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P R O F E S S O R E S

A
rtistas e empresários
do setor demoraram a
admitir que tais mu-
danças precisariam

ocorrer para se manter na in-
dústria. Somente em 2007 é
que o board das multinacio-
nais atentou efetivamente para
o crescimento acelerado do
formato MP3 e para as inova-
ções que estavam surgindo. Is-
to porque, em 2006, constatou-
se que a retração vertiginosa do
mercado foi acontecendo na
medida em que essas novas
tecnologias iam tomando o en-

tão novo nicho de mercado. Foi
contabilizada queda de 80%,
ante o ano de 1995, que teve ar-
recadação de R$ 1,2 bilhão,
contra os R$ 250 milhões de
2006, o que empurrou a indús-
tria fonográfica para o fundo
do poço. Não só o crescimento
das mídias digitais, como tam-
bém o aparecimento constante
de novos dispositivos, inclusive
em aparelhos celulares, invadi-
ram o mercado sem parâme-
tros necessários de regulamen-
tação e fora das "mãos" da in-
dústria, fazendo com que seu
crescimento ocorresse de for-
ma desordenada. 

Para a presidenta da Asso-
ciação Brasileira de Música
Independente (ABMI) e pro-
prietária do selo Delira Music,

Luciana Pegorer, o digital não
é a questão, mas sim os bai-
xos custos desse produto: "O
maior problema hoje para os
independentes é a desvalori-
zação da mídia física e a baixa
remuneração do formato di-
gital. Essa baixa remuneração
se dá pela facilidade de aces-
so a um universo de opções
em tempo quase que real,
através da internet e de dis-
positivos móveis cada vez
mais rápidos e populares." 

Atualmente, as empresas de
música têm usado de medidas
paliativas, investindo em ou-

tras frentes no mercado, diver-
sificando e dando nova "cara" à
indústria, como afirma Lucia-
na: "As empresas têm usado
medidas paliativas (produção
de show, publicidade, audiovi-
sual) para se sustentar, até que
o mercado digital se aqueça".

As gravadoras independen-
tes, que reunidas formam a as-
sociação, começaram a surgir a
partir da década de 1970 e eram
vistas como um "capricho" de
poucos músicos que optavam
por gravar nos próprios estú-
dios. Esse foi o caminho encon-
trado para desaguar muitas
produções dos descontentes
com os novos moldes das gran-
des gravadoras e que dessa for-
ma encontraram espaço e li-
berdade para produzir seus
produtos. Maria Bethânia, Chi-

co Buarque, Grupo Revelação,
Olivia Hime, dentre outros, são
exemplos de artistas que saí-
ram das "majors" para as inde-
pendentes. Tais gravadoras – na
maioria especializadas em esti-
los musicais específicos, como
a carioca Biscoito Fino com a
MPB, a Visom Digital com o
clássico ou ainda a Deck Disc
com estilos mais abrangentes,
do pop ao pagode – tiveram
crescimento significativo, ape-
sar de lutarem contra os mes-
mos inimigos das grandes em-
presas do setor. Por se tratar de
empresas de pequeno porte, ti-
veram mais mobilidade na rea-
daptação ao mercado, enquan-
to as "majors" passaram por
períodos de grande tensão,
muitas demissões e quebras de
contratos. 

Sobrevivendo à crise

Hoje, medidas como a parti-
cipação do artista no processo
financeiro da produção, inves-
timentos no setor digital e em
outras frentes de trabalho –
produção de eventos, audiovi-
sual e novas mídias –, assim co-
mo estudo de novas políticas de
legalização do download, são
alternativas que as gravadoras
vêm adotando para se manter e
aquecer o mercado de música
nacional. Como afirma a canto-
ra Olivia Hime, sócia e diretora
artística da Biscoito Fino, "é
praticamente impossível uma
produção se pagar hoje em dia,
a menos que se tenha um apoio
ou que o artista entre colabo-
rando na produção". Para a
cantora, o simples ato de ouvir
música também sofreu grandes
e preocupantes transforma-
ções. Ela afirma: "Ouvir música
não é mais uma atitude de de-
leite, observação artística, lazer,
mas uma onipresença sonora
que me parece mais a necessi-
dade de se desligar do mundo,
do entorno, tamponar o pensa-
mento, a comunicação. Isso me
assusta."

Com a crise na indústria, ru-
mores e até mesmo afirmações
surgiram prevendo o fim da co-
mercialização do produto físico
(CD). Porém, apesar de o novo
formato do mercado e das mul-
tinacionais focarem os investi-
mentos em estrelas de peso
com vendagem comprovadas
acima de 150 mil unidades, nas-
ce a dúvida de que o afunila-
mento do mercado significaria
o fim do produto físico. Para
Olivia, não seria o fim, mas uma
grande inversão à qual todos
terão de se adaptar, já que o
consumo de música continua
crescente. E acrescenta: O que
realmente mudou foi a forma
de acesso." Tal opinião não é
compartilhada por Luciana,
para quem a demanda dimi-
nuiu sim, mas também devido
a outros fatores. Ela diz: "Infe-
lizmente a demanda migrou do
consumidor para o artista, ou
seja, o consumidor não tem

mais o interesse que já teve em
consumir música, porque há
hoje inúmeros concorrentes de
entretenimento que competem
pela atenção dele (TV a cabo,
redes sociais, jogos etc). A de-
manda por produzir música es-
tá no próprio artista, que de-
pende de lançar um disco para
seguir a carreira. Nem sempre
esse disco reflete em retorno fi-
nanceiro que justifique a um
produtor, por exemplo, investir

naquele artista. Assim, a grande
maioria está tendo de custear
parte ou até mesmo todo o pro-
cesso. Os produtores estão fun-
cionando muito como parcei-
ros, ajudando o artista com
seu empenho e know how para
que ele consiga produzir e di-
vulgar o trabalho de maneira
mais eficiente e a custos me-
nores. É uma parceria saudá-
vel. Muitos artistas, no entan-
to, ainda não perceberam essa
mudança e ainda anseiam por
alguém que invista nele, como
uma espécie de mecenas, só
por amor, sem visar retorno fi-
nanceiro. Esses vão perdendo
espaço e ficando para trás."

Enquanto o mercado rea-
quece, tanto as "majors" como
as independentes continuam a

se manter no mercado com
pensamento voltado para o
combate à pirataria e ao down-
load ilegal de música, um dos
processos que a ABMI incorpo-
ra junto às gravadoras indepen-
dentes, representando-as em
bloco, o que, na avaliação de
Olivia, caracteriza mais poder
de ação e força no mercado. Pa-
ra Luciana, tais processos de le-
galização e combate "são mais
difíceis no Brasil, devido à pou-

ca legislação vigente sobre o as-
sunto, e a saída mais eficaz é
oferecer formas legais de aces-
so e consumo de música". Ou-
tro nicho importante é a expor-
tação de música brasileira, co-
mo observa Luciana: "A música
brasileira tem grande poten-
cial, mas ainda é mal trabalha-
da. Não há um projeto consis-
tente de promoção no exterior,
onde a comercialização ainda é
fruto do esforço e investimento
de alguns artistas e produtores.
A França, Alemanha, Inglater-
ra, Portugal e principalmente o
Japão são muito interessados
em nossa música. Por incrível
que pareça ainda temos muitas
dificuldades com o nosso con-
tinente americano, seja do Nor-
te ou do Sul."

Indústria fonográfica 
se rende à era digital 
Adaptação às inovações tecnológicas forma novo mercado no ambiente musical

Ouvir música não é mais uma atitude 
de deleite, observação artística, lazer, mas
uma onipresença sonora que me parece mais a
necessidade de se desligar do mundo, do
entorno, tamponar o pensamento, a
comunicação. Isso me assusta"

Olivia Hime
Cantora e diretora da Biscoito Fino

Pirataria, downloads de músicas pela internet e conse-

quente retração de lançamentos foram alguns dos motivos

que provocaram a crise que afetou a indústria fonográfica

nos últimos anos. Grandes mudanças na chamada indús-

tria do glamour fizeram surgir novo modelo de mercado

para atender às exigências do público cada vez mais volta-

do para novas tecnologias. Com as facilidades de acesso às

músicas oferecidas pela internet, assim como a possibilida-

de de criação de mídia própria, os consumidores passaram

a comprar menos CDs e a investir mais em dispositivos mó-

veis que possibilitassem a produção pessoal.

O maior problema hoje para os independentes
é a desvalorização da mídia física e a baixa
remuneração do formato digital". 

Luciana Pegorer
Diretora da Delira Music
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