
REVOLUÇÃO VIRTUAL
A internet está mudando o cenário da música,
gerando novos modelos de negócio e ressusci-
tando outros já desaparecidos
Antônio Maria Delgado, Miami

A
lguns anos atrás, a
banda de rock chilena
Difuntos Corrêa recebia
três centavos por cada

dólar obtido com a venda
de seus discos. Uma histó-
ria velha, já que no negócio
tradicional da música quem
tem a pesada tarefa da cria-
ção normalmente leva a pior

quando o assunto é lucro. A
disparidade é conseqüência
do complexo ordenamento
da indústria, na qual o artista
se transforma em apenas uma
das múltiplas engrenagens da
volumosa máquina de vender
melodias.

Mas, para a sorte dos mú-
sicos, as mudanças desse

modelo proporcionadas pela
internet estão evoluindo ra-
pidamente. A possibilidade
de distribuição on-line, bem
como a popularização dos dis-
positivos móveis para escutar
música, são os responsáveis
por esse impulso, aproximando
o consumidor final do artista.
E tais mudanças - que até ho-

je foram pouco aproveitadas
pelas grandes gravadoras,
que buscaram impulso nas
empresas de telecom com
os downloads em celular
- abrem um leque de novas
oportunidades não só para os
artistas como também para
novos empresários.

Exemplo disso é a chilena
PortalDisc, loja virtual de
música que oferece obras de
centenas de artistas indepen-
dentes, além de todos os selos
do país. O portal distribui as
canções pela internet, o que
tem custo bem inferior ao
de vender CDs em centenas
de lojas. E esse baixo custo
também significa mais lucros,
que podem ser distribuídos
entre o portal, os artistas e os
próprios consumidores, que
obtêm o produto a um terço
do preço nas lojas.



No caso de Difuntos Cor-
rêa, operar através da Por-
talDisc significa uma maior
participação no lucro. "Esse é
um fator que nos preocupava
muito", diz Sebastián Milos,
manager do grupo e gerente
geral da Ludik, empresa que
desenvolve o portal. Para
combater essa desproporção,
eles primeiramente passaram
a vender suas canções pela
internet. Distribuíam um
postal nos shows com um có-
digo que permitia baixar suas
músicas on-line - iniciativa
que logo conduziu à criação
do PortalDisc.

Mas a principal motivação
foi a queda nas vendas de CD,
que estava levando os Difuntos
- com o perdão do trocadilho
-, direto para a cova. "O CD
é algo que em realidade já
não se vende, pelo menos
por aqui. Uma banda que
venda 2 mil discos no Chile
é considerada um sucesso",
lamenta Milos.

O comentário do músico
chileno reflete uma tendência
mundial. Nos EUA, a venda
através dos downloads tem
crescido aceleradamente e
hoje representam cerca de
US$ 2,7 bilhões anuais, ou
seja, um terço do total do
mercado, segundo dados da
associação das gravadoras
nos EUA.

Para Koleman Strumpf,
professor da Universidade
de Kansas, que acompanha
esse setor de perto, as gra-
vadoras pegaram no sono e
não observaram rapidamente
fenômenos como o iTunes,
portal da Apple, e seu impacto
nesse negócio. "Essa indústria
costuma registrar periodica-
mente diferentes formas de
entregar seu conteúdo, e esta
poderia ser uma delas", diz
o professor. "Apesar de não
estar claro se o CD desapa-

recerá totalmente, o que sim
está claro é que a indústria
está demorando muito tempo
para experimentar mais os
novos formatos e encontrar
formas alternativas de fazer
negócios."

Mas isso não significa que
todos estão imóveis frente a
um mundo de oportunidades.
Outro exemplo disso é a Ar-
tistShare, uma start-up norte-
americana que tirou o pó de
um conceito medieval para

que uma venda de música
no varejo", afirma Camelio.
"Achamos que esse é o futuro,
já que não há mais alternativa.
A tecnologia facilita cada vez
mais digitalizar e comparti-
lhar a informação, e não se
apresenta como um dilema
moral ao usuário, porque é
muito simples e natural de
fazer."

E o impacto nocivo que es-
sa democratização da música
tem para o bolso das grava-

download de discos inteiros
(além de dados adicionais
como fotos), por um tempo
determinado, através do pro-
jeto Álbum Virtual, em troca
de publicidade.

"Criamos o Álbum Virtual
em 2007, inspirados no mo-
delo usado há décadas pelos
canais de TV e estações de
rádio abertas, em que o con-
teúdo era oferecido de forma
gratuita, graças a um patroci-
nador", conta João Marcello

BÔSCOLI: "FORMATO PARTE DO
COMPORTAMENTO DAS PESSOAS"

incorporá-lo na era virtual.
Diferentemente do que fazem
as empresas que operam nesse
setor, o modelo de negócio da
ArtistShare não é vender as
canções, mas o artista, atra-
vés de um programa em que
os aficionados patrocinam o
cantor diretamente, explica
Brian Camelio, CEO e fun-
dador da companhia. Os fãs
compram "participações"
das novas obras e, em troca,
ganham a possibilidade de
trabalhar como produtores.
Essa atividade envolve - entre
outras coisas e dependendo
do grau de patrocínio - desde
informes mensais e a inclusão
do nome do patrocinador nos
créditos até a possibilidade de
estar presente nas gravações.
Os preços variam de dezenas
a milhares de dólares, depen-
dendo do artista e do volume
de patrocínio.

Esse modelo de mecenato
que parece velho, segundo
Camelio, hoje representa o
futuro. "Nós vemos nosso
segmento mais como uma
prestação de serviços do

doras tem se configurado em
benefício para os artistas. É o
caso do músico venezuelano
Leonardo Granados, que junta-
mente com Paquito D'Rivera,
Edward Simon e Scott Colley
participam do Bolero Project.
Granados afirma que iniciati-
va como a sua - segundo ele,
um feliz casamento entre o
tradicionalismo do bolero e
o dinamismo do jazz - seria
difícil de se concretizar dentro
das gravadoras tradicionais,
cuja ênfase comercial deixa
pouco espaço para o artístico
e o experimental. "A web fez
com que nós artistas pensásse-
mos de forma diferente", diz
Granados. "O modelo da Ar-
tistShare nos dá total liberdade
no processo de criação, além
de nos permitir oferecer uma
experiência interativa."

Um bom exemplo de que
também dentro das gravadoras
é possível experimentar mo-
delos de negócio alternativos
é o da Trama. Essa gravadora
brasileira não teve que vol-
tar à época dos Mediei para
escolher o seu: oferece o

Bôscoli, presidente de Trama.
"Nosso formato parte do com-
portamento das pessoas nos
dias de hoje, desenvolvendo
um modelo econômico."

E essa premissa parece dar
bons resultados. Apenas do
cantor Ed Motta, que até hoje
liderou a procura, o Álbum
Virtual registrou 250 mil do-
wnloads e 650 mil streamings
(mecanismo que permite ao
usuário escutar a música sem
que esta fique armazenada
no disco rígido). Em troca,
a Trama cobra das empresas
patrocinadoras valores entre
R$ 50 mil e R$ 200 mil, de
acordo com o grau de popu-
laridade do artista. "Hoje já
temos dez novos lançamentos
previstos, "além da negocia-
ção de catálogos inteiros para
continuar ganhando escala",
conta Bôscoli.

Agora, resta apenas esperar
para ver quanto tempo outras
grandes gravadoras ainda le-

varão para despertar. Com Falange Mon-

teiro, Santiago
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