
Agravadora Som Livre, detentora de 
aproximadamente 20% do mercado 

de música no Brasil (segundo a Associa
ção Brasileira de Produtores de Discos), 
criou um serviço para atender o mercado 
de agências e anunciantes. A nova área é 
responsável por negociar artistas — não 
apenas os contratados da gravadora — e 
músicas do seu catálogo para inserção 
em campanhas publicitárias. A Sony Mu-
sic Brasil, líder no mercado, oferece ser
viço semelhante (leia box nesta página). 

"Notamos que havia outro lado da mú
sica para mostrar ao mercado" explica 
Marcelo Soares, diretor-geral da Som Li 
vre, empresa pertencente às Organizações 
Globo. "Como os profissionais de marke
ting e agências estão muito focados nos 
seus negócios, nem sempre têm conheci
mento do artista certo." Ao citar esse "ou
tro lado" da música, Soares menciona fe
nômenos recentes da MPB com os quais 
a gravadora lucrou: artistas do sertanejo 
universitário, como Michel Teló e Gust-
tavo Lima, nomes da área gospel e fenô-

menos individuais, como Maria Gadú. 
Ao apresentar estes nomes — e os cerca 
de outros 50 artistas de seu portfólio —, 
a gravadora pretende tornar mais eficaz 
o uso de trilhas pela publicidade. Na v i 
são de Soares, as músicas usadas em co
merciais derivam, muitas vezes, do gos

to pessoal de quem criou a campanha. 
A Som Livre espera que a área, hoje 

tocada por dois profissionais, traga em 
2012 receita aproximada de R$ 120 mi l , 
ou 2% de seu faturamento - a meta é que, 
no ano que vem, o setor represente 5%. 
Ao menos quatro projetos já contribuem 

para a meta. Os três primeiros envolve
ram Michel Teló: uma ação para a Oral-B 
voltada tanto ao consumidor final quanto 
a dentistas e a campanha de conscienti
zação do Ministério da Saúde, ambas no 
Carnaval; e a participação do artista nos 
comerciais do Novo Uno, da Fiat. "Nes
te caso, tivemos o cuidado de não dei
xar que a música fosse colocada como 
algo descartável" afirma Soares, que re
cebeu quinze pedidos de grandes anun
ciantes para ter Teló como garoto-propa
ganda. "Fechamos apenas com esses três 
pensando justamente no melhor valor 
de exposição da música, tanto para o ar
tista quanto para o anunciante." O quar
to projeto da Som Livre é a campanha 
"Festa no iate" do guaraná Kuat, que es
treia nesta semana (conforme noticiado 
na edição anterior de Meio & Mensagem). 

Atuação conflituosa 
O novo serviço da Som Livre pega ca

rona no uso cada vez mais frequente, no 
Brasil, de artistas e celebridades em cam
panhas publicitárias. Por outro lado, a gra
vadora passa a explorar um filão ora ocu
pado pela agência, ora pelas produtoras 
de áudio - neste caso, Soares admite que 
pode haver algum tipo de concorrência. 
"Nosso DNA é de gravadora, temos estú
dio e contato com os melhores músicos do 
Brasil. Vejo, no futuro, a possibilidade de 
usar nossa estrutura para gravar as trilhas" 
diz. A Som Livre negociará também seu 
acervo de fonogramas (mais de dez mil) 
e as composições administradas pela edi
tora musical. Em busca de fontes alterna
tivas de receita, a gravadora já comemora 
um ganho não previsto com o novo servi
ço: após negociar a participação de Latino, 
que não era seu contratado, na campanha 
de Kuat, o artista decidiu trocar de casa 
- e agora pertence ao time da Som Livre. A ut
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1501, p. 16, 19 mar. 2012.




