O GLOBO

●

ECONOMIA

●

AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

PÁGINA 25 - Edição: 14/12/2011 - Impresso: 13/12/2011 — 22: 17 h

25

Quarta-feira, 14 de dezembro de 2011

O GLOBO

ECONOMIA
.

DIGITAL & MÍDIA

na

is.

iTunes, enfim, baixa no Brasil

Após longa espera, chega ao país loja da Apple que revolucionou consumo de música
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Em cada música ou filme há uma aba que exibe o preço. Basta
clicar para efetuar a compra. O conteúdo começará a ser
transferido para a sua conta do iTunes. É necessário usar cartão
de crédito internacional válido, com endereço de cobrança no
país. Os preços, em dólar, serão convertidos para real no
fechamento da fatura.

É possível usar os Gift Cards na loja brasileira?
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Como comprar o conteúdo?
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Os cartões com créditos para serem gastos na iTunes Store
estarão disponíveis no Brasil no ano que vem. Não é possível
usar cartões comprados em outros países.

Os brasileiros poderão comprar na iTunes Store de
outros países?

o

é

Não. A ID só é válida para compras na loja do Brasil. A Apple
não informou se será possível migrar as contas entre as lojas
aqui e no exterior.

Que tipo de conteúdo está disponível na loja brasileira?
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Há cerca de 20 milhões de canções, mais de mil filmes, 20
clipes de música e alguns livros (além dos milhares de
aplicativos da App Store, já disponíveis).
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É mais barato comprar conteúdo na iTunes Store do
que em lojas de disco e DVD?

As canções custam em média US$ 0,99 (cerca de R$ 1,80),
mas algumas saem por US$ 0,69 (R$ 1,25) ou US$ 1,29 (R$
2,30). Quem comprar um álbum completo acaba tendo um
desconto, já que são vendidos por US$ 9,99 (R$ 18), em
média. O “Manuscrito Ao Vivo”, de Sandy, que custa R$ 25
nas lojas, sai por R$ 18 na iTunes. Há ainda 88 álbuns a
preços promocionais, entre US$ 4,49 e US$ 6,99.
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— Não queríamos simplesmente
trazer a loja para o Brasil assim como
ela é no resto do mundo. Era necessário dar destaque a artistas brasileiros, como Roberto Carlos e Marisa Monte, uma das estrelas da música brasileira, com fãs em vários
países — disse ao GLOBO Schusser.
Comprar pelo iTunes pode sair mais
barato do que o CD ou o DVD no varejo
(físico ou virtual), mas é preciso comparar preços e levar em conta custos
extras, como IOF ou frete. O disco
“Manuscrito Ao Vivo”, de Sandy, custa
R$ 25 nas lojas mas sai por R$ 18 na
iTunes. Já o filme “Se beber não case”,
digital, sai por R$ 18, mais caro do que
em DVD — R$ 12,90 no Submarino.
— Acho um preço justo. A indústria
da música mudou, tudo mudou. A

Já os filmes custam entre US$ 9,99 (R$ 18) e US$ 14,99 (R$
27) na definição padrão e US$ 19,99 (R$ 36) em alta definição.
No Submarino.com, o DVD “Tropa de Elite 2” custa R$ 29,90.
Pode ser adquirido a US$ 14,99 (R$ 27) no iTunes. Já “Se beber
não case” sai por US$ 9,99 (R$ 18), mais caro que os R$
12,90 em DVD no Submarino.
Também é possível alugar filmes no iTunes. O serviço custa entre
US$ 2,99 (R$ 5,30) e US$ 3,99 (R$ 7,20).

a

É preciso instalar o programa iTunes 10.5.1, compatível com
Macs e Windows e disponível no site da Apple. O usuário deve
ter uma ID da Apple. Ao executar o software, basta clicar na
opção iTunes Store.
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Como acessar a iTunes Store brasileira?
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Em três meses de negociações, a
Apple fechou acordos com as principais gravadoras locais (EMI, Sony,
Universal e Warner), além dos selos
independentes e das editoras fonográficas. A amplitude dos contratos
garantiu espaço generoso à música
brasileira ao lado dos onipresentes
hits do pop internacional.
O usuário pode pesquisar faixas nas
categorias MPB, samba e sertanejo. O
rei Roberto Carlos, com 106 faixas à
venda, recebeu destaque, ao lado das
cantoras Marisa Monte e Paula Fernandes. O hit “Ai se eu te pego”, do
sertanejo Michel Teló, estava ontem
em segundo no ranking de canções
mais vendidas, atrás da pop star internacional Adele, uma campeã no
iTunes. Mas o Brasil não foi está bem
nos videoclipes: dos 20 disponíveis na
loja, nenhum é de artista brasileiro.
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Uma das vantagens do serviço do iTunes e da aprovação
da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Música é
reduzir a pirataria. A PEC —
votada ontem na Câmara e que
agora vai ao Senado — elimina
tributos na produção de CDs e
DVDs nacionais. Já o iTunes,
com um catálogo vasto e possibilidade de baixar as canções
em diversos aparelhos (iPhone, iPad e iPod), facilita o acesso dos consumidores a downloads legais. Mas não é o suficiente, alertam especialistas.
— Considero tardia a entrada do iTunes no Brasil, e
mesmo as outras opções de
compra de música on-line no
país ainda não são tão difundidas. Apesar do barateamento dos computadores pessoais
e das conexões banda larga à
internet, ainda vai demorar para educar os jovens consumidores de multimídia das classes C, D e E que sempre fizeram
downloads ilegais de música e
filmes via peer-to-peer (P2P) e
torrent — afirma Attilio Gorini,
sócio da Dannemann Siemsen
Advogados e especialista em
direito do entretenimento.
Segundo Gorini, a necessidade de possuir cartão de crédito
internacional para fazer uso do
iTunes é outro obstáculo.
— Há a necessidade de uma
repressão constante às práticas de pirataria, tanto on-line
quanto off-line, e a necessidade de campanhas educativas explicando as vantagens
da legalidade e as desvantagens do download ilegal — explica. (Carlos Alberto Teixeira)
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Em 2-o lugar,

‘Ai se eu te pego’

Um golpe na
pirataria de
música on-line
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cabou ontem a espera de quase nove anos pela versão brasileira da loja virtual que afinou
o tom da indústria fonográfica
no século XXI. A Apple anunciou no
início da manhã a chegada da iTunes
Store ao Brasil e a outros 15 países da
América Latina. Com um cardápio de
20 milhões de canções e cerca de mil
filmes, a loja permite que qualquer
internauta — sobretudo os usuários de
iPod, iPhone e iPad — baixe legalmente
conteúdo digital. Gravadoras e artistas
esperam que o lançamento reduza a
pirataria e aumente suas receitas.
Por enquanto, o conteúdo é vendido
em dólar, e é preciso ter cartão internacional para comprar na loja. Ou
seja: os consumidores devem ficar
atentos ao câmbio e se preparar para
pagar alíquota de 6,38% referente ao
Imposto sobre Operações Financeiras
em cada item comprado. Segundo o
diretor sênior do iTunes, Oliver Schusser, informou ao portal de notícias G1,
só em 2012 os valores estarão em reais.
Os cartões pré-pagos com crédito para
o iTunes também só chegarão ao varejo do Brasil no ano que vem.
As canções custam em média US$
0,99 (cerca de R$ 1,80), mas algumas
saem por US$ 0,69 (R$ 1,25) ou US$ 1,29
(R$ 2,30). Quem comprar um álbum
completo consegue um desconto, pois
eles custam em média US$ 9,99 (R$ 18).
Há ainda 88 álbuns a preços promocionais, entre US$ 4,49 e US$ 6,99,
como o clássico “Transa”, de Caetano
Veloso e “X & Y” do Coldplay.
Já os filmes custam entre US$ 9,99
(R$ 18) e US$ 14,99 (R$ 27) na definição padrão e US$ 19,99 (R$ 36) em
alta definição. Também é possível
alugar filmes — o direito a assisti-los
por 30 dias. O serviço custa entre US$
2,99 (R$ 5,30) e US$ 3,99 (R$ 7,20).

E a diversidade de músicas?

São mais de 20 milhões de canções. A Apple fechou acordos
com as principais gravadoras do país (EMI Music, Sony Music,
Universal Music Group e Warner Music), além dos selos
independentes.
O usuário pode pesquisar faixas nas categorias MPB, samba e
sertanejo. Roberto Carlos, com 106 faixas à venda, recebeu
destaque, ao lado de Marisa Monte e Paula Fernandes. O Brasil
ficou para trás nos videoclipes: dos 20 disponíveis, nenhum é de
artista brasileiro. Além disso, há grande quantidade de discos dos
principais artistas de pop, rock e hip hop internacionais.
Há ainda a seção iTunes LP, que vende álbuns com recursos
visuais que lembram os das antigas bolachas. São clássicos,
como a discografia dos Beatles e do Pink Floyd e "Em ritmo de
aventura", de Roberto Carlos. Há discos mais recentes, como "4",
da Beyoncé.
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E a diversidade de filmes?

São cerca de mil filmes - pouquíssimo se comparado às canções.
O GLOBO só encontrou dois brasileiros (“Tropa de Elite 2” e
“Senna”). O restante do catálogo é formado por muitos
blockbusters e filmes infantis. Os cinéfilos não vão encontrar
filmes independentes nem os grandes clássicos. Também há
pouca oferta de filmes para aluguel e quase não há títulos em
3D. Outra ausência sentida é a de séries de TV.

E a diversidade de livros?

Por enquanto, há apenas livros gratuitos de autores em domínio
público, sendo que nenhum é brasileiro.
.

gente ainda não sabe para onde está
indo, mas a possibilidade de comprar
música por preços possíveis é ótima
notícia para todos os lados, artistas e
consumidores — disse Marisa Monte.
Além do iTunes, o consumidor tem
outras opções para canções on-line,
entre as quais: Amazon (US$ 0,99 por
faixa), imusica (de R$ 1,50 a R$ 2,99),
Sonora (de R$ 0,24 a R$ 1,99), UOL
Megastore (de R$ 0,30 a R$ 3,99) e Oi
Rdio (R$ 14,90 por mês, ilimitado).
Com 20 milhões de faixas, a diversidade de músicas no iTunes é
ampla. O ponto fraco da loja está nos
vídeos. Pra começar, não há seriados
de TV, um dos hits da loja nos EUA. A
reportagem do GLOBO só encontrou
dois filmes brasileiros (“Tropa de Elite
2” e o documentário “Senna”). O resSEGUNDA-FEIRA
Garimpo Digital

tante do catálogo é formado por blockbusters e filmes infantis. Os cinéfilos
não vão encontrar filmes independentes. E os grandes clássicos também não estão na iTunes Store. São
poucos filmes para aluguel e quase
não há títulos em 3D.
Alexandre Schiavo, presidente da
Sony Music Brasil, está confiante no
desempenho do iTunes no país. Ele
espera que a gravadora fature de duas
a três vezes mais no primeiro ano do
que o registrado no mesmo período
após o lançamento da iTunes no México, em 2009. Isso porque, o cartão de
crédito já está popularizado aqui.
De acordo com o executivo, as negociações com a Apple andaram rapidamente e giraram principalmente
em torno do preço das faixas. Ele disse

que a companhia de Steve Jobs deixou
as gravadoras escolherem quanto cobrar pelas músicas — como faz em
outros países — mas sugeriu valores.
— Achamos que o preço não é caro.
De qualquer forma, é melhor começar
cobrando mais e baixar depois do que
começar cobrando pouco e aumentar.
Com a aprovação da PEC da Música,
esperamos poder baixar o valor —
disse, referindo-se à emenda que zera
a tributação sobre produção de discos, um estímulo para que a indústria
possa reduzir custos e repassá-los. ■
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