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Comparada à compra de livros eletrônicos, montar uma coleção de música digital é um 
problemão. Os livros eletrônicos são transferidos diretamente para aparelhos de leitura como o 
Kindle e o Nook e têm cópias de seguranças "na nuvem", que ficam armazenadas nos 
servidores da Amazon.com e da Barnes & Noble. Uma faixa de gravação digital é normalmente 
baixada para um PC e precisa ser manualmente transferida, a partir daí, para um iPod ou 
telefone móvel. Se a pessoa perder seu Kindle, sempre poderá baixar um livro eletrônico mais 
uma vez; se o PC quebrar ou o iPod cair na banheira, a canção se perde com eles. 
 
Transferir música para a "nuvem" - a modalidade pela qual os arquivos ficam em um centro de 
dados e são acessados à distância via internet - era, até agora, uma meta inalcançável para 
grandes empresas de tecnologia e suas congêneres da indústria fonográfica. Nos últimos dois 
meses, a Amazon e o Google lançaram serviços de música em nuvem, apesar das críticas 
divergentes e da indiferença por parte dos consumidores. Esses novos serviços permitem que 
os usuários enviem suas coleções de música para os chamados "cofres digitais" na internet e 
transfiram suas canções para uma série de aparelhos. Ambos são limitados, porque nem o 
Google nem a Amazon conseguiram chegar a um acordo com as gravadoras fonográficas. Os 
executivos dessas empresas dizem estar negociando agressivamente para assegurar seus 
lucros com a mudança para o sistema em nuvem. Esta pode ser sua última oportunidade de 
estancar a pirataria desenfreada e anos de queda livre das vendas. 
 
A Apple, o peso pesado que domina a área de música, pode ter resolvido essa charada do 
sistema em nuvem. A empresa fechou acordos com três das quatro principais gravadoras e 
está próxima de aprovar um pacto com a quarta, a Universal Music, segundo pessoas bem 
informadas sobre os contratos, que não podem ter seus nomes divulgados devido ao caráter 
confidencial das conversações. A Apple pode exibir em primeira mão seus planos de sistema 
em nuvem já em junho, em sua conferência mundial de desenvolvedores anual realizada em 
San Francisco. A indústria fonográfica ficará de olho para verificar se Steve Jobs e companhia 
descobriram mesmo uma maneira de encerrar as profundas angústias do setor de música com 
a criação de um serviço flexível e fácil de usar que não seja caro demais.  
 
"Com um cacife suficientemente grande, qualquer um pode fechar um acordo com as 
gravadoras", diz Michael Robertson, fundador de um serviço de compartimento privativo de 
música em nuvem, não licenciado, chamado Mp3tunes, atualmente envolvido em um processo 
com a EMI. "A questão é se o serviço de gravações em nuvem da Apple será fácil de ser usado 
pelo consumidor". A Apple preferiu não comentar o assunto. 
 
O serviço de música da Apple, que o Engadget e outros blogs tecnológicos já estão chamando 
de iCloud, poderá representar o futuro do setor fonográfico. Armada com licenças emitidas 
pelas gravadoras e editoras, a Apple será capaz de mapear as discotecas de gravações digitais 
dos clientes no iTunes - seu programa de reprodução de mídia - e rapidamente transpor as 
coleções dos usuários para seus próprios servidores, disseram três pessoas bem informadas 
sobre as negociações. Se a qualidade do som de uma determinada faixa não estiver 
suficientemente boa no disco rígido do usuário, a Apple conseguirá substituí-la por uma versão 
de qualidade superior. Os usuários do serviço serão capazes, então, de transferir, quando 
quiserem, suas faixas e álbuns diretamente para PCs, iPhones, iPads e, talvez algum dia, até 
mesmo para automóveis. 
 
Com isso, a indústria fonográfica conseguirá uma oportunidade de fazer a segunda coisa 
melhor depois de vender CDs em embalagens lacradas: tarifas de assinatura mensais, ao estilo 
das da Netflix e das companhias de TV a cabo. "Chegaremos a um ponto no futuro não tão 
distante em que vamos encarar o download a US$ 0,99 como tão anacrônico quanto as fitas-
cassete", diz Ross Crupnick, analista de música do NPD Group, especializado em pesquisa de 
mercado. 
 
Embora isso possa representar uma enorme mudança, não será de graça. A Apple, sem 
dúvida, pagou caro por todas as licenças de música em nuvem, e não está claro que parcela 



desses custos ela absorverá ou repassará aos consumidores. Uma possibilidade seria embalar 
em um pacote o iCloud e o serviço on-line MobileMe, da Apple, que atualmente custa US$ 99 
ao ano e possibilita transmitir contatos, e-mails, links favoritos da internet e outros dados do 
usuário para vários aparelhos. Os consumidores serão capazes de armazenar toda a sua 
discoteca em nuvem - mesmo se obtiveram algumas faixas ilegalmente. Isso finalmente daria 
às gravadoras uma maneira de arrancar algum dinheiro das gravações piratas. 
 
Com o que está sendo chamado de iCloud, gravadoras poderiam lucrar com faixas que foram 
pirateadas 
O serviço deverá projetar a Apple à frente de suas principais concorrentes na corrida pelo 
sistema em nuvem. Em março, a Amazon lançou o Cloud Drive, que requer que os usuários 
mandem toda a sua coleção para os servidores da empresa. Esse é um processo que demanda 
muito tempo dos consumidores e obriga a Amazon a armazenar várias cópias das mesmas 
faixas.  
 
A Amazon anunciou a iniciativa sem se envolver em discussões em torno de licenças com as 
gravadoras, às quais proporcionou uma pré-estreia quase diante do fato consumado, segundo 
três pessoas familiarizadas com a questão. As gravadoras fizeram objeções a alguns 
elementos, como o fato de a Amazon vender faixas em sua loja de MP3 e armazenar 
automaticamente cópias de segurança desses arquivos em seus próprios servidores, sem 
pagar às gravadoras quaisquer tarifas adicionais, segundo executivos das gravadoras. A porta-
voz da Amazon Sally Fouts não quis comentar as negociações da empresa com as gravadoras 
e disse apenas que as vendas de música subiram desde o lançamento do serviço. (Em 23 de 
maio os servidores da empresa ficaram congestionados quando ela ofereceu o novo álbum de 
Lady Gaga, "Born This Way", por US$ 0,99.) 
 
O Google negociou com as gravadoras por mais de um ano a fim de criar um serviço de música 
em nuvem, e depois lançou um serviço não licenciado semelhante ao da Amazon, quando as 
conversações fracassaram. Segundo dois executivos da indústria fonográfica familiarizados 
com as discussões, o Google estava preparado para pagar mais de US$ 100 milhões 
adiantados às quatro grandes gravadoras globais para adquirir licenças, mas as conversações 
fracassaram devido à preocupação da indústria fonográfica de que os resultados de busca no 
Google e no site de compartilhamento de vídeo YouTube muitas vezes apontam para 
gravações piratas. O serviço não licenciado do Google, chamado de Music Beta, permite que os 
usuários enviem 20 mil faixas que já possuam gratuitamente e oferece o recurso "Instant Mix", 
que tem capacidade de gerar uma programação musical de canções semelhantes a uma 
determinada faixa.  
 
Mas o Google, ao contrário da Amazon e da Apple, ainda não chegou a um acordo básico com 
as gravadoras para vender faixas digitais. "Estamos em negociações intensivas com as 
gravadoras, com resultados variáveis", diz Zahava Levine, diretor de parcerias de conteúdo do 
Android, o sistema operacional móvel do Google. Queremos ajudá-las a vender as gravações 
de seus artistas e temos muito a oferecer, em vista do alcance normalmente amplo do Android 
e do Google." 
 
Há certa ironia na possibilidade de a Apple passar a perna nas suas concorrentes mais uma vez 
na área de música. Há anos as gravadoras reclamam da vantagem da Apple na música digital 
e tentam criar uma concorrente sólida. Agora "elas estão prestes a dar à Apple ainda mais 
poder de ditar a maneira pela qual as faixas musicais devem ser consumidas", diz Daren Tsui, 
principal executivo da empresa de entretenimento móvel mSpot. 
 
Mas Tsui e outros acham que, em última instância, a nuvem deverá gerar um campo de 
competição mais equitativo. É improvável que Apple torne seus serviços de música disponíveis 
para aparelhos ativados por sistemas operacionais concorrentes, como o Android, do Google. E 
as gravadoras consideram que, assim que a Apple sair a campo, o Google, a Amazon e outras 
vão seguir seu exemplo com serviços licenciados semelhantes. Então o requinte da música à 
prova de queda, resistente à água do banho e passível de ser tocada em qualquer lugar será 
finalmente alcançada. 
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