
Paulo da Silva, paulista de Presi-
dente Prudente, tinha acabado
de entrar na faculdade de enge-
nharia na Universidade da Flóri-
da em Gainesville (a 480 km de
Miami) quando viu um aviso no
mural: uma startup precisava de
um programador. Ainda nas pri-
meiras semanas de aula, sem car-
ro nem experiência, ele foi a pé
ao endereço indicado.

O bairro não era nada amigá-
vel. A única sinalização era um
cartão pregado com durex na
porta de uma sala pequena. Ao
entrar, ele viu computadores so-
bre mesas improvisadas feitas
de caixas de papelão e três caras
sentados, de bermuda e chinelo.
Eles começaram a falar sobre a
ideia: criar um produto para con-
correr com o iTunes. O brasilei-
ro desconfiou, mas topou e foi
contratado no mesmo dia. Seis
anos depois, os números mos-
tram que os planos dos fundado-
res não eram tão irreais assim.

Hoje o Grooveshark, cuja sede
fica na mesma cidade da Flórida,
registra 30 milhões de usuários
ativos e 1,2 bilhão de músicas to-
cadas por mês. Os números o co-
locam lado a lado com o Spotify,
o site sueco de streaming que é a
menina dos olhos da indústria fo-
nográfica. O Grooveshark tem
17 milhões de usuários registra-
dos ante os 15 milhões do Spoti-
fy. A empresa tem quatro escritó-
rios e 130 funcionários – e Silva
foi o número um.

Sem receber salário por seis
meses, o brasileiro começou ain-
da em 2006 a escrever as primei-
ras linhas de código que se torna-
riam o Grooveshark. A primeira
versão do site saiu em março de
2007. Era bem diferente do servi-

ço que existe hoje. Na verdade,
era um programa de comparti-
lhamento de arquivos P2P con-
corrente do Kazaa. Quem baixa-
va a música pagava US$ 1. Uma
parte do dinheiro era distribuída
para o usuário que fez o upload e
outra ficava com o Grooveshark.

Mas aqueles anos foram mar-
cados por um fenômeno que mu-
dou mais uma vez a maneira co-
mo as pessoas consomem cultu-
ra na internet: o YouTube. E o
Grooveshark resolveu apostar
no streaming, tendência que pa-
recia promissora. A investida
ocorreu aos poucos. Naquele ve-
rão eles lançaram uma versão “li-
te” (enxuta) na web. Mais sim-
ples, permitia procurar e ouvir
uma música sem precisar de ne-
nhum programa. O serviço, que
no primeiro ano tinha consegui-
do 15 mil usuários, pulou para 50
mil em dois meses com a mudan-
ça. O streaming ficou óbvio.

O site encontrou seu cami-
nho, mas é cercado de polêmi-
cas. Nele, os usuários podem fa-
zer o upload de músicas e ouvir o
enorme acervo gratuitamente.
Quem paga a conta é a publicida-
de – principalmente os anúncios
direcionados. As empresas
usam a segmentação musical pa-
ra atingir públicos específicos –
homens de até 25 anos que gos-
tem de rock, por exemplo. Os
anúncios, que o Grooveshark
tenta fazer de uma forma que
“não pareça propaganda”, vira-
ram a maior fonte de lucro.

Para funcionar, o Groove-
shark precisa fazer acordos com
as gravadoras para pagar os direi-
tos autorais pela transmissão de
músicas. Aqui no Brasil, por
exemplo, o serviço é pirata – o
site não paga direitos autorais pa-
ra as gravadoras brasileiras. A si-
tuação é parecida com a do início
do YouTube, que mais tarde con-
seguiu encontrar uma solução ju-
rídica para o impasse. Mas o Gro-
veshark ainda está na berlinda.
Em janeiro, a entidade de direi-
tos autorais da Alemanha conse-
guiu na Justiça que o serviço fos-

se bloqueado por lá.
O Grooveshark enfrenta
problemas judiciais com

as grandes gravadoras –
Universal, EMI e Sony

estão entre as que pro-

cessaram o serviço. Segundo a
EMI, o site não pagou os direitos
autorais previstos em um acor-
do de 2009. A EMI revogou o con-
trato, mas o Grooveshark não re-
moveu as músicas da gravadora
nem controlou os uploads dos
usuários.

O CEO da empresa, Sam Ta-
rantino, tenta adotar uma postu-
ra conciliatória, definindo re-
gras próprias que equilibrem o
interesse dos usuários e o das gra-
vadoras. “Nós queremos fazer
parcerias para transformar a in-
dústria da música. Até agora as
grandes gravadoras não nos de-
ram uma chance para trabalhar-
mos juntos”, disse ele ao site Di-
gital Music News.

Paulo da Silva afirma que as
gravadoras independentes são
as que mais gostam do Groove-
shark. “Elas veem que é um mo-
delo novo, uma evolução do rá-
dio”, diz Paulo, que não mantém
arquivos de música no computa-
dor. “O streaming não vai fazer o
músico perder lucro. Conheci
muitas bandas pelo Groove-
shark, depois fui a um show, mos-
trei para os meus amigos, com-
prei camiseta. E, ao ter suas músi-
cas em um lugar só, você pode
ouvir tudo de qualquer lugar, no
computador ou no celular.”

De fato, uma das graças do
streaming é a possibilidade de o
acervo ser acessado de qualquer
aparelho. Mas o aplicativo do
Grooveshark para celular foi ba-
nido da App Store e do Google
Play, as lojas de aplicativos do
iOS e do Android. A empresa não
desanimou: lançou uma versão
mobile do site em HTML5 para
driblar a restrição. Ela tem os
mesmos recursos dos apps e ro-

da em quase to-
dos os smart-
phones. E há
mais por vir.
Tarantino diz
que o Groove-
shark vai pas-
sar pela “maior
mudança des-

de o lançamento”. Os problemas
não afetam a equipe.

Adiante. Hoje, aos 25 anos,
além de ser desenvolvedor sê-
nior, Paulo da Silva coordena a
Universidade Grooveshark, pro-
jeto de educação gratuita criado
em 2010. Na empresa, cada fun-
cionário pode dedicar 20% de
seu tempo ao projeto que prefe-
rir. “Um dia por semana você tra-
balha no que quiser”, explica.

A universidade foi o projeto de-
le. “Em vez de esperar a faculda-
de formar os programadores
que precisamos, pegamos quem
acabou de entrar na faculdade e
ensinamos o que ele precisa, as
tecnologias que usamos, e o jeito
como fazemos as coisas no Groo-
veshark”, diz. As aulas começa-
ram com turmas de cinco pes-
soas, mas o projeto cresceu. “Per-
cebemos que aqueles que gos-
tam de aprender são os melho-
res programadores”, diz Silva. A
universidade vai a todo vapor.
Treinou 200 programadores e
lançou mais de mil aplicativos.

Tatiana de Mello Dias
tatiana.dias@estadao.com

Universal, EMI. Vivendi e Sony já processaram
o Grooveshark. A Universal pede indenização
de US$ 150 mil para cada música – um total de
US$ 15 bilhões, o que inviabilizaria a operação.

O Grooveshark compra a briga, mas os
outros não. O aplicativo foi banido do
iPhone e do Android. O Google chegou a
liberá-lo neste ano, mas voltou atrás.

O Grooveshark não funciona na Alemanha. O site optou
por suspender suas atividades por pressão da entidade
de direitos autorais alemã, GEMA. Os custos para fazer
acordos e operar no país ficariam altos demais.
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No primeiro ano,
o Grooveshark
era um programa
P2P remunerado
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As gravadoras menores são as que gostam mais da gente porque veem que é um modelo novo.”
Paulo da Silva, engenheiro-sênior do Grooveshark e primeiro funcionário do serviço

● Paulo da Silva participou do
desenvolvimento do serviço de
streaming que hoje desafia
a indústria musical

Postura.
Em seis anos
de operação,
o site ainda
enfrenta
problemas
legais com as
gravadoras
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 set. 2012, Link, p. L6.




