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Aparentemente insignificante,
o crescimento de 0,3% no
faturamento global das
gravadoras em 2012,
impulsionado pela expansão
de 9% nas vendas digitais, foi
suficiente para retomar o
otimismo da indústria,
inclusive no Brasil (onde a
comercialização de músicas
digitais cresceu 83% somente
ano passado, ante queda de
10% nas vendas tradicionais).

Afinal, desde 1999, quando
faturou US$ 27,8 bilhões, o setor
passou a operar no vermelho. No
ano passado, fechou em US$ 16,5
bilhões, 70% abaixo do registrado
no fim do século passado.

“O que agentepercebeé que a
indústria temconseguido se
adaptaraos novos tempos. A oferta
demodelos de negóciodeacordo
com o desejo do consumidor mostra
qual éo caminho aseguir
crescendo”,avalia ClaudioVargas,

vice-presidentede Digitale de
Novos Negócios da Sony Music, que
obteve 35%do faturamento apartir
dasmúsicas digitais no ano
passado. Em2013, eleprevê
aumento doshareem torno de
40%.Vargas, no entanto, evita
comparar se o modelo de venda é
mais rentável do que os pacotes de
assinatura.

“São negócios diferentes. É
como comprar ou alugar uma casa.
Tem vantagens e desvantagens”.

Protagonista de uma crise no pas-
sado, símbolo do renascimento
no presente. O Napster, que na vi-
rada do século deu início ao perío-
do de maior turbulência da indús-
tria fonográfica com o comparti-
lhamento de músicas pela inter-
net, agora volta ao cenário sob a
perspectiva de alavancar a recu-
peração das gravadoras.

Da reestreia como serviço de
streaming de áudio na Europa, há
três meses, o Napster chega agora
com amplitude ao Brasil e outros
seis países da América Latina (Ar-
gentina, Chile, Colômbia, Méxi-
co e Peru) através de um acordo
anunciado ontem entre Telefoni-
ca Digital e Rhapsody, que detém
a marca desde 2011. Além de subs-
tituir o Sonora, a loja virtual de
canções do Terra, a plataforma
promete quadruplicar o atual ca-
tálogo até o fim do ano. Uma res-
posta a concorrentes como Dee-
zer, Rdio (parceiro da operadora
Oi no país) e Spotify, que a partir
do sinal verde da indústria (que
voltou a crescer em 2012 depois
de 12 anos de quedas consecuti-
vas) também se estruturam de
olho no que está por vir.

“Quando falamos em Rhapso-
dy e Napster estamos falando da
mesma coisa. A diferença é que a
Rhapsody é a plataforma focada
no mercado americano, enquanto
o Napster seguiu um caminho glo-
bal”, pontua Tiago Ramazzini,ex-
executivo do Terra responsável pe-
lo Sonora e agora vice-presidente
do Napster para a América Latina.
No Brasil, serão dois planos de assi-
natura (semelhante ao modelo de
negócios de plataformas de entre-
tenimento como, por exemplo, o
Netflix), com pacotes de R$ 8,90
por mês (com acesso apenas para
computador) e R$ 14,90 (multipla-
taforma e conteúdo offline). Nos
dois casos, o usuário terá acesso
ilimitado a um catálogo de 10 mi-
lhões de músicas. Até dezembro,
Ramazzini espera ampliar a lista
para 18 milhões, com uma “boa

dose” de músicas nacionais. Ho-
je, o Sonora possuí cerca de 4,5 mi-
lhões de títulos.

“A operação do Sonora (inicia-
da há seis anos) era complexa e
não era o nosso negócio. Depen-
díamos de contratos com artistas
e infraestrutura. Nossa estratégia
vai ao encontro ao mercado, em
que três ou quatro grandes
players globais competem para va-
ler”, justifica Paulo Castro, CEO
global do Terra, que não revela nú-
meros, mas aposta em um cresci-
mento de 30% na base de clientes
com a nova plataforma — a substi-
tuição do Sonora acontecerá em
1º de novembro — em 2014.

Hoje, são 550 mil assinantes.
Para os próximos quatro anos, a
expectativa do executivo é que a
comercialização de música tripli-
que no país.Como contrapartida,
a Telefonica vai assumir uma par-
ticipação na Rhapsody, que des-
de 2001 atua com distribuição de
música pela internet. O tempo de
parceria, percentuais e cifras rela-
tivas ao investimento, no entan-
to, foram mantidos em sigilo.

Daniel Carmona
dcarmona@brasileconomico.com.br
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Napster volta
ao mapa com
modelo de
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Além do próprio site no Brasil, plataforma

assume cartela de clientes do serviço Sonora

Indústria fonográfica recupera o otimismo

R$14,90
É o preço mensal de assinatura
do pacote multiplataforma, que
inclui conteúdo offline. Mais
básico, o acesso por computador
custa R$ 8,90.

18milhões
detítulos.Essaéaestimativado
conteúdodisponívelatédezembro
desteano.Hoje,oSonoraoferece
4,5milhõesmúsicasaosseus
assinantes.

Tiago Ramazzini (esq.), doNapster, e Paulo Castro, doTerra: compartilhamento denegócios
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 out. 2013, Empresas, p. 14.
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