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Convênio coloca empresas na rota das feiras para difundir o Brasil e aumentar 
exportação. Desde ontem, 20 gravadoras independentes do País têm a chance de ficar 
frente a frente com cerca de 10 mil empresas do mercado musical internacional. O 
grupo brasileiro participa, na França, do Midem - uma das principais feiras da indústria 
fonográfica mundial - com intuito de ampliar as exportações de CDs, DVDs e 
licenciamento de faixas musicais. A previsão é de que os negócios originados com a 
exposição e nos meses posteriores cheguem a US$ 1 milhão, valor acima do registrado 
na última edição. Foi nesta feira, aliás, que despontaram recentemente brasileiros 
como Seu Jorge e Hamilton de Holanda. Na década de 70, artistas como Jorge Ben e 
Elis Regina também se apresentaram.  
 
Este ano, entretanto, representa uma evolução. Em 2005, três entidades ligadas ao 
setor - a Brasil Música e Arte (BM&A), a Associação Brasileira de Gravadoras 
Independente (Abgi) e Associação Brasileira de Música Independente (Abmi) uniram 
suas forças para difundir o Brasil em novos mercados e alavancar as vendas externas. 
O Midem, inclusive, é o primeiro evento de negócios no qual o convênio - que tem o 
apoio do Ministério da Cultura e da Apex-Brasil, se apresenta oficialmente neste ano. A 
expectativa é de que o faturamento do setor com exportação alcance US$ 2,6 milhões, 
20% a mais do que no ano anterior.  
 
Mais do que organizar o segmento, a empreitada pretende colocar o País na rota das 
feiras de negócios internacionais, capacitar gravadoras para exportação e apresentar 
artistas. Para isso, criará uma marca, com o nome "Música do Brasil" para divulgar a 
música nacional independente no exterior. Embora a nomenclatura esteja estabelecida 
e sendo usada, a identidade visual ainda está em desenvolvimento e deve ficar pronta 
em março.  
 
Contato direto  
 
Para o presidente da BM&A, José Carlos Costa Netto, as feiras internacionais colocam 
as gravadoras diretamente em contato com as empresas internacionais. "São nos 
eventos como Midem que elas encontram suas parceiras em outros países", comenta o 
executivo, ao explicar que cerca 80% do mercado de música circula entre as quatro 
"majors" do setor: Universal Music, Sony BMG Music Entertainment, EMI e Warner 
Music. No caso da independentes, entretanto, não há uma circulação entre as 
sucursais, como ocorre com as quatro gigantes. As empresas fazem acordos isolados 
com outras gravadoras no exterior.  
 
Costa Netto conta que há quatro anos, apenas quatro selos nacionais participavam do 
Midem. Hoje, o número de gravadoras saltou para 20. "No ano passado o Brasil foi a 
grande estrela do Midem sem ser o país tema", afirma o executivo, ao comentar sobre 
a visibilidade que o evento proporciona.  
 
São cerca de 10 mil empresas reunidas em cinco dias de feira, de 92 países diferentes. 
A edição deste ano começou ontem, em Cannes, na Riviera Francesa. Costa Netto 
afirma que o Japão é, atualmente, um grande consumidor de música brasileira, ao lado 
de França, Espanha, Itália, Portugal e Alemanha.  
 
Pelo menos mais dois eventos de negócios estão programados para este ano. Uma 
feira de música pop, a Popkomm, na Alemanha, e a Womex, que neste ano ocorre em 



Sevilha. Em solo alemão, aliás, o Brasil será o país tema da próxima edição da 
Popkomm.  
 
kicker: Previsão aponta para alta 20% nas vendas externas e licenciamento de CDs, 
DVDs e faixas musicais, atingindo US$ 2,6 milhões em 2006  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 jan. 2006, Comunicação, p. C-7. 


