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Quase um terço dos entrevistados em 13 países pagou por conteúdos legais em dezembro, 
enquanto 11% consumiram produtos piratas 
 
O avanço da tecnologia trouxe para a indústria musical inúmeras formas de falsificação. Mas, 
de acordo com a pesquisa global Music Matters (a música importa), realizada pela consultoria 
americana Synovate, com 8 mil entrevistados de 13 países, a paixão pela música faz a maioria 
das pessoas pagar por conteúdos legais. Em dezembro, quase um terço dos entrevistados 
compraram CDs em lojas de disco, enquanto 11% consumiram produtos piratas. 
 
Os brasileiros são os mais apaixonados por música do mundo (80%) e 49% afirmaram que, se 
pudessem, ouviriam 24 horas por dia. O músico Arthur Bellizzi, chamado de Ruivo, guitarrista 
da banda Montanha Russa, conta que começou a se interessar por música explorando a 
coleção de CDs do seu irmão. 
 
Segundo ele, havia uma discoteca em sua casa, onde ele ficava livre para ouvir o que 
quisesse. 
 
Com o tempo encontrei meu próprio gosto musical. Até hoje sou um grande consumidor de 
CDs. Também gosto muito de comprar para presente  conta Ruivo. 
 
O professor de Produção de Som da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e 
arranjador da banda Vitória Régia, Cláudio Mazza, destaca que o grande atrativo do CD é a 
necessidade da sensorialidade. 
 
O encarte, as músicas, a ficha técnica e todos os detalhes do produto são muitas vezes 
ignorados quando as músicas são baixadas na internet. 
 
O consumidor que procura o CD gosta de ter o produto nas mãos  declarou Mazza. 
 
Acredito que a tendência é de que as vendas parem de cair e se estabilizem. 
 
Entretanto, o Brasil ficou em segundo lugar no ranking dos que mais compram músicas 
piratas, com 21% dos entrevistados, atrás apenas das Filipinas (41%). 
 
Segundo o vice-presidente de Client Services da Synovate no Brasil, Jesus Caldeiro, os direitos 
autorais dos artistas no país são menos valorizados que em outros mercados. 
 
A música é considerada um bem comum, uma parte intrínseca da identidade brasileira e, por 
isso, pertence a todos  afirmou Caldeiro. 
 
Por causa deste comportamento, os artistas promovem meios para tentar trocar músicas 
livremente. 
 
Quase 30% dos entrevistados, admitiram ter baixado música da internet sem pagar. 
Os chineses ficaram em primeiro lugar, com 68%. Em segundo ficaram os Koreanos (60%), 
seguidos pelos espanhóis (46%). Além disso, 19% dos participantes usam programas de 
compartilhamento de música online, liderado novamente pela China (37%), seguido pela 
Espanha (31%). 
 
O grande desafio das gravadoras, atualmente, é apresentar alternativas atrativas no meio 
virtual. De acordo com a pesquisa, durante muito tempo, baixar musicas ilegais era mais fácil 
e rápido do que fazer downloads legais, mas isso mudou. Os consumidores estão aderindo a 
serviços novos e interessantes. 
 



Gravadoras online Mais de dois terços dos entrevistados disseram que pagaram por música 
que baixaram da internet, e 8% disseram que pagaram por aplicativos musicais, ou apps, em 
seus telefones. 
 
No ano passado, pela primeira vez, mais de um quarto da receita das gravadoras veio dos 
canais digitais de música, de acordo com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica 
(IFPI, sigla em inglês). 
 
Mazza afirma que a cultura de baixar músicas é bom para os dois lados. O fonograma, na 
internet, custa em média R$ 1,99. O consumidor, além de não precisar comprar um CD inteiro, 
ainda não precisa arcar com os custos de logística, como armazenamento, transporte e 
comissão de venda. 
 
O lojista compra o CD da gravadora por cerca de R$ 14, o aumento do preço é em virtude dos 
outros custos  informou. 
 
Já na internet, o valor pago pelo consumidor vai direto para a gravadora. 
 
O diretor executivo da Câmara de Comércio Eletrônico, Gerson Rolim, explica que o Brasil 
ainda apresenta poucas soluções para a indústria virtual de música. No entanto, as 
expectativas são de forte crescimento. 
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