
Patrocinadores bancam os talentos
musicais, indicando um novo modelo
de negócio para a quase falida indústria da
música. Baixe tranqüilo seu cantor favorito
que agora o anunciante paga a conta

Por Gustavo Pelogia

CANTOR-PROPAGANDA
Ninguém vai parar o download
de música. E 95% das músicas
baixadas na internet são ilegais.
Não é chute, os dados são da IFPI (Inter-
national Federation of the Phonographic
Industry). João Marcello Bôscoli, dono da
gravadora Trama, vende músicas. Ou ven-
dia Há duas opções: fazer diferente ou tratar
o cliente como ladrão.

A empresa nasceu em 1998 como uma
gravadora, mas hoje já se considera um
musical group. De lá para cá o faturamento
com a venda de CDs e DVDs despencou
em todo o mundo. No caso da Trama, de
75%, em 1999, a música em peças físicas
hoje significa apenas 14% do que é gerado
pela empresa. Se todos baixam de graça, é
mesmo necessário conseguir dinheiro de
outra forma.

Assim como a maioria das empresas
do ramo tenta hoje, ele já tentou vender
música pela internet, mandando a conta
para os fãs. Em 2001, uma loja virtual pa-
recida com o iTunes teve audiência muito
baixa. No ano seguinte, foi lançado o Piro-
mania, no qual o cliente escolhia a seqüên-
cia de músicas, montava o CD e recebia
em casa. Bôscoli lembra que conseguiu
um número pequeno de clientes, cerca de
400,500 pessoas por mês. A idéia era legal,
mas não teve saída."

A solução encontrada pelo empresário
foi simplesmente mudar o caminho por
onde o dinheiro chega. O que ele chama
de "musical group" tem hoje diversas fon-
tes de renda: além do licenciamento, dos
eventos e da editora, que representam res-
pectivamente 7%, 15% e 17% da receita da
Trama, o grande filão é a publicidade, que
responde por 45% dos negócios. Exato: a
Trama tira quase metade do faturamento
de publicidade.

Para chegar nesse ponto, o empresário
usou a mesma lógica da maioria dos negó-
cios na área do entretenimento. Um cam-
peonato de futebol, diz ele, só é transmitido
na TV porque foram vendidas grandes
cotas de patrocínio. No caso da música, não
dava mais comprar briga com o cliente. "Te-
nho uma audiência que gosta do que tenho,
mas não quer pagar" Não querer pagar po-
deria ser fatal em outro segmento. A primei-
ra reação é sempre tratar o fã como bandido.
"Não dá" diz Bôscoli. "Ele é o patrão"

O empresário decidiu que não podia
mais fugir e acabou fazendo o mesmo. Em
2007, nascia o modelo Álbum Virtual. A
princípio, parecia um modelo que não
poderia durar, era diferente de tudo que a
indústria da música havia visto. Um grande
patrocinador pagava um determinado valor
para bancar o lançamento, que fica dispo-

nível de graça para o internauta, por um
período de tempo ou um certo número de
downloads, e o fã não paga.

Dois anos depois, a Trama Gravadora
já lançou seis discos. E eles tiveram entre
350 e 800 mil downloads cada. Entre artis-
tas mais ou menos conhecidos estão Tom
Zé, Macaco Bong, Móveis Coloniais de
Acaju, CSS e Ed Motta. Uma das empre-
sas patrocinadoras foi a VR, que, aliás, é da
família Sjazman, sócia de Bôscoli na grava-
dora. A outra foi a Volkswagen.

Os patrocinadores pagaram valores
entre R$ 50 e 300 mil, dependendo do ta-
manho do artista. Em contrapartida, além
do anúncio, a patrocinadora também pode
ter outras atividades relacionadas ao artista,
como shows (abertos ao público ou não),
conteúdo exclusivo no site da marca, tira-
gem limitada de pen drives ou vinil ou teste-
munhai do artista. Cada cantor agora veste a
camisa do seu patrocinador.

O modelo tem funcionado bem o sufi-
ciente para Bôscoli ter planos mais ambicio-
sos para 2010. Já no início do ano, promete
colocar na internet mais cem novos álbuns
virtuais; até o final do ano, 600. Com tanta
gente patrocinada, é possível imaginar um
mercado musical bem parecido com a Fór-
mula l: cada banda com seu macacão reple-
to de anúncios.
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