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Claire Cain Miller
THE NEW YORK TIMES

F altavam anúncios de
grande importância
na conferência de de-

senvolvedores Google I/O.
Mas o presidente executivo e
fundador da empresa, Larry
Page, agitou o evento ao che-
gar de surpresa no palco para
responder a perguntas de de-
senvolvedores na plateia.

Larry Page em geral reluta

em falar em público. Recente-
mente se mostrava muito reti-
cente. Evitava eventos públicos
por causa de problemas com a
voz, que ficou mais baixa e na-
sal. Dois dias antes da conferên-
cia, revelou que uma das suas
cordas vocais está paralisada.

Larry Page disse que gostaria
de ter revelado o seu problema
de saúde mais cedo.

“Eu sempre achei que este ti-
po de problema era um assunto
muito particular, mas penso
que, no meu caso, deveria ter

feito isto mais cedo”, afirmou.
Depois ele mudou o assunto

para fazer uma declaração mais
ampla sobre a necessidade de
uma reforma da saúde. Segun-
do ele, as pessoas não revelam
seus problemas de saúde por-
que ficam preocupadas que o se-
guro se recuse a cobrir o trata-
mento. “Isso não tem sentido.
Temos de mudar as regras do
seguro médico de maneira que
eles garantam o tratamento das
pessoas”, afirmou.

Page também se referiu à ne-
cessidade de incentivar as crian-
ças a se dedicarem à ciência da
computação. Falou ainda da
competição e do negativismo
no setor de tecnologia e da resis-
tência das pessoas às mudanças
tecnológicas.

“A ciência da computação
tem um problema de marke-

ting”, declarou ele, depois de
contar, com nostalgia, como
passou a se interessar pela tec-
nologia ainda menino, quando
seu pai o levou a uma feira de
robótica.

Outro problema que retarda
o avanço tecnológico, segundo

ele, é a desnecessária competi-
ção entre as empresas de tecno-
logia e a sede da mídia para falar
a respeito disso.

“Cada artigo que leio sobre
nossa empresa sempre faz refe-
rência ao Google versus alguma
outra companhia, ou algo estú-

pido do gênero, e isso não é
nada interessante”, afirmou.
“Devemos criar grandes coi-
sas que não existem. Não é
sendo negativo que vamos
avançar.”

Entretanto, ele criticou
duas rivais do Google. Falan-
do sobre o desenvolvimento
para a web, ele disse: “Certa-
mente lutamos com empre-
sas como a Microsoft”.

E em resposta a uma per-
gunta sobre o sistema opera-
cional Android e o Java, da
Oracle, afirmou: “Tivemos
um relacionamento difícil
com a Oracle, e fomos parar
até nos tribunais”. E acres-
centou: “Acho que dinheiro é
mais importante para eles do
que qualquer tipo de colabo-
ração”. / TRADUÇÃO DE TEREZI-

NHA MARTINO

O GOOGLE I/O

O streaming não é a tábua de salvação
da indústria musical porque ela não
precisa ser salva. Pode não estar co-

mo em seus melhores dias, mas parou de
derreter e agora lucra mais. O Brasil ainda
é um mercado razoável. Roberto Carlos

vende bem e há uma plataforma comercial,
apoiada nas trilhas das TVs e no rádio com
jabá, que sustenta artistas de massa.

A contribuição da internet no dinheiro
da música do Brasil ainda é pífia. Em ou-
tros países, as receitas digitais já passam da
metade. O streaming é apenas mais uma
fonte, ao lado de lojas digitais. Para que ha-
ja dinheiro na música digital no Brasil, se-
riam necessárias mudanças profundas. Por
exemplo, uma licença pública, como a do
rádio, que permite a execução em troca do
pagamento ao Escritório Central de Arreca-

dação e Distribuição (Ecad). A internet é
diferente. Seria necessário um Ecad para a
ela, em sintonia com autores e protagonis-
tas. É fundamental mudar a Lei do Direito
Autoral para redefinir este campo.

Apoio uma proposta que se chama “com-
partilhamento legal”, que visa a descrimina-
lizar a música que circula de forma não co-
mercial, mediante uma taxa razoável. Algo
como R$ 2 por mês na conta do celular.

✽

É PRODUTOR MUSICAL

O que é?
Forma de transferência de dados
que permite tocar vídeo ou músi-
ca direto da internet, sem baixar.

Como funciona?
Em vez de baixar o arquivo , o
streaming permite que a música
comece a ser escutada enquanto
o arquivo é carregado.

Velocidade
O sistema é mais rápido porque a
música não fica armazenada no
computador, mas apenas no ca-
che. Dessa forma, a transmissão
não viola os direitos autorais.

✽
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Google aquece briga pela música online
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Streaming é apenas
mais uma fonte de
renda para a indústria

Glass. Óculos ganharam seis novos apps

Sem baixar. Empresa se adianta à Apple e lança seu serviço de música digital por streaming com assinatura mensal que dá acesso
ilimitado ao acervo; setor movimentou US$ 1 bilhão em 2012 e pode ser impulsionado pela entrada de um gigante da tecnologia

Neve. Veículo para a neve adaptado com câmeras do Street View é mostrado durante a feira

Limitado.
Serviço foi
lançado
apenas nos
EUA, com
versões para
o sistema
Android e
para a web

PAGE REVELA LADO
PESSOAL NO EVENTO
Fundador do Google critica foco na competição

LINK ONLINE

Maps. Interface mudou radicalmente

Web. Chrome tem 750 milhões de usuários

Camilo Rocha
Ligia Aguilhar

Um dos anúncios mais espera-
dos do Google I/O, conferên-
cia de desenvolvedores reali-
zada semana passada, foi o
lançamento do serviço de
streaming musical da empre-
sa, o Google Play Music All Ac-
cess. Inicialmente disponível
apenas nos Estados Unidos, o
serviço tem versões para o sis-
tema Android e a para a web
por US$ 9,99 ao mês – US$
7,99 até 30 de junho.

O Google já mantém o You-
Tube, considerado o maior site
de streaming do mundo. Em
2012, os dez vídeos mais vistos
pelos brasileiros no site eram to-
dos de música. Com o novo ser-
viço, a empresa oferece uma op-
ção paga e mais organizada,
além de reforçar a presença em
um dos mercados mais quentes
do entretenimento digital.

O Google chega num terreno
ocupado por empresas meno-
res e já estabelecidas, como o
Spotify, atual líder mundial,
Pandora, Rdio e Deezer. Juntas,

essas empresas movimentaram
mais de US$ 1 bilhão em 2012.

Nos serviços de streaming, o
usuário paga uma assinatura
mensal para ter acesso ilimita-
do a um vasto acervo online de
músicas. “Esses modelos basea-
dos em assinatura serão gran-
des pilares de crescimento da
indústria musical nos próxi-
mos anos”, diz Cláudio Vargas,
vice-presidente de novos negó-
cios da Sony Brasil.

O streaming é considerado a
salvação para uma indústria
que passou a última década sen-
do atropelada pelo compartilha-
mento de música online. Embo-
ra refute essa ideia, Fabio Silvei-
ra, gerente de novas mídias da
Deckdisc, maior selo indepen-
dente do Brasil, considera o ser-
viço uma arma poderosa contra
a sangria desatada da pirataria.
“É a resposta que as gravadoras
deveriam ter sido capazes de
dar anos atrás. O valor é acessí-
vel, todo mundo pode pagar.”

Mathieu Le Roux, diretor do
Deezer para a América Latina,
concorda. “Hoje, 90% da minha
concorrência é a pirataria, que

tem um impacto muito maior
no negócio do que o Google e a
Apple reunidos”, diz.

A chegada do Google pode
ser um ponto de virada para um
mercado que soma 20 milhões
de assinantes no mundo. “É um
número pequeno diante do po-
tencial do serviço. A entrada de

grandes players como o Google
mostra que o streaming é um
bom negócio”, diz Vargas.

No Brasil, esse mercado ain-
da é incipiente. Segundo a Asso-
ciação Brasileira de Produtores
de Disco (ABPD), em 2012, a
música digital chegou a 28,37%
do mercado total de música no

País. O papel do streaming por
assinatura ainda é pequeno:
25,3% da receita com o digital.
Ou seja, o serviço ainda precisa
crescer muito para causar im-
pacto no bolo geral da indús-
tria. “Sou defensor fervoroso
do streaming. Mas a remunera-
ção é muito baixa e o sistema é

complexo e caro. Quem mais ga-
nha hoje são as empresas de tec-
nologia”, diz Maurício Tagliari,
sócio do selo YB Music, casa de
artistas como Tulipa Ruiz.

Um estudo da Merlin, agên-
cia global de direitos autorais
que representa selos e artistas
independente aponta que os as-
sociados da agência esperam ar-
recadar US$ 65 milhões em ro-
yalties de serviços de streaming
em 2013. Dividido entre os 20
mil membros, o valor total re-
presenta apenas US$ 3,2 mil pa-
ra cada selo.

“O streaming não vai repre-
sentar 100% da renda e artistas,
mas vai ter uma posição impor-
tante na remuneração. Em al-
guns países já é maior do que as
vendas em download”, diz Le
Roux, da Deezer.

Vargas, da Sony, ameniza. “É
um modelo diferente e, portan-
to, a remuneração é diferente
para a cadeia como um todo. É
uma novaeconomia para umno-
vo consumidor”, diz.

Futuro. Negativismo atrapalha o progresso, disse Page

STREAMING

● EUA
Streaming
passou a ser
considerado
na contagem
para premiar
artistas com
discos de ouro
e platina.A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 maio 2013, Economia & Negócios, p. B10.




