
mbora tenham nascido com foco completamen-
te diferente, a Apple e o Google diversificaram 
seus negócios ao longo do tempo e se tornaram 
arquirrivais em várias áreas de atuação, como a 

de celulares e de tablets. Na semana passada, o Google 
lançou o Google Music e entrou em mais um terreno 
precioso para a Apple: o do comércio de música digi-
tal. Hoje. as vendas de músicas pela internet são domi-
nadas pelo iTunes. Lançada em 2001. a loja on-line da 
Apple fatura 6 bilhões de dólares por ano e. ao lado do 
tocador de músicas iPod. foi a responsável por tirar a 
Apple da quase falência há uma década e colocá-la na 
trilha que a tornou, neste ano. a maior empresa do 
mundo. O novo Google Music, um serviço muito simi-
lar ao iTunes, estreia com 13 milhões de faixas de ar-
tistas de três das quatro maiores gravadoras americanas 
— a EMI, a Universal e a Sony — e de 1000 gravado-
ras independentes. O serviço também armazena as mú-
sicas na nuvem, ou seja, nos servidores remotos do 
Google, e elas podem ser ouvidas por meio de qual-
quer aparelho com acesso à internet. 

Segundo Andy Rubin, vice-presidente de dispositi-
vos móveis do Google, o objetivo do novo programa é 
"ajudar as pessoas a ter acesso a suas coleções de mú-
sicas a partir de qualquer dispositivo". Não por acaso, 
é o mesmo discurso que Steve Jobs, o lendário funda-
dor da Apple, mono em outubro, usou para apresentar 
o iTunes Match em junho. O Match é um programa 
complementar ao iTunes que identifica músicas salvas 
no computador ou em um aparelho da Apple, como o 
iPad. e as compara com o arquivo do iTunes. Se a loja 
virtual da Apple tiver a mesma música no catálogo, o 
acesso a ela será liberado na nuvem. O serviço come-
çou a funcionar na semana passada, três dias antes do 
Google Music, e custa 25 dólares por ano. 

Além de vender músicas, o Google Music tem um 
sistema parecido com o do Match. só que gratuito. 
Em estudada provocação à Apple, Jamie Rosenberg. 
diretor de conteúdo digital do Google, disse durante a 
apresentação do novo programa, na quinta-feira pas-
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sada: "Os concorrentes acham que vo-
cê tem de pagar novamente por uma 
música que já possui. Nós, não". O 
Google Music permite a qualquer pes-
soa manter na nuvem uma coleção par-
ticular de 20000 faixas, baixadas ou 
compradas por qualquer meio. As mú-
sicas são vendidas pelo Android Market. 
loja virtual que pode ser acessada por 
computador e por celulares e tablets 
com o Android. o sistema operacional 
do Google. Uma faixa comprada por 
um dispositivo, como o PC. é liberada 
instantaneamente em todos os apare-
lhos cadastrados. O serviço, porém, 
ainda não está disponível fora dos Es-
tados Unidos. 

Para Rosenberg, o projeto do Goo-
gle Music é crescer com a venda de 
músicas para ser tocadas por celulares 
e tablets. O uso do Android expande-se 
mais rápido e já é maior que o do IOS 
— o similar da Apple que funciona no 
iPhone e no iPad —, está em 200 mi-
lhões de aparelhos, o dobro do que ti-
nha em maio. Outra estratégia do Goo-
gle para atrair público para seu novo 
lançamento é integrar o Music à rede 
social Google+. Lançado em junho nu-
ma tentativa de desafiar o reinado do 
Facebook entre as redes sociais, o 
Google+ permite compartilhar álbuns 
inteiros comprados no Music. A músi-
ca pode ser ouvida na íntegra por ami-
gos — mas apenas uma vez cada uma. 
No iTunes só é possível tocar um tre-
cho de faixas que não tenham sido 

compradas na loja da Apple. Uma no-
vidade do Google é o serviço que, pelo 
pagamento único de 25 dólares, permi-
te a qualquer músico criar uma página 
no Music para vender suas canções. 
Nesse caso. 70% da receita vai efetiva-
mente para o bolso do artista. 

O Google Music é o primeiro siste-
ma a desafiar, de igual para igual, o po-
derio do iTunes. Mas tanto a Apple 
quanto o Google têm de se preocupar 
com outro concorrente: os serviços on-
line que oferecem músicas de graça. 
Mark Mulligan. prestigiado analista do 
mercado musical americano, garante 
que em breve ninguém mais vai querer 
pagar para ouvir canções. Escreveu ele 
em um estudo que fez para a consulto-
ria Forrester: "A estratégia para a músi-
ca digital precisa ser reavaliada. Con-

sumidores mais jovens cresceram sem 
o conceito de que a música é uma com-
modity pela qual se deve pagar. Por is-
so o sucesso de sites como o YouTube". 
Também de propriedade do Google, o 
YouTube é hoje a maior fonte de músi-
cas do planeta. Mais canções são toca-
das no site do que em qualquer outro 
meio. digital ou físico. O Google Mu-
sic é mais uma tentativa de reviver a 
venda de música no momento em que o 
tradicional CD parece condenado a se 
tornar peça de museu. O futuro da in-
dústria musical é incerto, mas já é evi 
dente que passará pela nuvem. • 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 47, p. 156-158, 23 nov. 2011.




