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Canções licenciadas
2003 2009

Serviços de músicas licenciadas Menos de 50 Mais de 400

Catálogo disponível 1 milhão Mais de 11 milhões de faixas

Receita digital US$ 20 mi US$ 4,2 bi

% da música digital no negócio Irrelevante 27%

Duas notícias alardeadas no 
fim de fevereiro podem simbo-
lizar o desafio que vive hoje a 
indústria da música. Eternizado 
por um disco de vinil — dos Bea-
tles, de 1969 —, o estúdio Abbey 
Road, endereço onde o quarteto 
de Liverpool gravou suas pro-
duções por cerca de sete anos, 
foi salvo pelo governo britânico. 
Ameaçado de ser posto à venda 
por conta da crise financeira da 
EMI, a dona do famoso espaço, 
o prédio deverá ser preservado 
por agora ser considerado pa-
trimônio histórico. O grupo ao 
qual pertence a gravadora tem 
uma dívida com o Citigroup, um 
de seus credores, e necessita de 
100 milhões de libras para hon-
rar compromissos. Na metade 
de 2009, a EMI havia recebido 
uma oferta de 30 milhões de 
libras pelo estúdio, mas recusou 
a proposta, conforme ressaltou 
em comunicado.

Enquanto os fãs festejavam 
a decisão do governo britânico 
(o que era comemorado pela 
EMI antes mesmo de sua con-
cretização), outra notícia veio 
do mundo digital. Na tarde da 
quarta-feira passada, a iTunes 
Music Store, da Apple, atingiu 
a marca de 10 bilhões de down-
loads. Coincidentemente, o 
feito aconteceu no dia em que 
Steve Jobs, o criador da marca, 
completou 55 anos. Não é se-
gredo que quando a loja online 
foi lançada, em abril de 2003, 
as gravadoras torceram o nariz, 
achando que o formato iria pre-
judicar os negócios. A comercia-
lização da canção de número 10 
bilhões deixa evidente que este 

Desafio musical
Plataformas digitais se consolidam em meio à crise de vendas 
provocada na indústria fonográfica pelo comportamento do internauta
Lena Castellón e Paula Ganem

Sonora, do Terra, ganhou destaque como modelo  
de negócios em relatório de entidade internacional

O relatório da International 
Federation of Phonografic Indus-
try apontou que três países que 
estão sofrendo abalos em virtude 
da pirataria, que prejudicaria o 
investimento no setor: França, 
Espanha e Brasil. Na França, 107 
álbuns de artistas locais foram 
lançados em 2009, uma queda 
de 60% em comparação a 2003.  
Na Espanha, as vendas de álbuns 
de artistas da região caíram 65% 
entre 2004 e 2009. 

Já no Brasil as vendas da in-
dústria sofreram uma redução de 
43% entre 2005 e 2009, sendo que 

o principal impacto é sobre os ar-
tistas nacionais. Outro dado é que 
o lançamento de álbuns pelas cinco 
maiores gravadoras caiu 80% entre 
2005 e 2008. Mais: de acordo com 
o relatório da IFPI, em 2008 foram 
lançados 67 álbuns pelas cinco 
maiores gravadoras, um décimo 
do que ocorreu em 1998.

Procurada pela reportagem, 
a Associação Brasileira dos Pro-
dutores de Disco (ABPD) não 
respondeu aos questionamentos 
sobre a vendagem de artistas 
brasileiros. Mas o mais recente 
relatório da entidade, referente 

à produção de 2008, informa que 
naquele ano o mercado cresceu 
6,5% sobre o exercício anterior. 
Do total de CDs e DVDs comer-
cializados em 2008, 74,5% eram 
de canções brasileiras, contra 
23,1% de música internacional. 
Em 2007, os índices foram de 
77% e 20%, respectivamente (a 
diferença fica com os álbuns de 
repertório clássico). Houve uma 
queda, portanto. A entidade, 
porém, ressalta em seu site que 
o Brasil “é um dos poucos países 
com percentual de música nacio-
nal circulante tão alto”. 

Produção local sob ameaça

A gangorra da indústria
Entre 2004 e 2009

Mercado  
total da
música

-30% Vendas
digitais

940%
Fonte: IFPI/Digital 
Music Report 2010
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Lojas online no Brasil

é um modelo de negócio que 
não tem nada de desprezível. 
Muito pelo contrário.

Recentemente, a Interna-
tional Federation of Phonogra-
fic Industry (IFPI), entidade 
global que representa o setor, 
divulgou um balanço de 2009 
que reporta crescimento sig-
nificativo da plataforma digital 
da música. De acordo com o 
documento, o montante ob-

tido pelas gravadoras por essa 
via já supera 25% de todos os 
negócios — mais precisamente, 
27%. Em 2008, o share havia 
sido de 21%. 

Na visão da IFPI, esse incre-
mento se deve principalmente 
aos acordos comerciais que 
surgiram em função da evolu-
ção do mercado e do consumo 
de música pela internet e pelo 
celular. Para demonstrar isso em 
números a entidade indica que a 
quantidade de serviços digitais 
disponíveis atualmente passou 
de 400. Seis anos atrás, eles não 
chegavam a 50. Além disso, a 
receita digital somou US$ 4,2 
bilhões, um aumento de 12% 
sobre o ano anterior. 

É um volume considerável, 
principalmente levando-se em 
conta que 2009 sofreu efeitos 
generalizados da crise financeira 
mundial. Porém, se o olhar for es-
tendido a 2004 — um ano depois 
do lançamento da loja da Apple 
—, o percentual de crescimento 
é gigantesco: 940%. A indústria 
como um todo, no entanto, amar-
ga redução do negócio, que caiu 
30% entre 2004 e 2009.

É importante ressaltar que a 
indústria vem aprendendo que a 
plataforma digital é cada vez mais 
sua aliada. Sem falar da pirataria 

— o maior dos obstáculos para o 
mercado —, se no passado ela fa-
zia vista grossa por temer perder 
o controle do negócio, hoje um 
posicionamento semelhante se-
ria um empurrão para o abismo. 
Segundo o futurista alemão Gerd 
Leonhard, especialista em músi-
ca e comunicação digital e autor 
do livro Music 2.0, o setor teve 
a pior postura dentre todos os 
segmentos que trabalham com 
conteúdo. Em suas palavras, as 
gravadoras cometeram um erro 
atrás do outro. “Elas tinham a 
percepção de que o mundo esta-
va sob controle. Mas a realidade 
é que, para os jovens, música 
significa clicar em algo.”

Modelo
Com a boa performance digi-

tal, era inevitável que a indústria 
buscasse modelos. A IFPI infor-
ma que o formato de downloads 
à la carte é a maior fonte de 
receita dessa via. A entidade 
aponta ainda que as gravadoras, 
nesse período, trataram de criar 
meios de disponibilizar um nú-
mero maior de músicas na web 
ou nos celulares. Exemplo? O 
álbum I Am… Sasha Fierce, de 
Beyoncé, resultou em 260 pro-
dutos nos Estados Unidos, entre 
eles faixas de áudio em sites e 
ringback tones (arquivos para 
celular). A federação elenca en-
tre os serviços digitais parceiros 
desde portais mais conhecidos, 
como o MySpace, até operações 
nascidas graças às empresas 
de telecomunicações, caso da 
TDC, da Dinamarca. E menciona 
também dois serviços existentes 
no Brasil: o Sonora, do Terra, e o 
Nokia Comes With Music.

Estar no documento da IFPI 
fez a alegria do Terra no Brasil. 
“Isso mostra que estamos em 
um grupo seleto”, afirma Lúcio 
Schneider, diretor de produto do 
Sonora. São mais de 3 milhões 
de usuários do serviço no Brasil 
e também na Argentina (onde 
foi lançado no final de 2009). 
Assinaturas já somam 300 mil. 
A plataforma deu tão certo que 
foram realizadas diversas ações 
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                          •IWFC Net Music
                    •MegaOmni Music
                 •Mercado da Música – Transamérica
             •MSN Music Store
           •MusiG
        •Nokia Comes With Music 
       •Nokia Music Store 
     •Oi
    •Som Livre
   •Sonora
  •TIM Music Store
  •Universal Music Loja 
   •Universal Music Mobile 
    •UOL Megastore
      •Vineyard Music
       •Warner Music Store
          •Yahoo Music 
            •YouTube

Fonte: IFPI/Pro-music
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A Tratore tem 1,4 mil artistas, entre os quais cantores  
que já pertenceram a grandes gravadoras, como Maria Alcina

Como a própria IFPI ressaltou, 
os grandes players da indústria fo-
nográfica também estão trilhando 
caminhos alternativos para en-
frentar a realidade transformada 
pela vida digital. 

Aliar-se à rede é o primeiro 
passo para quem quer marcar 
presença no mundo pós-web 
2.0. A Som Livre, por exemplo, 
desenvolve o projeto de uma loja 
virtual que começa a funcionar 
em cerca de dois meses e na qual 
o consumidor poderá comprar 
faixas e ter disponível o serviço 
de organizá-las e compilá-las. Ao 
mesmo tempo, mantém a parceria 
com serviços como o Sonora.

Em outras frentes, a empresa 
explora o cenário internacional 
(já voltou a ter distribuição nos 
Estados Unidos e procura par-
ceiros na Europa e no Japão) e 
continua a apostar no mercado 
de CDs e DVDs. “Para a Som Li-
vre, essa plataforma representa 
85% das receitas. Não podemos 
abrir mão da nossa vaca leiteira”, 
afirma o presidente da gravadora, 
Leonardo Ganem. 

Segundo ele, com preços mais 
baratos é possível acirrar a dis-
puta com o mercado ilegal – in-
clusive porque a qualidade dos 
produtos é incomparável. Além 
disso, é importante trabalhar bem 
os nichos menos afetados pela 
pirataria – como o sertanejo, o 
religioso e o infantil.

Com esse foco, a gravadora 
lançou o Padre Fabio de Melo, 
atualmente o maior vendedor de 
discos do País. Para reforçar a re-
ceita, a Som Livre também entrou 

Som Livre aposta no nicho religioso. Ela lançou o Padre Fábio de Melo,  
o maior vendedor de discos do País, que se apresenta com Daniel

Gravadoras buscam alternativas
musicticketplus.com.br e baixar 
músicas da musa. O produto foi 
oferecido pelas organizadoras do 
show (Mondo Live, Plan Music e 
Caco de Telha) a fãs que adquiri-
ram ingressos.

Investir na produção de shows  
e eventos também é um dos focos 
da Sony, por isso ela criou a Day 
1. “Isso faz parte da nossa visão de 
transformação de uma gravadora 
para uma empresa de entreteni-
mento”, explica Schiavo. O braço 
da companhia voltado para a área 
também oferece o serviço de 
empresariamento aos artistas e 
parcerias ou sociedade com em-
presários e artistas. 

Para completar, há quatro 
anos, após um processo de reor-
ganização que incluiu corte de 
custos, a linha de CDs e DVDs 
da gravadora voltou a dar lucro. 
“Porém as margens são apertadas, 
porque reduzimos os nossos pre-
ços de lançamentos para aumentar 
as vendas físicas”, diz Schiavo. A 
mudança empurrou a companhia 
para a busca de novas fontes de 
receita como a Day 1 e o mercado 
digital, no qual espera crescer 33% 
neste ano fiscal. 

O executivo reforça, contudo, 
que é preciso uma ação governa-
mental para garantir o fomento 
da indústria da música. “Com 
relação às vendas físicas, é urgen-
te que o governo vote em favor 
da eliminação de impostos para 
a música, como existe com os 
livros. Caso contrário, as vendas 
físicas tendem a diminuir cada 
vez mais e nossos artistas recebe-
rão menos investimentos.”

no mercado do “ao vivo”, o que 
significa que a gravadora promove 
ou tem participação nos shows re-
alizados pelos artistas de seu cas-
ting. Com a estratégia, a empresa, 
que em 2004 registrava prejuízos, 
mantém margem de lucro de 15% 
desde 2005. A recuperação é boa 
para a cultura, já que, com dinhei-
ro no bolso, volta-se a investir na 
produção de artistas. 

De acordo com Ganem, pas-
sada a euforia provocada pela 
natureza democrática da rede 
virtual, o marketing que a grava-
dora oferece a seus artistas – e 
que neste caso tem suporte extra 
já que a empresa faz parte da 
Globo – volta a ser um diferencial 
importante. “Não adianta você 
produzir uma música e colocar 
na rede se ninguém sabe que ela 
existe”, lembra o executivo.

Na Sony Music, a filosofia de 
trabalho segue a mesma linha. A 
gravadora de Zezé Di Camargo & 

Luciano, de Beyoncé e Roberto 
Carlos tem 15% de suas receitas 
vindas do mercado digital — en-
tre 2006 e 2009, a área apresen-
tou um crescimento acima de 
80%. “Exploramos diferentes 
modelos de negócio. Alguns 
exemplos são as assinaturas 
com as quais o consumidor paga 
uma mensalidade e tem direito 
a consumir quanto quiser por 
um valor fixo (all you can eat) 
e o Comes with Music”, conta o 
presidente da Sony Music Brasil, 
Alexandre Schiavo.

O executivo cita também os 
modelos pagos por anunciantes, 
em que o conteúdo musical é 
oferecido aos consumidores gra-
tuitamente e pago por marcas. 
Na prática, a Sony criou projetos 
como o MusicTicket + (www.
musicticketplus.com.br), lança-
do durante a turnê da cantora 
Beyoncé  no Brasil. Com o cartão, 
o usuário pode acessar o site www.

promocionais, como a oferta de 
códigos para ter download de can-
ções — o que fez a revista Rolling 
Stone e marcas como Fiat.

O Sonora foi criado no final de 
2006 apostando em assinatura e 
streaming. Em fevereiro do ano 
passado, porém, o Terra deu uma 
nova guinada no negócio, que ga-
nhou interatividade e uma parte 
aberta ao internauta (20 horas de 
streaming por mês) e outra pre-
mium, para assinantes. “A partir 
dessa junção criamos um serviço 
de qualidade”, explica Schneider. 
“Nesse formato, o internauta 
escolhe o que quer ouvir e pode 
guardar um histórico. Com isso, 
o uso aumentou bastante. A inte-
ratividade no gratuito foi um mo-
vimento importante”, completa, 
esclarecendo que, para isso, foi 
preciso fazer um acordo com as 
grandes gravadoras.

Essa relação com a indústria 
é destacada por Schneider. “Em 
2009, 90% dos lançamentos fo-
ram com exclusividade, como o 
que fizemos com Shakira e Seu 
Jorge. Além disso, o Sonora é 
hoje o maior lançador da música 
brasileira”, conta. Mas, claro, 
também há um bom espaço para 
artistas internacionais. Em mar-
ço, por exemplo, estão progra-
mados lançamentos exclusivos 
de Aerosmith, Avril Lavigne, 
Christina Aguillera e Jennifer 
Lopez. Ao todo, há 1,5 milhão 
de músicas no acervo.

Para o Terra, o Sonora é um 
serviço fundamental como o 
Terra TV. Hoje, a plataforma mu-
sical representa 5% da receita 
publicitária. Neste ano a expec-
tativa é obter um incremento de 
30% a 40%. “É uma aposta forte 
mesmo. Pretendemos entrar em 
outros países. No Chile devemos 
chegar ainda no final deste pri-
meiro trimestre. Em relação aos 
usuários, queremos no mínimo 
dobrar a base”, anuncia. Um 
dos meios para alcançar esse 
objetivo é melhorar a qualidade 
do que é oferecido, além de in-
dicar músicas similares ao que 
o internauta está ouvindo, entre 
outras iniciativas.

Celular
O Terra também está de olho 

nos celulares. Aparelhos Nokia 
funcionam com o Sonora Clube, 
a parte premium do serviço. 
Outro projeto para o primeiro 
semestre é desenvolver um meio 
de disponibilizar streaming nos 
telefones móveis. 

A Nokia brasileira, por sinal, 
fez outra boa figura no relatório 
da IFPI. Sua performance no País 
é mencionada mais de uma vez. 
Ady Harley, gerente de música 
para o Brasil e o Cone Sul, afirma 
que a plataforma musical tem 
ajudado a vender muitos apare-
lhos. “Passamos de 10 milhões 
de downloads”, celebra. O Comes 
With Music, que está disponível 
em alguns modelos (como o N95 
8G e N97), chegou aos brasilei-

ros em 28 de abril de 2009. Seis 
meses depois, o País se tornou o 
primeiro dentre todas as 13 na-
ções onde o serviço é oferecido. 

Por aqui, a Nokia tem esti-
mulado o crescimento da porção 
digital da indústria fonográfica. 
A IFPI reporta que no terceiro 
trimestre de 2009 o Comes With 
Music respondeu por 10% dos 
negócios no segmento. “A par-
ticipação da Nokia no mercado 
digital brasileiro é muito signifi-
cativa”, reforça Harley. No acer-
vo estão 6 milhões de arquivos, 
obtidos mediante acordos com 

as grandes gravadoras, distribui-
doras — chamadas de agregado-
ras no jargão do meio — e selos 
e artistas independentes. 

A Nokia dispõe de três fontes 
de receita: o Comes With Music, 
o Nokia Music Store (com venda 
à la carte) e música embarca-
da no celular. O potencial de 
expansão é grande. “Estamos 
procurando fazer mais acordos”, 
revela Schneider. Há, entretan-
to, uma questão que envolve 
o celular. Ele não favorece a 
busca de novas músicas. É o que 
sustenta Maurício Bussab, sócio-

diretor da Tratore, distribuidora 
(ou agregadora) que tem um 
catálogo com cerca de 1,4 mil 
álbuns de 180 selos diferentes 
(fornecidos como CD, DVD, vinil 
ou digital). “As operadoras pa-
gam uma taxa de armazenagem. 
Acabam não apostando tanto em 
diversidade. Ou seja, o celular é 
bom para achar música da Ivete 
Sangalo”, argumenta. 

Outra fabricante de celulares, 
a Samsung, também despertou 
para o poder da música e está 
lançando sua Samsung Music 
Store – loja virtual de música em 
formato MP3.

Isso não quer dizer, entre-
tanto, que o brasileiro não esteja 
atrás de novos sons. Com oito 
anos de mercado, a Tratore atrai 
a atenção de diversos artistas 
que estão no mercado, inclu-
sive músicos que já passaram 
por grandes gravadoras, como 
Hermeto Pascoal, Tom Zé, Elza 
Soares e Maria Alcina. Mas a em-
presa, claro, abre espaço para as 
novas gerações. Uma das bandas 
que distribui sua produção pela 
Tratore é a Jumbo Elektro. 

“Nesse tempo todo a gente 
conseguiu se manter e teve fatu-

ramento constante. O negócio da 
música se ampliou — tanto que 
antes a empresa contratava o ar-
tista, e hoje é o contrário”, explica 
o diretor da Tratore. A empresa 
está promovendo um serviço que 
vinha adotando em caráter expe-
rimental, mas que agora chega 
oficialmente para o setor. É o 
Fonomatic, que faz a distribuição 
de álbuns ou faixas até para quem 
não está ligado a selos. 

O sistema funciona da se-
guinte forma: qualquer músico 
ou banda administra a entrega 
de sua obra em diversas lojas 
físicas e virtuais por meio do 
Fonomatic. O artista, porém, 
tem liberdade de negociar com 
outros players, podendo colocar 
seu trabalho para download 
gratuito onde quiser, se assim 
o desejar. Além disso, ele tem 
a opção de disponibilizar suas 
músicas para licenciamento em 
comerciais, no cinema ou proje-
tos diferenciados. 

Na Fonomatic já estão 250 
artistas. A meta é fazer com que 
mais gente migre para o sistema. 
“Nosso objetivo é aumentar o fatu-
ramento que não venha da venda 
de CDs”, acrescenta Bussab. 
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