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Nome em ascensão no mercado fonográfico depois de transformar a Sony-BMG em líder na venda 
de discos e DVDs, o jovem Alexandre Schiavo condena a vaidade dos executivos. 
 
Dilaceradas pela crise que assola a indústria do disco há alguns anos, as gravadoras redefinem 
suas estratégias. Presidente da Sony-BMG, o jovem Alexandre Schiavo, carioca de 37 anos 
descendente de italianos, é um nome em ascensão no mercado fonográfico por conseguir colocar 
em prática um modelo de negócio compatível com os dias atuais, consolidando no Brasil a já 
esperada liderança da companhia em 2005. No primeiro ano de atuação da nova empresa, depois 
que a Sony e BMG se fundiram, a Universal Music perdeu o posto que manteve por uma década. 
Segundo o executivo, a Sony-BMG passou ao topo, detendo 25,2% do mercado fonográfico de 
áudio e vídeo (o que inclui o DVD) em 2005.  
 
– Peguei a BMG totalmente quebrada e terminei o ano com os números empatados – resume, 
afirmando que saneou as finanças da companhia, renegociou contratos com artistas de peso e 
peitou grandes lojistas.  
 
Mas muito ainda precisa ser feito, diz ele, que anda procurando um novo endereço para a Sony-
BMG, já que os aluguéis da atual sede, na Praia de Botafogo, andam caros demais. Do quadro de 
56 artistas nacionais (entre eles Los Hermanos, Dudu Nobre, Ana Carolina, Fábio Jr. e Elba 
Ramalho), cerca de 40% será dispensado.  
 
– Os contratos que estão no fim do período de vigência vão ser renegociados. Alguns artistas vão 
inclusive querer deixar a companhia, isso é natural. Mas esse enxugamento é vantajoso para 
quem fica, porque sabe que continuaremos a desenvolver um trabalho a longo prazo. Fizemos 
isso com Jota Quest, Skank e Marcelo D2 e deu certo – afirma o executivo.  
 
No ano passado, a companhia lançou no Brasil 35 discos nacionais. Schiavo pretende reduzir esse 
número para entre 12 e 14 CDs.  
 
– É uma pena que apenas essa quantidade de discos chegue às lojas. Queria poder alimentar o 
maior número de artistas possível, queria ser uma mãezona com tetas enormes. Mas o mercado 
não comporta mais isso. Ainda mais sem incentivo. Por que não temos o mesmo incentivo fiscal 
que o livro? Disco não é cultura? Temos um ministro cantor que não fez nada pela música. E, 
como diz o Lobão, ele ainda advogou em causa própria – analisa, num raro caso de executivo que 
cita um roqueiro odiado pela indústria para reforçar sua argumentação.  
 
Quando Sony e BMG se fundiram, os artistas das duas majors se somaram. Por isso o executivo 
considera seu quadro hoje inchado. Na divisão, a a Sony ficou com a presidência dos escritórios 
na América Latina. Na época, Schiavo já dirigia a Sony há dois anos, passando a comandar 
também a transição. Sua política de mercado costuma esbarrar em velhos vícios da indústria. Ele 
abandonou, por exemplo, o tom desesperado, adotado pelas gravadoras em crise na negociação 
com os lojistas.  
 
– Tive que peitar uma grande rede varejista. Eles querem pagar depois e vender o lançamento a 
R$ 9,90. Eu então digo algo que era impensável no passado: se é assim, eu não vou vender para 
vocês. Passar bem – conta.  
 
No mercado fonográfico, há presidentes que se vangloriam de participar ativamente do processo 
artístico de gravação, como é o caso do veterano Marcos Maynard (ex-Polygram e ex-Abril Music), 
da EMI. Sem citar nomes, Schiavo diz com orgulho que não interfere na vida dos artistas.  
 



– Tem muito dinossauro incomodado com o fato de eu ser jovem. Eles sabem que eu não faço as 
mesmas coisas que eles. Tem muita gravadora que entra em estúdio com o artista e define o que 
ele vai gravar, com qual produtor e o repertório. Eu não faço isso – afirma.  
 
O executivo aponta outra prática, segundo ele, condenável: a maquiagem dos números que 
revelam que gravadora detém a liderança no mercado. Ele não fala da Universal, mas o alvo é 
claro:  
 
– Ser líder é fácil. No final do ano você sai distribuindo discos nas lojas, que não são 
necessariamente vendidos mas entram na contabilidade de vendas. Eles são devolvidos muitos 
meses depois, mas aí a nuvem de fumaça já foi criada e o presidente da companhia já ganhou seu 
bônus no salário por alcançar o topo. É um tiro no pé, porque o produto não vai vender e você 
pagará imposto e direito autoral. Num mercado sério, não cabe mais esse tipo de vaidade por 
parte dos executivos.  
 
A Sony quase conseguiu a liderança em 2002. A Associação dos Produtores de Discos (ABPD) 
chegou a anunciar o fato, mas a Universal retomou a ponta depois de reformular seu relatório.  
 
– Até hoje não engoli aquela história. Tínhamos vencido, mas a Universal apareceu com aquela 
história de que tinha esquecido de reportar as vendas em porta – relembra.  
 
As palavras soam ainda mais contundentes porque Schiavo não tem fama de polemista, não dá 
tiros ao acaso. Enquanto toma seu cabernet sauvignon, acompanhado de filé de bacalhau, no 
badalado Carlota, no Leblon, seu humor parece leve e recompensado. Talvez com a sensação do 
dever cumprido, seis anos depois de retornar para o mercado brasileiro. Entre 1995 e 2000, ele 
trabalhou pela Sony Music em Nova York e Miami nas áreas de marketing internacional e novas 
tecnologias.  
 
– Voltei para o Brasil para enfrentar o desafio de encarar um panorama de crise. Pela pouca 
idade, sabia que tinha muito o que aprender com as dificuldades – diz.  
 
Agora, com as finanças equilibradas, ele se prepara para as novas possibilidades de negócios. A 
queda sofrida pelo mercado no ano passado (de 19,4% em unidades segundo a ABPD) não deve 
se repetir em 2006. Schiavo está otimista com o relatório divulgado recentemente pela Associação 
Internacional dos Produtores de Discos (IFPI), que mostra um lucro de US$ 1,1 bilhão para as 
majors em 2005 no mercado externo somente com a venda digital (que inclui downloads em sites 
legais e por telefonia móvel). No Brasil, Terra e UOL vão abrir lojas na rede para vender música.  
 
– Tudo é muito positivo e o Brasil deve seguir a tendência mundial de crescimento em mobile e 
online. Estamos próximos de fechar negociação para o Terra vender nosso catálogo, mas ainda 
não fechamos com a UOL. Estou bastante feliz com estas iniciativas e esperamos que mais lojas 
virtuais apareçam ainda este ano. Se o mercado se mantiver sem queda nos próximos dois anos, 
creio que no final de 2008 as vendas digitais já possam contribuir com 3% a 6% do mercado de 
vendas totais – diz.  
 
Com um olho Alexandre Schiavo vigia atentamente a saúde de sua empresa. Com o outro, no 
entanto, ele mira longe. Se engana quem pensa que ele pretende respirar música a vida inteira:  
 
– Não sei se daqui a dois ou três anos, quando expirar meu contrato, permanecerei na indústria. 
Tenho outros planos, sou sócio de uma grife de moda e gostaria de estar à frente de negócios 
ligados ao meu gosto por culinária e vinho. Curto música mas não sei se necessariamente vou 
lidar com isso a vida inteira. Ou então posso ser executivo por 10, 20 anos... Vai saber.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 5 abr. 2006, Caderno B, p. 1 
 


