
pirata. Não há dados oficiais sobre a pirataria no setor
fonográfico brasileiro, mas estima-se que chegue a 99%
do mercado formal. Com isso, o faturamento das gran-
des gravadoras despencou. Apenas no Brasil, a receita
das empresas caiu pela metade nos últimos seis anos -
de R$ 726 milhões em 2002 passou a R$ 359,9 milhões
em 2008. Nesse cenário desolador, as gravadoras ten-
tam encontrar novos modelos de negócios que se não fo-
rem capazes de repor as perdas, pelo menos estanquem
a sangria. Depois de reforçar sua atuação em entrete-
nimento, licenciamento de músicas e merchandising,
as gravadoras agora começaram a vislumbrar uma
forma a mais de ganhar dinheiro e fazer o contra-ata-
que aos piratas: o streaming gratuito. Por esse sistema,
os internautas podem ouvir música no computador,
em um modelo semelhante ao de uma rádio. A conta é
paga por meio de anúncios publicitários. "O streaming
é m ais um caminho. Certamente, não será o único nem
o definitivo. Ainda está por chegar o modelo ideal", diz

Gian Uccello, gerente de No-
vas Mídias da Warner Music.

Os serviços de streaming
são oferecidos por sites que
firmam acordos com as gra-
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Schneider (na foto, com
sua equipe,), do Sonora,
fechou parcerias com as
gravadoras para realizar
lançamentos exclusivos
de novos discos e bandas

vadoras e pagam pela execução das músicas - o que
garante que o sistema funcione dentro da legalida-
de. Nos sites, o internauta pode montar listas com
suas preferências, receber recomendações e indicar
faixas e bandas aos amigos por meio das redes de
relacionamento social, como Facebook e Twitter.
Normalmente, os serviços de streaming são ofe-
recidos em dois formatos. O primeiro permite que
o usuário ouça as músicas gratuitamente por um
tempo limitado - no Brasil, o padrão é 20 horas por
mês -, mas o obriga a ver ou ouvir anúncios publi-
citários. O segundo funciona à base de assinaturas,
em que o ouvinte paga uma taxa mensal para ouvir
as músicas - nesse caso, sem limite de tempo ou co-
merciais. "Os sites com música em streaming ofe-
recem claras vantagens aos internautas. São mais
seguros, mais simples de navegar e têm portfólio
mais completo", diz Danillo Ambrosano, geren-
te do Departamento Digital da Universal Music.

Se existe uma empresa que representa as
expectativas geradas por esse novo tipo de negó-
cio é o site britânico Spotify. Fundado há três anos
pelos suecos Daniel Ek e Martin Lorentzon, o site
tem cerca de 5,5 milhões de usuários e um acervo
de 6 milhões de faixas. Entre seus acionistas, além
de fundos de capital de risco, a empresa conta com a



participação de grandes gravadoras como Sony, War-
ner, Universal e EMI, que juntas detêm 18% das ações.
Boa parte do entusiasmo em torno desse tipo de negó-
cio vem da expectativa de crescimento da publicidade
online. Um estudo global da PricewaterhouseCoopers
aponta que até 2013 a mídia digital deverá concentrar
cerca de 18% da receita publicitária mundial - ante
os 12% que detém hoje. Mesmo no Brasil, onde a parti-
cipação da internet no bolo publicitário é bem menor
(apenas 3%), os investimentos direcionados à rede
cresceram 15% no primeiro semestre de 2008 fren-
te a um crescimento de apenas 5% do investimento
publicitário total, segundo levantamento do Ibope.

Marketing agressivo
Como toda novidade que, de tempos em tempos, cai nas
graças dos internautas, o streaming também está ligado
a uma mudança de comportamento. Nos últimos anos,
os consumidores têm demonstrado maior interesse em
simplesmente ouvir música em seus computadores, net-
books e mesmo celulares com conexão à internet do que
manter enormes arquivos musicais guardados dentro
dos aparelhos. "Muitas pessoas preferem usar a web
para conhecer uma banda ou ouvir lançamentos e deixar
para comprar um CD ou mesmo fazer download daquilo
que realmente consideram relevante", diz Lúcio Schnei-
der, diretor do Sonora, site de música pertencente ao por-
tal Terra. Com um modelo de negócio semelhante ao do
Spotify, o Sonora oferece acesso gratuito - mas limitado
a 20 horas mensais. Quem quiser ouvir mais, precisa
assinar o serviço. Como assinante, o usuário pode ouvir
em streaming ou fazer download das músicas que dese-
ja. O site tem 250 mil assinantes e a cada dia recebe cerca
de 2,5 mil novos usuários gratuitos. Além dos pacotes de
assinatura, oferece o serviço de uma loja virtual, para
compra de downloads individuais de cada música. Com
um marketing agressivo, o site realiza promoções e lan-
çamentos na internet para atrair público. Um exemplo
é o lançamento do novo disco da banda americana Bon
Jovi, batizado The Circle, que poderá ser ouvido no site
antes de chegar às lojas. Mesmo sendo extremamente
promissores, os serviços de streaming dificilmente serão
a bala de prata que salvará a indústria da música - hoje
respondem por, no máximo, 15% da receita das grava-
doras com música digital. Mas podem ajudar, e muito, a
conter os estragos já feitos até agora._KARLA SPOTORNO

Text Box
TEICH, Daniel Hessel. Época negócios, São Paulo, ano 3, n. 33, p. 29-30, nov. 2009. 




