha se inicia. Ao abrir

a janela, se você mora perto do que ainda restou de

natureza, certamente vai escutar o canto dos pássaros.

Ao caminhar pelas ruas em direção ao trabalho, nem

é preciso dizer a confusão sonora que nossos ouvidos são

expostos: buzinas em diferentes e desagradáveis tons, vozes

nas mais variadas freqüências, uma salada mista de toques

de celulares e a imponência do som da enxada constante do

operário que conserta mais uma calçada esburacada.

Neste conjunto, basta um som para provocar diversas

reações, o que comprova o forte poder de sedução que a

audição possui dentro do universo de estímulos sensoriais

das pessoas. A boa notícia é que, quando combinamos

determinados sons, as chances de agradar aos ouvidos

alheios se tornam ainda maiores.

Diante disso, podemos dizer que a música exerce um

papel extremamente eficaz no processo de comunicação.

Mais ainda nos últimos anos, com o surgimento de novas

tecnologias digitais, que proporcionou uma grande

revolução na estrutura de produção e consumo da

indústria musical.

"O que vimos acontecer na indústria fonográfica, a

partir do início do século XXI, ilustra muito bem a cara dos

nossos tempos - de como o consumidor ganhou voz, o

copyright em discussão, o surgimento de uma nova ética, de

como produzimos em colaboração, de como trabalhamos,

o papel da tecnologia da informação, o conteúdo

descentralizado", afirma Marcelo Albagli, sócio e diretor de

criação da Canvas Webhouse (www.canvas.com.br).

A conseqüência direta destas mudanças, como

destaca o especialista, envolve a necessidade de saber

interpretar como esse novo mundo funciona para poder

desenhar estratégias bem-sucedidas de comunicação, seja

para o meio on-line ou não.

"Pode parecer besteira falar isso, mas a gente

volta e meia esbarra em agências que ainda possuem

uma visão muito antiquada de comunicação, bolando

estratégias de mão única, ou seja, que não levam em

conta a interatividade e o novo fluxo emissor <->

mensagem <-> receptor. Eu arriscaria dizer, então, que

essa nova realidade trouxe um novo status para a nossa

profissão. Quem trabalha com internet desde 97, como

é o meu caso, vê claramente como a web deixou de ser

compreendida como 'coisa de nerd' ou produto de

tecnologia, e ganhou espaço no dia-a-dia das pessoas. A

internet é revolucionária na comunicação e peça chave

para uma nova compreensão do mundo."

Música para ouvir...

No trabalho. O primeiro verso desta canção de

Arnaldo Antunes é a nossa senha para revelar alguns

dos efeitos que a música pode gerar no cotidiano de

trabalho de muitos profissionais. Um deles parece ser

unânime: servir como fonte de inspiração.

"Sou viciado em música e dificilmente trabalho

em silêncio. Escuto desde música clássica a eletrônico,

dependendo do ritmo e do ânimo. Geralmente, as

batidas por minuto de uma música influenciam; quando

estou envolvido em um trabalho urgente, prefiro

uma música mais acelerada, me mantém focado. Li

recentemente em um livro sobre o Steve Jobs e a Apple,

que Jonathan Ive, designer chefe da empresa e criador

de produtos como iMac e iPhone, trabalha com uma

equipe de 12 pessoas em um estúdio isolado, auxiliado

por um potente sistema de som constantemente ligado.

Esse é um bom exemplo de como a música pode

auxiliar a criatividade", diz Guilherme Neumann, UX

Designer do núcleo de jornalismo da Globo.com (www.

guilhermeneumann.com).

Além do estímulo à criação, a música parece ser um

ótimo caminho na busca pela concentração. "Costumo

sempre brincar com isso. Quando eu falo, 'Galera, vou

conectar a Matrix!', significa que vou colocar meus

fones de ouvido Sony tão altos a ponto de não escutar

absolutamente mais nada dentro do escritório. A música

me deu disciplina quando a estudava, pois sou músico

também e hoje é o que me faz concentrar para criar

um projeto novo, responder um e-mail importante ou

resolver algum pepino. Não acho que a música atrapalhe

na produtividade da equipe. Aqui, não fazemos nenhum

tipo de restrição quanto a isso", afirma Diogo Rodrigues,

diretor de criação da Kaus (www.kaus.com.br).



Para quem imagina que esse processo de imersão

possa causar distanciamento e problemas no convívio

dentro do ambiente de trabalho, o exemplo praticado pela

Canvas serve como incentivo na aplicação da música como

ferramenta de integração das pessoas.

"Ouvimos música o tempo todo - temos até uma pasta

compartilhada na rede com os arquivos MP3, para quem

quiser publicar a trilha sonora do seu dia-a-dia. Esse recurso

proporciona mais um ponto de contato e troca entre os

integrantes da equipe, extrapolando um pouco o lado

meramente profissional e contribuindo para a socialização

entre nossos colaboradores. Volta e meia alguém dispara

um e-mail com uma novidade na rede, é bem bacana. A

música no ambiente de trabalho mais contribui do que

atrapalha, guardando-se as devidas proporções, claro

- é importante estar disponível para conversar, mas é

fundamental poder estar 'fechado' no seu próprio mundo e

se concentrar no trabalho, e nisso a música ajuda (só precisa

de um bom headphone)", destaca Marcelo.

Outra função exercida pela música na Canvas é o

critério para avaliação de profissionais. "Quando se fala

em fonte de inspiração, me parece que se pensa mais no

pessoal da criação do que de outras áreas. No entanto,

chegamos a usar música na hora de avaliar profissionais

de tecnologia, na contratação. Música e artes visuais têm

muitos conceitos em comum - tom, ritmo, composição -,

mas a estrutura musical é fundamentalmente matemática,

e envolve também muito de lógica e pensamento abstrato.

Vários profissionais que passaram pela Canvas tiveram

como diferencial seu 'tato' musical. Tivemos até um caso

de presentearmos um programador Actionscript com uma

Fender Stratocaster, o que o incentivou a embarcar em

carreira musical. Nesse fim de ano, ele rodou os EUA e a

América do Sul tocando. Perdemos um bom profissional,

mas o fato de termos contribuído de alguma forma para

que ele hoje pudesse viajar com sua banda é um grande

orgulho para nós e achamos que esse resultado só agrega

à imagem da empresa".

Som que une pessoas

Além das influências no trabalho do profissional de

internet, a música tem ajudado no crescimento de projetos

que estimulam o relacionamento on-line. Para se ter uma

idéia, nos últimos anos surgiram dezenas de ambientes

digitais com o foco no compartilhamento de informações

e gostos musicais, que acabaram se tornando poderosas

ferramentas para formação de redes sociais.

Assim, a dica é ficar atento como este cenário

poderá ser integrado dentro de uma estratégia de

comunicação de uma marca. "Um modo simples é estudar

o comportamento de consumidor nas redes sociais

musicais. O Last.fm, apresentando seus perfis musicais,

é um grande exemplo. Uma passada por lá pode nos

mostrar os estilos de preferência de um determinado

público e depois ser utilizado na estratégia de uma

marca para definir o estilo musical que irá apoiar uma

comunicação. Temos ainda o Blip.fm, que aliado ao

Twitter, nos dá informações de músicas citadas dentro

de determinado assunto que está sendo comentado no

momento. Sem falar no MySpace.com, parada obrigatória

para pesquisar o que se tem falado sobre música", diz

Léo Palagi, diretor de marketing e projetos da Red Cube

(www.redcube.com.br).

"São ambientes perfeitos para divulgação, pois você

tem não só a possibilidade de falar diretamente com

o seu consumidor, como de ver a reação dele diante

da sua campanha. Isso é uma vantagem enorme que o

trabalho de comunicação na internet possui sobre outros

formatos de mídia. Não é a toa que um dos setores

que mais vem crescendo em nosso segmento é o de

SMO (Social Media Optimized), que trata da ativação e

manutenção de campanhas em mídias sociais", completa

Bruno Granato, diretor de criação da Bendita Soluções

Criativas (www.abendita.com).

Na prática, alguns projetos já demonstram esta nova

realidade do mercado web. "Recentemente, vi um case

dentro do MySpace, o Xpress Music (www.myspace.com/

xpressmusic), da Nokia, e achei muito bacana a iniciativa.

Quando se tem uma estratégia de marketing bem definida

junto ao conceito do produto, as redes sociais podem cair

como uma luva, atingindo diretamente o público-alvo. Acho

que 2009 será o ano no qual as empresas irão mais investir

no posicionamento de sua marca dentro das redes sociais. A

Kaus hoje possui um braço para fazer esse tipo de projeto,

a Oslo Mídia, que vem trabalhando com alguns clientes e

conquistando bons resultados", revela Diogo.

"No momento, estou ansioso em relação ao

resultado do projeto Orquestra Sinfônica YouTube

(http://br.youtube.com/symphonybrasil), que sai em

março. Olha que barato: você faz o download de uma

partitura, especialmente escrita para a ação, grava seu

vídeo tocando o seu instrumento e corre o risco de fazer

uma apresentação no Carneggie Hall, em Nova Iorque,

integrando uma orquestra com músicos de diversas

outras partes do planeta. Não é fantástico? O YouTube

mostra que é mais do que um site de vídeos, que pode



contribuir para uma produção tão bacana como um

concerto no Carneggie Hall. É a primeira vez na história

que um concerto é desenvolvido em colaboração em

dimensões mundiais", argumenta Marcelo.

Um barulhinho bom!

A expansão do acesso à internet via banda larga

possibilitou que a criação de projetos interativos pudesse

ampliar o uso de recursos de vídeo e áudio, tornando

estes elementos como itens úteis para melhorar o período

de experiência do usuário pelo ambiente.

"No Palco MP3 (http://palcomp3.cifraclub.terra.com.

br), utilizamos a função autoplay (que é tocar a música

automaticamente quando o usuário entra na página

de um artista) graças à banda larga. Detectamos que

apresentar o conteúdo final (a música!) automaticamente

gerava um ganho para o usuário e um impacto muito

grande e muito melhor do que se o obrigássemos a clicar

no botão play. Isto só foi possível graças à popularização

da banda larga. Porém, cada estratégia deve ser pensada

levando em conta a usabilidade e a acessibilidade. Não

basta inserir acreditando'que a banda larga funcionará em

todos os casos. É preciso adequar a inserção de conteúdo

multimídia a cada caso de uso para que o usuário sempre

ganhe", alerta Samuel Vignoli, fundador da Studio Sol

(www.studiosol.com.br).

Dessa forma, será preciso saber exatamente

como explorar a função dos sons dentro de um

nO IMPORTANTE, ANTES
DE TUDO, É A FUNÇÃO E A
PROPRIEDADE DO RECURSO
SONORO. NUNCA USE SOM
SIMPLESMENTE PORQUE É
LEGAL" (MARCELO ALBAGLI)

site para evitar que este recurso se torne um obstáculo

à navegação. "Assim como a escolha da tecnologia a

ser adotada, penso que o som também deve ser muito

bem estudado em um projeto. Se o site é de serviço,

de consulta, não há necessidade de qualquer tipo de

som. Se estivermos falando de um site de animações

complexas, uma boa sonoplastia faz toda diferença, desde

que usada de modo moderado e bem pensado. Não há

nada mais irritante do que procurar pelo site da padaria

do seu bairro para pegar o endereço ou qualquer outra

informação e cair num ambiente com introdução, música .



e sons por todo canto. Por isso, música e sonoplastia devem conversar com

a imagem e o objetivo", orienta Beto Macedo, sócio e diretor de criação da

GrudaemMim (www.grudaemmim.com.br).

Relevância parece ser o parâmetro mais adequado na hora de

trabalhar tal funcionalidade. "De efeitos sonoros a players de música,

devemos aplicar todo tipo de recurso de áudio desde que tenhamos

cautela em procurar a relevância do 'barulhinho' que se coloca lá. Antes

de tudo, deve-se entender quem é nosso público, se vamos conseguir

ter foco para ele, se há motivo para termos música ou efeitos sonoros e

muitas vezes optar em não pôr nada, pois podemos cair de 'experiência

agradável' para 'um baita site chato' na opinião do usuário. Sites com

público abrangente demais tendem a ter este tipo de barreira na hora de

definir músicas e efeitos sonoros", explica Léo.

Na hora de meter a mão na massa, Beto ressalta algumas características

que o profissional terá que dominar. "Primeiro, bom senso e bom gosto (não

estou falando de gênero musical). Depois, no mínimo, um conhecimento

básico em algum software de edição para corte e pequenos tratamentos. Há

inúmeros. Desde pequenos aplicativos para download gratuito até softwares

mais completos. A Adobe, em sua última versão do pacote de softwares,

o CS4, disponibilizou uma ferramenta chamada Soundbooth (www.adobe.

com/products/soundbooth), que cumpre bem as funções principais de um

software de áudio. Softwares como Flash, After Effects e Final Cut também

possuem recursos básicos de edição de áudio".

"Primeiro, avalie onde o som aparece, e por que: pode ser no clique

de um botão, na voz em um banner, no som ambiente de um site. O

importante, antes de tudo, é a função e a propriedade do recurso sonoro.

Nunca use som simplesmente porque 'é legal'. Aí vem a qualidade do

que está sendo produzido. Você precisa se preocupar com o que está

sendo feito, e não como. Procure alguém que realmente saiba fazer isso.

No Oscar, por exemplo, existem quatro categorias diretamente ligadas

à experiência sonora, e não é para menos. Se for usar voz, pense nas suas

características (masculina ou feminina, áspera ou macia, grave ou aguda,

e por aí vai). As ferramentas básicas que usamos para se produzir efeitos

sonoros com qualidade é o Sonar (Cakewalk, Roland) com finalização no

Sound Forge (Sony). Dependendo do trabalho, partimos para a composição

com sampler", acrescenta Marcelo.

Este cenário revela ainda, como ressalta Marcelo, a abertura de mercado

para a especialização de profissionais (ver box na página 40). "Lembro-me

quando visitei a Bang & Olufsen (www.bang-olufsen.com), na Dinamarca. Ela é

mundialmente reconhecida por sua qualidade e pelo seu design, tipicamente

escandinavo. Naquela época, eles tinham duas ou três pessoas encarregadas

na criação dos efeitos sonoros para seus produtos - o som do CD fechando, da

porta do toca-fitas abrindo, do clique dos botões dos aparelhos de TV. É design

de som, e é exatamente como vejo os recursos sonoros na internet: devem ser

usados para melhorar a experiência do usuário, de maneira muito consciente e

com muita seriedade. O design pode ser muito bom, mas se o som incomoda, é

muito provável que o usuário saia do site".



EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DA MÚSICA PELA WEB

Bio-bak

www.bio-bak.nl

"O som é bem editado, bem pontuado e faz

todo sentido no projeto." (Beto Macedo)

Grooveshark

http://listen.grooveshark.com

"O site tem como objetivo mudar a indústria da música!

Conta com um excelente serviço de streaming de música

e muita simplicidade." (Guilherme Neuman)

Hobnox

www.hobnox.com

"Gosto quando a experiência brinca com a criatividade

do usuário. A proposta do Hobnox coloca na prática

um set de parafernálias para você brincar e montar a

sua produção. Dá para perder algumas horas do dia

experimentando as possibilidades." (Diogo Rodrigues)



Hotel 626
http://hotel626.com
"Trata-se de um jogo de terror onde o som ajuda a construir o

clima assustador. Além dos recursos audiovisuais, só é possível

jogá-lo à noite. Isso fortalece o conceito do jogo." (Bruno Granato)

Last.fm

www.last.fm

"Trata-se de uma rede social no qual os internautas podem

classificar, compartilhar e divulgar suas músicas, além de

possuir um gadget bem bacana para você ouvir as várias rádios

existentes nela." (Bruno Granato)

"Take this dance and forget my name"
www.takethisdance.com
"Mistura clipes musicais com Google, Flickr e outras redes

sociais. Tendo como ponto de partida a realidade de que os

clipes musicais hoje em dia são cada vez mais vistos na internet

do que na TV. O site é um experimento, uma brincadeira de

linguagens e mídia em web 2.0." (Marcelo Albagli)

The Turn
www.theturn.tv
"Tem de tudo aqui: música, voz e efeitos. Tudo usado de maneira

muito equilibrada e de muito bom gosto. Repare nos polígonos,

como eles ganham materialidade por causa do som - e, por conta

disso, como transmitem uma idéia de como devem ser usados."

(Marcelo Albagli)

Uniqlo Mixplay
www.uniqlo.jp/mixplay
"Um bom casamento de imagem com som." (Beto Macedo)



CARREIRA: ESPECIALIZAÇÃO EM SOUND DESIGN
BATE-PAPO: MARCELO BALDIN, DIRETOR DE ARTE SÊNIOR E SOUND DESIGNER (WWW.COMBUSTION.WS)

Wd :: Quais seriam as principais funções de um sound

designer em projetos interativos?
Marcelo :: A principal função é ampliar a interação do

usuário no projeto, criando um ambiente mais completo e

imersivo, no qual o usuário possa se aprofundar, utilizando

mais um sentido, não somente a visão. A criação de músicas,

efeitos sonoras, músicas concretas, soundscapes etc. fazem

todas essas funções.

Wd :: Quais são os conhecimentos necessários para

um profissional se especializar nesta área?
Marcelo :: Ter uma boa base em música (tanto teórica,

quanto prática) é fundamental, mas não 100% necessária,

pois a outra parte vem da manipulação de som e bom

conhecimento de softwares de áudio. Músicos podem

tentar trabalhar com sound desígn, mas se não tiverem

conhecimento nos softwares serão limitados, pois sound

design não é simplesmente compor uma música, mas

música (ou som) com um propósito específico, o que muitas

vezes foge das regras. O sound designer tem que mesclar

as características de um engenheiro de som com a de um

músico. Se tiver um olhar bom para design e vídeos, ajuda

bastante na hora de criar a parte sonora de um projeto.

Wd :: Em termos de estrutura de hardware e

software, o que um sound designer precisa para
trabalhar com este segmento?

Marcelo :: Você pode começar com seund design

simplesmente com um computador e um software

de edição de áudio. Aos poucos, a prática vai criando

necessidades, e o leque de softwares que você precisa

vai ampliar. Você vai começar a utilizar DAW (softwares

que funcionam como base para outros plugins, como,

por exemplo, Cubase, Pro Tools, Logic, Live etc.), e

implementar synths, manipuladores de som, plugins, vsts

etc. Depois de um tempo, você começa a precisar de

hardwares, como bons monitores de som, bons fones, um

controlador midi, sintetizadores, bons microfones etc. A

lista aparentemente nunca acaba, mas você não precisa de

um mega estúdio para poder criar o seu sound design.

Wd :: Existe mercado para um profissional trabalhar

com sound design no Brasil?
Marcelo :: Mercado existe, mas para entrar nele é

bem complicado. Eu mesmo trabalho quase que 100%

para clientes estrangeiros. O mercado brasileiro tem

um problema, ele raramente investe em novidades e,

com respeito a som, ele praticamente é fechado. Alguns

poucos estúdios fazem praticamente todos os sons da

mídia brasileira. As agências confiam muito pouco em

freelancers, talvez pelo fato de que eles têm receio

que a estrutura não seja tão grande para comportar as

exigências, mas simplesmente porque eles não sabem

que, no final, tudo é feito em um computador mesmo.

Por essa falta de conhecimento, elas acabam utilizando

estúdios e pouco se arriscam. Isso gera um volume maior

de trabalho para os estúdios, que caem na mesmice, pois

falta tempo para inovar.

PODCASTS: RECURSOS SONOROS NA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO ON-
LINE DA MARCA
BATE-PAPO: MAESTRO BILLY, SÓCIO-DIRETOR DO ESTÚDIO MELLANCIA (WWW.MELLANCIA.COM.BR) E PRESIDENTE DA
ABPOD (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PODCASTERS)

Wd :: Os podcasts tornaram-se um formato muito
utilizado pela internet, inclusive em projetos envolvendo

campanhas on-line de grandes marcas. Quando devemos

recomendar sua criação e quais são as vantagens da utilização

deste formato?

Billy :: O podcast é uma grande ferramenta de fidelização

e viralização de marca, mesmo que a palavra viralização seja

extremamente batida hoje em dia. A fidelização acontece quando

a empresa "dá" algum produto para o cliente, no caso um

podcast bem feito, com informações pertinentes e interessantes,

não só um simples áudio vendendo algum produto. Nossa idéia,

ao criarmos os primeiros podcasts corporativos, foi justamente

esta: entregar um produto para o cliente de uma forma que este

tenha interesse no conteúdo, e que este conteúdo seja pertinente

com o alinhamento de marca da empresa.

Recomendamos sempre a criação de um podcast para

empresas quando existe algum conteúdo interessante a ser

divulgado, que não necessite de alguma mídia de grande porte, e

que realmente seja pertinente ao que a marca deseja perante seus



42 :: Webdesign

clientes. Por exemplo, o caso da Heineken (www.heineken.

com.br). O conceito da marca é estar presente em mais de

170 países, sempre com o mesmo sabor, ligada às novas

tendências, baladas, festas. A Rádio Heineken foi criada em

cima deste conceito, mostrando músicas novas e diferentes de

todas as partes do mundo.

Assim, as vantagens do formato podcast são:

- Uso da internet para distribuição rápida e barata de

conteúdo;

- A viralização da ação, visto que quem baixa o podcast

geralmente recomenda para outras pessoas;

- O custo de mídia para os podcasts é zero (não existe

a necessidade de pagar alguma mídia grande - FMs, por

exemplo - para veiculação do conteúdo);

- A livre criação em cima dos conceitos da marca, sem a

necessidade de se adequar com a mídia veiculante;

- A facilidade de divulgação após o podcast estar "no ar".

Wd :: Quais seriam as etapas fundamentais para se

garantir uma boa produção de um podcast?

Billy :: Antes de tudo, e o mais importante, é o

planejamento: o que vamos falar, para quem vamos falar,

qual o conteúdo, qual a duração, a periodicidade, qual o

formato e qual a finalização. Feito este planejamento, a

realização fica bem mais fácil. E, caso haja alguma mudança ou

realinhamento, é só se basear neste planejamento. Uma boa

gravação, com softwares e hardwares de qualidade, e uma

boa locução são também essenciais.

Wd :: Uma dúvida muito comum entre os profissionais

de internet envolve os parâmetros para a cobrança de

determinados serviços. Em relação aos podcasts, o que vai

influenciar na hora de se definir o custo de projeto deste porte?

Billy :: É realmente difícil cobrar um podcast, mas o custo

pode ser definido pela quantidade de locutores usados; de um

pacote de vinhetas e trilhas para o podcast; de algum locutor

específico (caso o cliente queira); de produção, onde temos um

jornalista (caso haja a necessidade de se gravar entrevistas),

um roteirista (para adequar o conteúdo escrito ao podcast), um

produtor (para organizar tudo) e um operador de áudio (para

gravar e montar os programas junto com o produtor).

Além disso, caso o podcast use músicas, existe o custo

de veiculação do ECAD (depende de vários fatores, mas.

em média, para um podcast corporativo, oito UDAs - Unidade de

Direito Autoral - por mês, que dá cerca de 400 reais) e o custo de

liberação de alguma música específica (caso necessário) perante as

editoras e gravadoras (preço extremamente variável).

Wd :: Você abordou uma questão importante envolvendo o

direito autoral no uso de músicas nos podcasts. De maneira geral,

como é feito o cálculo e quais são os trâmites necessários para

cumprir todas as exigências da legislação brasileira?

Billy :: A questão dos direitos autorais é extremamente

complexa. Por alto, temos dois tipos de direitos: os autorais e os

fonomecânicos. Os autorais são aqueles que pertencem ao autor da

obra, quem realmente criou a música, quem sentou com um violão

na mão, papel e caneta, e criou a música e sua letra. Isso é o ECAD

quem cuida. Eles fazem o repasse do valor recebido pelas diversas

mídias que executam as obras direto ao autor.

O direito fonomecânico é aquele que pertence a quem

"pagou" pela gravação. Geralmente, as gravadoras ou as editoras.

São as gravadoras que pagam a gravação, a prensagem e a

distribuição dos CDs. Os direitos fonomecânicos existem para

isso: pagar às gravadoras o custo de produção. Neste caso, cada

gravadora ou editora tem um contrato específico para cada artista.

Muito complicado valorar e acertar custos. Tem que ser caso a caso.

Para estar "dentro" da legislação brasileira, tem que pagar

tanto o direito autoral (via ECAD e um acordo da ABPod conseguiu

valores extremamente atraentes para o podcaster) quanto o

fonomecânico (aí, é caso a caso; tem que descobrir quem é o

"dono" do fonograma, ir atrás, e negociar cada música).

Na dúvida, como sempre faço em podcasts corporativos, opte

pelo Creative Commons (www.creativecommons.org.br). Uma legislação

copyleft (ao contrário do copyright vigente das grandes gravadoras),

que divulga o artista e este escolhe o que pode e o que não pode ser

feito com seu material. A licença já avisa a quem vai usar a música das

disponibilidades, e, caso queira uma confirmação de uso, é só entrar em

contato direto com o artista.

Existem diversos sites com músicas na licença Creative

Commons, tais como o Podsafe Music Network (http://music.

podshow.com), o Beatmaka (www.beatmaka.com), o Jamendo (www.

jamendo.com) e outros. Vale por não só tocar músicas diferentes,

como também para fomentar a criação de mais material diferenciado

fora do circuito das grandes gravadoras. Mas, caso seu cliente peça

uma música do Skank, por exemplo, aí você tem que correr atrás da

editora e negociar a música em questão.

Text Box
AUMENTA O SOM. Webdesign. São Paulo, ano 06, n. 62, p. 30-42, fev. 2009.




