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Resumo 

A crise pela qual vem passando o mercado fonográfico nos últimos anos em decorrência do 

desenvolvimento tecnológico e da pirataria tem sido tema de diversos debates, tanto na 

mídia como no meio acadêmico.  A maior parte dos trabalhos na área da administração que 

possuem como objeto de estudo o mercado fonográfico procuram focalizar a situação tanto 

das grandes gravadoras, que tiveram seus lucros drasticamente reduzidos devido a essa 

crise, quanto às estratégias que têm sido adotadas por essas organizações como forma de 

contornar o problema. Procura-se nesse trabalho alterar o foco de análise dos estudos sobre 

esse mercado e concentrar a atenção nas relações de poder existentes entre as organizações 

que compõem o campo do mercado fonográfico no Brasil. Dessa forma, o objetivo desse 

estudo é compreender, à luz da perspectiva de Bourdieu, como se deu a transformação das 

relações de poder no mercado fonográfico do Brasil após o surgimento da tecnologia do 

MP3 e do fenômeno da pirataria virtual. Adota-se o método qualitativo de pesquisa, sendo 

o tipo de corte o seccional com perspectiva longitudinal. Realizou-se pesquisa bibliográfica 

e de campo, tendo sido os dados analisados de forma descritivo-interpretativa, com base no 

referencial teórico aqui utilizado. Os resultados obtidos nesse estudo permitiram verificar 

que os principais incidentes críticos ocorridos no campo ao longo do tempo foram de ordem 

tecnológica, ainda que o capital financeiro seja o mais disputado pelas organizações 

responsáveis pela produção e distribuição da música. Também, ficou evidente que a 

tecnologia do MP3 e a pirataria virtual propiciaram o ingresso de diversos novos atores no 

campo e uma redistribuição dos recursos de poder disponíveis para que nele se possa 

competir.  
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Abstract 

The phonographic market has experienced a period of significant change caused by 

technological evolution. This phenomenon of global proportions has been the subject of 

considerable debate in the media and in academia. The entry of new actors, as well as 

piracy and new forms of commercialization of musical products, has significantly altered 

the relationships of power existing in this field. Therefore, the scope of this article is to 

analyze the phonographic industry in Brazil as an arena of forces and power struggles, 

based on notions of the field of cultural production, from the perspective of Bourdieu. This 

study constitutes a qualitative research and data was analyzed using a descriptive-

interpretative approach. In the case of the sector under scrutiny, and on the basis of the 

theoretical reference material, it would appear to be correct to affirm that economic capital 

is what is being sought on the part of the actors who comprise the field. Nevertheless, it is 

important to stress that the critical incidents that brought about the changes in the structure 

of the field over the course of time were predominantly of a technological nature.  The field 

of the Brazilian phonographic market is currently experiencing a period of structural 

alteration that was especially affected by the development of MP3 technology and the 

emergence of virtual piracy. The fact is that formerly the major recording companies 

dominated the market and had the necessary resources of power to exercise their role as 

dominant actors and maintain this position. However, the aforementioned factors favored 

the entry of new actors in the field and the empowerment of those that prior to this time did 

not have the resources to compete against this domination. 

Key words: Phonographic industry, technology, power. 
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1. Introdução 

 
A crise pela qual vem passando o mercado fonográfico nos últimos anos tem sido tema 

de diversos debates tanto na mídia como no meio acadêmico, especialmente pelo fato desse  

fenômeno ser bastante recente e ocorrer não apenas em regiões específicas, mas a nível 

mundial. A maior parte dos trabalhos na área da administração que possuem como objeto 

de estudo o mercado fonográfico procuram focalizar tanto a situação financeira das 

organizações envolvidas no setor, especialmente a das grandes gravadoras, que tiveram 

seus lucros drasticamente reduzidos devido a essa crise, quanto às estratégias que têm sido 

adotadas por essas organizações como forma de contornar o problema. Procura-se nesse 

trabalho alterar o foco de análise dos estudos sobre esse mercado e concentrar a atenção nas 

relações de poder existentes entre as organizações que compõem o campo do mercado 

fonográfico no Brasil. O motivo para tal esforço é que o poder, elemento que tem sido 

deixado de lado nos estudos que trabalham essa temática, pode ser essencial para a 

compreensão mais aprofundada das alterações pelas quais esse setor vem passando 

recentemente. Essa idéia é fundamentada pelo referencial teórico aqui utilizado, o de 

Bourdieu, que sustenta a noção de que não é possível entender as dinâmicas de uma 

determinada estrutura social sem que sejam analisados os recursos de poder nela existentes.   

Inicialmente, a indústria fonográfica brasileira era composta basicamente por 

gravadoras nacionais. A pioneira, a Casa Edison, do Rio de Janeiro, conferiu ao país em 

1903, o terceiro lugar no ranking mundial de gravações de fonógrafos. A partir de 1912, 

quando foi lançado o primeiro disco totalmente produzido no país, surgem outras 



 

 9 

organizações como a Odeon Talking Machine, a Fábrica Phonographica União e a Fábrica 

Popular, consolidando a indústria fonográfica no Brasil (ALMEIDA, 2002).  

Esse panorama foi bastante modificado a partir dos anos 20, quando foi desenvolvido 

nos EUA o sistema de gravação elétrica, que proporcionava uma qualidade sonora superior 

ao sistema mecânico utilizado anteriormente. O domínio da nova tecnologia pelas 

gravadoras internacionais propiciou que estas atuassem de forma mais intensa no mercado 

brasileiro (PICCINO, 2005). O sistema elétrico causou o desaparecimento das gravadoras 

brasileiras e fortaleceu a competição entre as organizações estrangeiras, como a Odeon, a 

Victor e a Columbia (SILVA, 2001).  

A introdução da tecnologia do sistema elétrico de gravação parece ter sido o primeiro 

fato a modificar de forma contundente as posições relativas dos atores no campo. Uma vez 

que os recursos que proporcionavam uma posição de destaque aos antigos atores foram 

desvalorizados em face da nova tecnologia, os atores que detinham os novos recursos 

ganharam poder e passaram a dominar o campo.  

Já na década de 1970 as gravadoras internacionais dominavam quase completamente o 

mercado brasileiro. A produção independente no Brasil só consegue organizar-se e 

diversificar-se no final dessa década. No entanto, as organizações mais representativas do 

setor, como RCA, EMI-Odeon, a WEA (pertencente ao grupo Warner Bros.) e Capitol 

Records, foram responsáveis por quase a totalidade das vendas de 1979 (Silva, 2001). 

Percebe-se nesse período a sedimentação da posição dominante das multinacionais sobre as 

incipientes gravadoras brasileiras, configuração esta que se manteve nas décadas seguintes. 

O panorama da indústria fonográfica mundial (e, como conseqüência, também do 

Brasil), entretanto, foi bastante alterado a partir da década de 90. A principal razão para tal 
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foi o desenvolvimento de novas tecnologias que permitiram a mudança na forma tradicional 

de obtenção da música, sendo responsáveis pela pior crise pela qual o setor já passou desde 

sua estruturação (BARROS, 2004). 

Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Disco - ABPD, (2006) o 

desenvolvimento tecnológico possibilita o aumento da pirataria, apesar desta sempre ter 

existido ao longo da história da indústria fonográfica. Além da reprodução ilegal de LPs, 

fitas cassetes e CDs, a pirataria cresceu significativamente com o advento do MP3, 

tecnologia que permite a compressão de arquivos de áudio ou vídeo, possibilitando sua fácil 

armazenagem em qualquer microcomputador.  

A criação do Napster, em 1999, programa que permite o download de arquivos 

musicais de um computador para outro é apontada por Leal (2005) como fator propulsor da 

pirataria virtual, na medida em que permite a criação de uma rede de transferência de 

arquivos entre diferentes usuários, o que até então era de exclusividade das grandes 

gravadoras.  

De acordo com Santini e Lima (2005), após a criação do Napster diversos outros 

softwares com o mesmo propósito foram inventados, sem que fossem criadas barreiras 

judiciais que pudessem restringir seu uso, já que tais redes “não usam servidores centrais 

para organizar o tráfego de arquivos, além de não serem controladas por nenhuma empresa” 

(SANTINI E LIMA, 2005, P.9), ou seja, a livre troca de arquivos é realizada diretamente 

entre os usuários, sem a presença de um intermediário. Eles também citam reportagem do  

jornal Folha de São Paulo de 2003, que informava o fato de que 195 milhões de pessoas já 

eram usuárias do programa Kazaa em março de 1993, sendo que em setembro cerca de 1 

bilhão de arquivos já tinham sido disponibilizados para download.  
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O advento da pirataria virtual e os prejuízos que esse fenômeno trouxe para a indústria 

fonográfica fizeram com que as gravadoras passassem a processar (primeiramente em 

outros países e mais recentemente no Brasil), tanto os donos dos diversos programas que 

permitem o compartilhamento de arquivos quanto diversos usuários desses programas, fato 

esse que tem sido alvo de diversos debates por parte de todos os envolvidos no setor 

(ARAUJO 2006a).  

O desenvolvimento tecnológico e a mudança na forma de distribuição da música, 

entretanto, foram responsáveis pelo surgimento de novas organizações que anteriormente  

não atuavam no campo e o fortalecimento daqueles que outrora não tinham condições de 

competir com as  grandes gravadoras. Assim, surgiram no campo, por exemplo, diversos 

sites responsáveis pela venda de músicas online (LEAL, 2005), e muitos artistas que 

outrora dependiam das grandes gravadoras já podem divulgar seus trabalhos sem 

necessariamente precisarem estar vinculados a grandes gravadoras (VIANNA, 2006).  

O mercado fonográfico do Brasil, dessa forma, sofreu significativas alterações nos 

últimos anos, fazendo com que as grandes gravadoras, que detinham o controle quase que 

absoluto da rede de distribuição de obras musicais, perdessem parte de sua hegemonia para 

outros atores que surgiram nesse mesmo campo.  Tal situação teve como conseqüência a 

mudança nas posições relativas dos atores que fazem parte desse espaço, o que deu origem 

a diferentes relações de conflitos e jogos de poder entre eles, e a novas configurações entre 

os componentes.  

O problema de pesquisa, portanto, que dará origem aos esforços do pesquisador na 

tentativa de solucioná-lo, é o seguinte: 
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Como se deu a transformação das relações de poder no mercado fonográfico do Brasil 

após o surgimento da tecnologia do MP3 e do fenômeno da pirataria virtual?  

 
1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo Geral 
 
 O objetivo do estudo é compreender como se deu a transformação das relações de 

poder no mercado fonográfico do Brasil após o surgimento da tecnologia do MP3 e o 

fenômeno da pirataria virtual. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 
 
 Para que se possa atingir o objetivo geral, faz-se necessário alcançar os seguintes 

objetivos específicos: 

a) descrever o comportamento do setor escolhido ao longo do tempo, desde o seu 

surgimento até os dias atuais; 

b) identificar os principais agentes envolvidos no mercado fonográfico do país, bem como 

os papéis que eles exercem e os recursos de poder que possuem. Tais agentes podem ser 

indústrias, associações de representação, sindicatos, Estado, entre outros;  

c) caracterizar os fenômenos do desenvolvimento da tecnologia do MP3 e da pirataria 

virtual e analisar o impacto destas sobre a relação entre os agentes que compõem mercado 

fonográfico do Brasil.  
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1.2. Justificativa Teórica e Prática 

O presente estudo justifica-se, em primeiro lugar, pela importância que a cultura, em 

suas mais diversas manifestações, assume em nossa sociedade.  Dentre algumas de suas 

principais atribuições, pode-se mencionar a contribuição tanto para a construção da 

identidade dos indivíduos quanto para o desenvolvimento social e a edificação de um senso 

de cidadania por parte desses indivíduos. A música, objeto que será aqui tratado, e que é 

uma sub-área da cultura, como um todo, exerce, sem dúvida, tais papéis. 

A pesquisa aqui proposta, também, deverá vir a ser mais uma contribuição para a 

literatura que se propõe a investigar as organizações e o elemento poder presente em toda a  

sua rede de relações sociais. De acordo com Faria (2003), os estudos sobre o poder devem 

ser capazes de revelar não apenas aquilo que é efetivamente expresso e manifesto, que 

somos capazes de enxergar sem muitas dificuldades, mas também aquilo que não pode ser 

expresso, que jaz oculto. Com base nesse entendimento, pretende-se com este trabalho 

identificar aquelas organizações que compõem o campo da música no país e os papéis que 

lhe são atribuídos nesse espaço. A partir dos dados coletados, será feita uma análise das 

principais ações colocadas em prática por essas organizações ao longo do tempo, para que 

se possa descobrir que tipos de relações de poder ocorrem dentro do campo, e quais os 

recursos de poder que cada organização detém. Uma vez que a maior parte dos estudos 

organizacionais na área da indústria musical se atém aos aspectos legais ou financeiros 

referentes ao problema da pirataria, acredita-se que um estudo desse objeto que focalize a 

questão do poder será bastante relevante por lançar um novo olhar sobre o tema em 

questão.  
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Com relação ao aspecto prático, a pesquisa proporcionará um entendimento acadêmico 

e gerencial relativo à posição que o Estado ocupa no campo investigado. Sabe-se que, com 

o fenômeno da globalização econômico-financeira, a partir de meados dos anos 80, grande 

parte das organizações pertencentes ao campo da cultura passaram a ser regidas pela lógica 

do mercado, incorporando modelos de gestão próprios de organizações privadas, cujas 

ações são orientadas por uma racionalidade estritamente instrumental. O modelo de Estado 

existente até então, que interferia diretamente no funcionamento das organizações culturais, 

foi substituído por outro em que ele passa a ser agente legislador e regulador do campo 

cultural. Conforme Carvalho, Pacheco e Gameiro (2004), ainda que tenha ocorrido uma 

transformação quanto à forma de agir do Estado, este ainda preservou seu papel de intervir 

na configuração e estruturação do campo dessas organizações. Este trabalho, assim, assume 

relevância na área da administração pública uma vez que nele busca-se compreender  o 

papel que o Estado vem desempenhando historicamente no campo do mercado fonográfico 

a e as práticas por ele implementadas em tal espaço.  

Ainda, as informações apresentadas no estudo e as conclusões nele obtidas poderão 

servir como referência para futuras ações ou tomada de decisões por parte dos gestores 

ligados de alguma forma à área da indústria musical.  
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2. Referencial Teórico 

Neste capítulo apresenta-se a fundamentação teórica que servirá de alicerce para o 

desenvolvimento da pesquisa. Primeiramente, discute-se os principais conceitos trabalhados 

por Bourdieu e a relação destes com a questão do poder. Em seguida, aborda-se, também 

sob a perspectiva de Bourdieu, o conceito de campo de produção cultural e as suas 

principais características.  

Aplica-se, aqui, o conceito de campo de produção cultural de Bourdieu à indústria 

fonográfica no Brasil, com o intuito de evidenciar os jogos de poder e as mudanças de 

posição dos diferentes atores sociais no campo em virtude de um evento específico, qual 

seja, o desenvolvimento da tecnologia do MP3 e a pirataria virtual. 

 

2.1. O poder na perspectiva de Bourdieu 

  O crescente interesse pelo estudo das relações de poder que se observa na área da 

gestão vem fazendo com que algumas teorias ou conceitos, desenvolvidos mais 

recentemente por autores de áreas afins (especialmente a sociologia) sejam cada vez mais 

utilizados como base para a análise dos fenômenos que ocorrem no mundo das 

organizações. Os trabalhos do sociólogo francês Pierre Bourdieu que, assim como os de  

Foucault, são denominados pós-estruturalistas por diferenciarem-se da abordagem 

estruturalista tradicional oriunda dos trabalhos de Lévy-Strauss, formam parte desse corpo 

teórico descoberto recentemente pela literatura administrativa. Segundo Misoczky (2003, 

p.170), a utilização das teorias formuladas por Bourdieu na área implica “romper com uma 

tradição de estudos organizacionais” marcada pelo funcionalismo e o positivismo sistêmico 



 

 16 

e, também, com a tradição estruturalista, “deixando de lado a análise de estruturas 

desprovidas de sujeitos que evoluem pressionadas por forças também sem sujeito”.  

De acordo com Özbilgin e Tatli (2005), o posicionamento filosófico de Bourdieu tinha 

como característica principal a negação da dicotomia entre as abordagens objetivistas e 

subjetivistas, que dominavam até então a área das ciências sociais. Assim, explicam eles, 

Bourdieu desenvolveu sua teoria da prática ou da ação, cujo objetivo era estabelecer um 

diálogo entre essas diferentes perspectivas por meio de uma metodologia pluralista que não 

raramente combinava técnicas quantitativas e qualitativas para a captura da realidade social.                      

Misoczky (2003) lembra que Bourdieu, ao caracterizar seu próprio trabalho, denominou-o 

de “estruturalismo construcionista”, pelo fato de que, por um lado, seus estudos 

reconhecem a existência de estruturas objetivas que orientam a ação dos indivíduos 

independentemente da vontade destes, e, por outro, reconhecem também que a relação ou 

prática social desses indivíduos constituem ou reconstituem essas estruturas. Para que se 

possa compreender a teoria da prática elaborada por Bourdieu, bem como seus esforços 

para transcender a dualidade entre o objetivismo e subjetivismo, por ele tão criticada, faz-se 

necessário entender alguns conceitos por ele desenvolvidos que relacionam-se intimamente 

entre si. Tais conceitos são os de capital, habitus e campo, que, para Özbilgin e Tatli 

(2005), situam-se respectivamente nos níveis micro, meso e macro de análise.  

 O conceito de campo, também denominado como um espaço social, compreende “um 

espaço de diferenças que contém o princípio de uma apreensão relacional do mundo social” 

(MISOCZKY, 2003). Segundo Anheier, Gerhards e Romo (1995), o posicionamento dos 

atores dentro desse espaço social, ou topografia, se dá de acordo com características 

econômicas, sociais e culturais. A topografia, em outras palavras, “é assim construída de 
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forma que os agentes que ocupam posições similares ou vizinhas são colocados em 

condições similares e sujeitos a condicionamentos similares” (BOURDIEU, 1989b, p. 17).  

Fazendo-se uma junção das duas definições acima, pode-se afirmar, portanto, que os 

diversos agentes inseridos em um determinado campo ocupam posições diferentes dentro 

dele, mas que também esse campo permite o fato de mais de um agente ocupar a mesma ou 

uma parecida posição pelo fato deles possuírem características ou recursos também 

similares. De acordo com Bourdieu (1989, p.133): 

 

Num primeiro tempo, a sociologia apresenta-se como uma topologia social. Pode-
se assim representar o mundo social em forma de um espaço (a várias dimensões) 
construído na base de princípios de diferenciação ou de distribuição constituídos 
pelo conjunto das propriedades que atuam no universo social considerado, quer 
dizer, apropriadas a conferir, ao detentor delas, força ou poder neste universo. Os 
agentes e grupos de agentes são assim definidos pelas suas posições relativas neste 
espaço.Cada um deles está acantonado numa posição ou numa classe precisa de 
posições vizinhas, quer dizer, numa região determinada do espaço, e não se pode 
ocupar realmente duas regiões opostas do espaço – mesmo que tal seja concebível.  

 

  É importante compreender, primeiramente, o significado do conceito de agente social, 

uma vez que um campo apenas existe na medida em que engloba tanto um certo número de 

agentes bem como as posições por eles ocupadas. Bourdieu (2002, p.101) afirma que um 

agente é “a unidade escondida sob a diversidade e multiplicidade de um conjunto de 

práticas realizadas em campos governados por diferentes lógicas e conseqüentemente 

incluindo diferentes formas de realização”... Essa definição considera, portanto, os agentes 

como unidades caracterizadas pelas diferentes práticas que realizam e que estão localizados 

dentro de campos que diferem entre si. Bourdieu (1992, p.107) afirmam que o objeto das 

ciências sociais não são os indivíduos, mas são eles que constituem o campo, e, portanto, 

não são puramente uma ilusão, mas “existem como agentes - e não como indivíduos 

biológicos, atores ou sujeitos – que são socialmente constituídos como ativos e que agem 
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no campo (...) pelo fato de possuírem as propriedades necessárias”. A posição que os 

agentes assumirão em um determinado campo, dessa forma, dependerá dessas propriedades 

mencionadas acima, as quais Bourdieu atribui o nome de capitais.  

 Antes de compreender o que são os capitais, contudo, deve-se discorrer sobre o que 

Bourdieu entende por classe social ou classe objetiva e que difere do entendimento o qual 

habitualmente se tem sobre o termo (relacionado especialmente com a questão econômica, 

como na teoria marxista). De acordo com o autor, uma classe objetiva é “um conjunto de 

agentes que estão localizados em condições homogêneas de existência, impondo 

condicionamentos homogêneos e produzindo sistemas homogêneos de disposições capazes 

de gerar práticas similares; e que possuem um conjunto de propriedades comuns (...)” 

(BOURDIEU, 2002). Uma classe é, portanto, “um conjunto de agentes que ocupam 

posições semelhantes e que, colocados em condições semelhantes e sujeitos a 

condicionamentos semelhantes, têm com toda a probabilidade, atitudes e interesses 

semelhantes, logo, práticas e tomadas de decisões semelhantes” (BOURDIEU, 1989, 

p.136). O sociólogo francês esclarece, ainda, que a existência da classe ocorre no plano 

teórico, e que não se deve entender o conceito como sendo o de um grupo mobilizado ou 

organizado para a luta, mas seu entendimento é importante uma vez que ele permite que o 

cientista social preveja a prática desses agentes, que estão reunidos em um grupo e que 

podem se mobilizar (BOURDIEU, 1989).  

 Conforme mencionado mais acima, o posicionamento dos agentes dentro de um campo 

depende de certas propriedades as quais Bourdieu denomina capitais. De acordo com 

Anheier, Gerhards e Romo (1995), a noção de capital para o autor francês é mais ampla do 

que o conceito de capital na perspectiva econômica, sendo entendido como um recurso que 
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pode assumir tanto um caráter monetário quanto não-monetário, formas tangíveis e 

intangíveis. Segundo Bourdieu (1989, p.135): 

Pode-se escrever o campo social como um espaço multidimensional de posições tal 
que qualquer posição atual pode ser definida em função de um sistema 
multidimensional de coordenadas cujos valores correspondem aos valores das 
diferentes variáveis pertinentes: os agentes distribuem-se assim nele, na primeira 
dimensão, segundo o volume global do capital que possuem e, na segunda 
dimensão, segundo a composição do seu capital – quer dizer, segundo o peso 
relativo das diferentes espécies no conjunto das suas posses. 

 
 
 Há diversos tipos de capitais, identificados por Bourdieu, os quais são distribuídos em 

um determinado espaço social de maneira desigual e que por isso são objetos de disputa por 

parte dos agentes lá inseridos. Dentre eles, pode-se mencionar o capital econômico, o 

capital cultural, o capital social e capital simbólico, estando este último relacionado a 

qualidades como prestígio, reputação e fama (BOURDIEU, 1989). O capital simbólico, na 

verdade, pode assumir a forma de qualquer outro tipo de capital (seja ele físico, econômico, 

social ou cultural) desde que este seja percebido, reconhecido e valorizado pelos agentes 

sociais inseridos no campo (BOURDIEU, 2004).  

 Para Bourdieu (1989), portanto, o capital pode existir tanto em estado objetivado, ou 

seja, quando assume forma de propriedade material (ex: recursos monetários), como em 

estado incorporado (ex: conhecimento adquirido), como no caso do capital cultural. O autor 

ressalta que o capital “representa um poder sobre um campo em um determinado momento” 

e que “as espécies de capital, à maneira dos trunfos num jogo, são os poderes que definem 

as probabilidades de ganho num campo determinado” (BOURDIEU, 1989, p.134). Assim, 

pode-se afirmar que capital e poder, são, nessa perspectiva, termos sinônimos, tendo em 

vista que um agente que adquire um tipo de capital importante para um campo específico, 

está adquirindo recursos de poder. 



 

 20 

 De acordo com Johnson (1993, p.6), em um campo qualquer, “os agentes ocupando as 

diversas posições disponíveis (...) travam uma competição pelo controle de benefícios ou 

recursos que são específicos para o campo em questão”. Assim, diz ele, no campo 

econômico os agentes travam uma disputa para adquirirem capital econômico por meio da 

utilização de diversas estratégias, e utilizando outros capitais econômicos acumulados. Já 

no campo em que o capital cultural é que é eficiente, o volume deste irá determinar a 

posição do agente no espaço sociaL. Outro exemplo dado por Johnson (1993) é o campo da 

academia, onde a posse de títulos ou de diplomas é um capital simbólico bastante 

valorizado. Uma definição de Bourdieu (1992) bastante esclarecedora a respeito da relação 

entre o campo e o capital é a seguinte: 

 

Eu defino um campo como uma rede, ou uma configuração, de relações objetivas 
entre posições definidas objetivamente, em sua existência e nas determinações que 
elas impõem aos seus ocupantes, agentes ou instituições, pela sua situação presente 
e potencial (...) na estrutura de distribuição de espécies de poder (ou capital) cuja 
posse comanda o acesso aos benefícios específicos que estão em jogo no campo, 
assim como pelas suas relações objetivas relativas a outras posições (dominação, 
subordinação, homologia, etc.). Todo campo pressupõe, e gera por meio de seu 
próprio funcionamento, a crença no valor das apostas que ele oferece 
(BOURDIEU, 1992, p.97).  

  

    O capital apenas existe e funciona em relação a um campo, conferindo ele um poder 

sobre o campo, “sobre os instrumentos de produção ou reprodução materializados ou 

incorporados cuja distribuição constitui a própria estrutura do campo, e sobre as 

regularidades e as regras que definem o funcionamento usual do campo, e assim, sobre os 

benefícios engendrados nesse campo” (BOURDIEU, 1992, p.101). Uma vez que o campo 

constitui-se em um espaço de relações objetivas e de lutas, os agentes que ocupam 

diferentes posições nessa estrutura procuram de forma individual ou coletiva resguardar ou 

mudar de posição, e impor, por meio da utilização de estratégias relativas às próprias 
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posições por ele ocupadas, “o principio da hierarquização mais favorável a seus próprios 

produtos” (BOURDIEU, 192, p.101).  

 Bourdieu (2002, p.131), ainda, afirma que podem ocorrer o que ele denomina 

estratégias de reconversão, ou seja, quando um agente converte o capital que ele detém em 

outro tipo de capital que seja “mais acessível, mais lucrativo ou mais legitimado”, algo que 

modifica a estrutura do campo.  Para o autor, um campo pode permitir movimentos 

verticais (para cima ou para baixo), ou movimentos transversais (de um campo para outro). 

Assim, em um campo em que o capital de maior importância é o capital educacional, pode 

ocorrer de certos agentes investirem o capital econômico que possuem em educação, o que 

provavelmente fará com que eles ganhem recursos de poder e mudem de posição no campo, 

fazendo um movimento para cima.  

 A ação que os agentes colocam em prática dentro de um campo, porém, ocorrem sob 

determinadas condições as quais Bourdieu chama de habitus, e que são fundamentais para a 

compreensão de sua teoria. De acordo com Thiry-Cherques (2006, p.33), a noção de 

habitus foi desenvolvida por diversos autores ao longo do tempo como Aristóteles, Tomás 

de Aquino, Hegel, Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty, e foi adotada por Bourdieu como 

forma de “escapar do paradigma objetivista do estruturalismo sem recair na filosofia do 

sujeito”. O termo habitus, de acordo Thiry-Cherques (2006), foi utilizado por Bourdieu 

como forma de se estabelecer a diferença em relação a outros conceitos como hábito, 

costume, praxe ou tradição, situando-se ele entre a estrutura na qual os agentes estão 

inseridos e a ação destes últimos.  

 Ainda, conforme Thiry-Cherques (2006, p.33), o habitus “constitui a nossa maneira de 

perceber, julgar e valorizar o mundo e conforma a nossa forma de agir, corporal e 
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materialmente”, sendo composto pelo ethos, que são “os valores em estado prático, não 

consciente, que regem a moral cotidiana”, o héxis, “os princípios interiorizados pelo corpo: 

posturas, expressões corporais, uma aptidão corporal que não é dada pela natureza, mas 

adquirida”, e o eidos, “um modo de pensar especifico, apreensão intelectual da realidade”.  

Dessa forma, para Bourdieu: 

 

Habitus é um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas 
as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de 
percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a realização de tarefas 
infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas que 
permitem resolver os problemas da mesma forma, e às correções incessantes dos 
resultados obtidos, dialeticamente produzidos por estes resultados (BOURDIEU, 
1983, p.65).  

 
 

  De acordo com essa definição, pode-se afirmar que o habitus orienta a ação de todos os 

indivíduos dentro de um espaço social, bem como seus gostos e formas de avaliar as 

situações que surgem perante eles. É por essa razão que Bourdieu (2002, p.438) diz que o 

habitus “define a relação à posição ocupada sincronicamente e, conseqüentemente, as 

posições práticas ou explícitas tomadas vis-à-vis ao mundo social (...)”. De acordo com 

Johnson (1993, p.5), o habitus muitas vezes é descrito como uma “intuição para o jogo” ou 

uma “razão prática”, tendo em vista que ele muitas vezes faz com que os indivíduos ou 

agentes ajam de maneira inconsciente quando se deparam com determinadas situações, o 

que significa, portanto, que eles nem sempre calculam suas ações. Johnson (1993, p.5), 

também, explica que para Bourdieu o habitus constitui-se em “um conjunto de disposições 

que gera práticas e percepções”, o qual é internalizado no individuo desde a sua infância e 

transforma-se em algo como uma “intuição” ou “sexto sentido”.  

 Özbilgin e Tatli (2005), referindo-se ao conceito de ‘disposições’, afirmam que ele 

possui três esferas de significado: o resultado de uma ação organizadora, o existir e o agir 
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constantes, e, por último, uma tendência ou inclinação.  A seguinte afirmação ajuda a 

esclarecer o que são as disposições para Bourdieu: 

 

De acordo com a definição de Bourdieu, as disposições representadas pelo habitus 
são ‘duráveis’, no sentido de que elas duram por toda a vida do agente. Elas são 
transponíveis, no sentido de gerarem múltiplas práticas e diversos campos de 
atividades, e são ‘estruturas estruturadas, no sentido de que incorporam 
inevitavelmente as condições objetivas sociais de suas inculcações (...) Finalmente, 
as disposições do habitus são ‘estruturas estruturantes’ por meio de suas 
habilidades de gerarem práticas ajustadas a situações específicas (JOHNSON, 
1993, p.5).  
 

  
 Em resumo, o habitus representa, para Bourdieu, um conjunto de fatores que estão 

diretamente relacionados à história dos indivíduos e que atuam no sentido de gerar por 

parte destes determinadas práticas, as quais, quando realizadas, colaboram para que as 

estruturas presentes sejam reproduzidas. É por essa razão que as disposições representadas 

pelo habitus são, para ele, estruturas tanto estruturantes como estruturadas. Assim, 

Bourdieu (2002, p.114) afirma que os capitais objetivados e internalizados, ou seja, as 

propriedades e o habitus, “definem a classe social e constituem o principio de reprodução 

de práticas classificadas e classificantes”.  O habitus, portanto, ao mesmo tempo em que é 

individual, pois inclui elementos próprios da história particular de um individuo, é coletivo, 

pois os agentes inseridos em uma mesma classe social estão sujeitos a “determinantes 

fundamentais de condições materiais de existência e aos condicionamentos que eles 

impõem (...)” (BOURDIEU, 2002, p.106). 

 Bourdieu (1992) afirma que a teoria do habitus difere de outras teorias, como a da 

Rational Choice, que concebe a ação individual como sendo consciente e determinada pelo 

cálculo racional, e que é direcionada à realização de objetivos bem definidos. Para ele, isso 

é uma ilusão. O que ocorre na verdade é que essa “intuição do jogo”, que “implica em um 
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ajustamento antecipado do habitus às necessidades e às probabilidades inscritas no campo” 

(BOURDIEU, 1992, p.125), aparentemente são percebidas e apresentam-se na forma de 

uma intenção, mas nem sempre isso é verdadeiro. Assim, a afinidade dos habitus de uma 

mesma classe dentro de um campo possibilita que práticas objetivas similares ou 

convergentes sejam geradas, sem que isso signifique uma “conspiração coletiva” 

(BOURDIEU, 1992, p.125) ou mesmo que tais práticas sejam conscientes. O autor, ainda 

que não negue o fato de que os indivíduos realizam escolhas todo o tempo, afirma que eles 

não escolhem o principio de tais escolhas.   

 Ao comentar a respeito da relação entre habitus e campo, Bourdieu (1992, p,127)  

afirma que tal relação opera de duas formas. Primeiramente, é uma relação de 

condicionamento, ou seja, “o campo estrutura o habitus, que é o produto da incorporação 

da necessidade imanente de um campo (...)”.  Também, é uma relação de “conhecimento ou 

construção cognitiva”, já que o habitus, ao contribuir para a construção do campo, atribui a 

este sentido e valor.   

 Özbilgin e Tatli (2005, p.864), ao comentarem a importância do conceito de habitus 

para a análise das organizações, fazem a seguinte afirmação: 

 

Para ilustrar a discussão em um contexto organizacional, nós podemos argumentar que 
o habitus no nível organizacional é reproduzido por meio de atos conscientes e 
inconscientes (...) de membros organizacionais que competem pela hegemonia sobre as 
regras da cultura organizacional. Em outras palavras, o habitus organizacional, como 
um terreno de contestação, é o lugar de tensão, negação e negociação entre diferentes 
membros organizacionais. É a tensão e competição entre diferentes atores 
organizacionais que tornam-se  fonte de transformação reprodutiva na cultura 
organizacional.  
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 É preciso ressaltar o fato de que, para Bourdieu (2004, p.50), um campo é um campo de 

forças, uma vez que as “necessidades se impõem aos agentes que nele se encontram 

envolvidos” e um campo de lutas, já que em seu interior se encontram “agentes que se 

enfrentam, com meios e fins diferenciados conforme sua posição na estrutura do campo de 

forças”. O campo, também, é um campo de poder ou “o espaço de relação de forças (...) 

entre os agentes suficientemente providos de um dos diferentes tipos de capital para 

poderem dominar o campo correspondente”. Em outras palavras, os agentes que estão 

inseridos em determinado campo disputam recursos de poder, chamados de capitais, e agem 

condicionados por um habitus especifico da classe a qual pertencem.  

 Mizocsky (2003) afirma que em um determinado campo, é necessário que o poder ou 

base de dominação seja justificado, numa tentativa de esconder sua natureza que é 

arbitrária. Assim, diz ela,“faz-se necessário, dentro de cada campo social e no campo do 

poder, um princípio de legitimidade legitimado e, inseparavelmente, um modo legítimo de 

reprodução das bases de dominação” (MIZOCSKY, 2003, p. 154). Assim, quanto mais os 

agentes ou classes de agentes acumulam o capital específico considerado valioso em um 

campo social,  e, paralelamente, atuam no sentido de conservá-los, maior legitimidade 

conferem ao poder que detêm, ou seja, adquirem um grande poder simbólico. Bourdieu 

(1989, p.124), entretanto, afirma que os dominados nas relações de forças simbólicas 

muitas vezes lutam para subverter a ordem do campo em que estão presentes, ou seja, 

esforçam-se pela autonomia ou o “poder de definir os princípios de definição do mundo 

social em conformidade com os seus próprios interesses”.  

 Bourdieu (1992), ao explicar como um pesquisador deve proceder ao fazer o estudo de 

um determinado campo, afirma que uma análise nesse sentido envolve três procedimentos 
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que estão interconectados entre si. Primeiramente, diz ele, é necessário que seja feita uma 

análise da posição do campo em relação ao campo do poder, ou seja, em que medida forças 

políticas e econômicas afetam o campo em estudo. Em segundo lugar, é necessário que seja 

desvendada “a estrutura objetiva das relações entre as posições ocupadas pelos agentes ou 

instituições” (BOURDIEU, 1992, p.104), os quais competem pelos recursos específicos do 

campo que garantem a eles legitimidade. Em terceiro lugar, Bourdieu (1992, p.104) afirma 

que o pesquisador deve analisar o habitus dos agentes, ou “o sistema de disposições que 

eles adquiriram por meio da internalização de um determinado tipo de condição social e 

econômica (...)”, e que influencia a trajetória dos agentes no campo.  

 Já Thiry-Cherques, ao explicar a metodologia utilizada por Bourdieu em suas diferentes 

pesquisas, separa as diferentes etapas que compõem seu processo investigativo. São elas 

(THIRY-CHERQUES, 2006, p.42): 

a) marcação de um segmento do social com características sistêmicas (campo); 

b) construção prévia do esquema das relações dos agentes e instituições objeto do estudo 

(posições); 

c) decomposição de cada ocorrência significativa, característica do sistema de posições do 

campo (doxa, illusio...); 

d) análise das relações objetivas entre as posições no campo (lógica); 

e) análise das disposições subjetivas (habitus); 

f) construção de uma matriz relacional corrigida da articulação entre as posições (estrutura); 

g) síntese da problemática geral do campo. 
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 Com relação à primeira etapa, Thiry-Cherques (2006) explica que a escolha do campo a 

ser investigado é inteiramente livre, e que o próprio Bourdieu trabalhou com uma ampla 

variedade de campos que foram segmentos de acordo com sua própria lógica e interesses 

específicos.  Sendo assim, os campos “não são arbitrários, mas nascem como construtos 

auto-referenciados” (THIRY-CHERQUES, 2006, p.44).  

 A seguir, afirma o autor, deve-se analisar a posição que os agentes e organizações 

ocupam no campo investigado, ou seja, o pesquisador constrói uma teoria que precede a 

experimentação. Tal feito é importante no sentido de que não se pode fazer algum tipo de 

análise sem que haja um quadro teórico prévio que ajude o pesquisador a desvendar aquilo 

que está por trás das aparências daquele segmento da realidade que ele escolheu como 

objeto de estudo. Assim, conforme Bonnewitz (apud THIRY-CHERQUES, 2002, p.28), “a 

construção do fato social consiste em delimitar claramente um segmento da realidade – o 

campo – o que significa, na prática, selecionar determinados elementos dessa realidade 

multiforme e descobrir por trás das aparências um sistema de relações próprias ao segmento 

estudado”.  

 A partir disso, afirma Thiry-Cherques (2006, p.45), Bourdieu passa a direcionar sua 

atenção para o habitus dos agentes, procurando encontrar “o principio de diferenciação que 

constitui o campo”. Identifica-se, por exemplo, aquilo que é tido como natural no campo (a 

doxa), o surgimento de doxas alternativas que porventura possam surgir nesse campo, e 

também as estratégias colocadas em prática pelas forças dominantes no campo para que 

uma determinada doxa seja estabelecida.  

 Sobre análise das relações objetivas entre as posições no campo, Thiry-Cherques (2006, 

p.45) explica que Bourdieu procura explicar a vida social por meio da “interpretação das 
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causas estruturais que escapam à consciência”, e não a partir da concepção daqueles que 

participam do campo. Dessa forma, identifica-se qual a posição dos agentes no espaço 

social estudado a partir de algumas dimensões. Segundo Thiry-Cherques (2006, p.45): 

 

Essas classes são objetivamente relacionadas à posição social, segundo três dimensões, 
duas espaciais e uma temporal: volume do capital detido pelo agente, isto é, o conjunto 
dos recursos econômicos, sociais, culturais e simbólicos utilizáveis pelo agente para 
conservar sua posição; estrutura do capital, isto é, a composição do capital global 
segundo o peso relativo das diferentes espécies de capital; e a trajetória social do agente 
(o seu passado, o seu presente e o seu futuro potencial), indicada ao longo dos eixos 
espaciais.  

  

 A próxima etapa, conforme o autor, é a análise das disposições subjetivas dos agentes, 

ou o habitus, feita “a partir da construção da gênese social do problema” (THIRY-

CHERQUES, 2006, p.47). Isso significa que o problema deve ser inscrito em uma teoria, 

ou seja, o pesquisador deve identificar os objetos válidos universalmente dentro daquele 

campo específico.  

 Por fim, de acordo com Thiry-Cherques (2006), constrói-se a matriz estrutural de 

relação entre as posições, o que “acompanha, corrige e arremata a análise da lógica do 

campo”, não podendo esquecer o pesquisador o fato de que a crítica deve ser contínua ao 

longo da pesquisa e de que alterações surgem no esquema conceitual elaborado. Ainda, 

afirma o autor: 

 

Para concluir a pesquisa devemos nos colocar as questões de saber: como são 
adquiridas as estruturas cognitivas, isto é: quais os capitais, principalmente, qual o 
capital simbólico em jogo? Como o mundo é percebido, dividido, registrado pelos 
agentes? Como as estruturas cognitivas se ajustam às estruturas objetivas? E de 
precisar: quais as coerções, quais as relações de dominação que elas exercem? Quais os 
interesses de perpetuação da riqueza, do status, da dominação envolvidos? Quais os 
grupos de interesse? Quais os conflitos que se dão no interior do campo? Ao respondê-
las, encerramos o ciclo investigatório que desvela a síntese da problemática geral do 
campo (THIRY-CHERQUES, 2006, p.50).  
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 Finalmente, Mizocsky (2003, p.157), ao comentar sobre a importância do construto 

teórico elaborado por Bourdieu, afirma o seguinte: 

 

Entre as importantes contribuições das formulações de Bourdieu, pode-se destacar a de 
permitir o desvendamento de mecanismos profundos de poder; a idéia da autonomia 
relativa dos campos sociais em relação ao campo de poder (...), a idéia de que a história 
do campo é a que se faz através da luta entre os concorrentes no interior do mesmo; a 
possibilidade de identificar as posições relativas que os agentes ocupam a partir da 
visão do campo como um espaço de relações de poder, onde pode estar presente a 
referência aos pólos opostos do dominante e do dominado; a possibilidade de estudar as 
estratégias dos agentes que compõem o campo e nele têm interesse em disputa, 
mobilizando tipos de capital (recursos de poder) nesta disputa.  

 
 

 
Cabe mencionar, ainda, que o conceito de agente elaborado por Bourdieu é bastante 

semelhante ao conceito de ator social formulado por Matus (1996). Para este autor, um ator 

social é aquele que, encontrando-se inserido dentro de um determinado espaço ou 

participando de um determinado jogo, produz ações sociais utilizando certos recursos de 

poder que ele controla. Assim, "toda a produção social reverte ao ator-produtor como 

acumulação social (ou desacumulação) de novos recursos econômicos, de poder, 

reafirmação, questionamento, ou surgimento de vários valores e acumulação de novos 

conhecimentos" (MATUS, 1996, p.109-110). Matus (1996, p, 204) atribui ao ator social os 

seguintes requisitos os quais o condiciona como tal: 

a) “sua ação é criativa, não segue leis, é singular e único como ente com sentidos, 
cognição, memória, motivações e força, é produtor e produto do sistema social; 

b) tem um projeto que orienta sua ação, mesmo que seja inconsciente, errático ou 
parcial; 

c) controla uma parte relevante do vetor de recursos críticos do jogo, tem força e 
capacidade para acumular ou desacumular forças e, portanto, tem capacidade para 
produzir fatos no jogo social; 

d) participa de um jogo parcial ou do grande jogo social, não é um analista ou simples 
observador; 

e) tem organização estável, que lhe permite atuar com o peso de um coletivo 
razoavelmente coerente; ou tratando-se da exceção aplicável a uma personalidade, 
tem presença forte e estável, o que lhe permite atrair, com suas idéias, uma 
coletividade social; 
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f) pode ser um ator pessoa ou um ator-grupo, no caso de que se trate de um líder ou 
de uma direção de uma organização; é um jogador real que acumula perícia e emite 
julgamentos, não uma ficção analítica; é um produto de atos de fala e de jogadas”.  

 
 
Observa-se, pelas características acima, que Matus (1996) possui diversos pontos em 

comum com Bourdieu.  Primeiramente, o ator social é produtor e produto do sistema social. 

Isso significa que suas ações, ao mesmo tempo em que são limitadas pelas regras básicas do 

jogo ou mesmo pela realidade social histórica onde elas ocorrem, também possuem 

condições de alterar as regras ou a situação devido “às capacidades criativas dos jogadores” 

(MATUS, 1996, p. 117). Em segundo lugar, o ator social pode colocar suas ações em 

prática de maneira consciente ou inconsciente. A diferença é que, enquanto para Bourdieu 

isso decorre da influência do habitus sobre o agente, para Matus tais ações são praticadas 

devido ao projeto criativo ou resultados que os atores sociais desejam alcançar. Afirma ele 

que o ator social, que está inserido dentro de um determinado campo de jogo, pode ser um 

indivíduo ou um “pequeno grupo singular, que tem valores, memória e consciência”. A 

ação que orienta esses indivíduos ou grupos está diretamente ligada ao conhecimento 

operacional que eles possuem, ou seja, saber “o que tem de ser feito e quando deve ser 

feito” (MATUS, 1996, p.204). Dessa forma, pode-se afirmar que a ação dos atores sociais 

baseia-se no cálculo. Por último, o jogo, para Matus, é um jogo de forças. Assim como para 

Bourdieu, o ator social adquire poder por meio da posse de recursos ou características que o 

permite produzir ações sociais, e nisso reside sua força.  

Entretanto, ainda que o conceito de ator formulado por Matus seja bastante próximo ao 

conceito de agente conforme elaborado por Bourdieu, é evidente a restrição do primeiro 

autor quanto a este último termo. A razão para tal é que, conforme Matus (1996), o 

conceito de agente está tradicionalmente ligado à teoria econômica em que um grupo 
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grande de indivíduos, no caso os consumidores, seguem práticas previsíveis (lei de 

consumo) que não expressam a preferência individual daqueles que fazem parte de tal 

grupo. De acordo com o autor: 

 

Em contrapartida, o conceito de ator refere-se a pessoas ou equipes muito pequenas que 
dirigem organizações. O jogo social é um jogo de poucos, não um jogo de multidões. 
Não se trata de muitos que produzem uma decisão coletiva na qual cada indivíduo pesa 
muito pouco. Ao contrário, trata-se de poucos que pesam muito na tomada de decisões, 
representando organizações sociais (...) A diferença entre o agente da teoria econômica 
e o ator da estratégia política deve ser claramente destacada, para evitar a confusão 
entre cálculo interativo e cálculo de projeções deterministas, porque se trata de modos 
antagônicos de exploração do futuro. O conceito de agente confunde indivíduo e massa, 
ou incorpora o indivíduo à massa, ao destacar o que ambos têm em comum; o conceito 
de ator destaca o líder do coletivo social ao privilegiar suas diferenças (MATUS, 1996, 
p.206).  

 

 Nesse trabalho, o campo escolhido para a análise é constituído por diversas 

organizações ligadas de algum modo ao mercado fonográfico no Brasil. Trabalha-se com a 

idéia de que tais organizações, atuando como agentes ou atores sociais, disputam entre si 

propriedades ou recursos de poder que as permitem alcançar uma posição de destaque no 

campo. Presume-se que o fenômeno da pirataria virtual fez com que a estrutura do campo 

fosse modificada, configurando-se, assim, como um fator que causou a modificação da 

ordem até então estabelecida. 

 

2.2. Bourdieu e o campo da produção cultural  

 
 Um dos principais campos de estudo de Bourdieu (1993) é o campo da produção 

cultural. Este, sendo bastante amplo, inclui diversos subcampos como o literário e o da arte, 

os quais constituem-se em campos autônomos quando sujeitos a objetos de análise. No 

campo da literatura, diz o autor, pode-se formular um esquema onde cada posição ocupada 

corresponde a determinados gêneros, uns diferentes dos outros (como um romance), sendo 
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que estes podem incluir diversos subgêneros (como um romance popular). Assim, a 

estrutura desse campo, que é um espaço de posições, “é nada mais do que a estrutura de 

distribuição de capital de propriedades específicas que governam o sucesso no campo e o 

ganho de lucros externos ou específicos (como o sucesso literário) que estão em jogo no 

campo” (BOURDIEU, 1993, p.30). Dessa forma, a posição dos agentes inseridos no 

campo, os quais podem encontrar-se na situação de dominados ou de dominantes, 

dependem especificamente de tais propriedades específicas do campo da produção cultural, 

ou seja, é por meio delas que os agentes se distinguem um do outro.  

 De acordo com Johnson (1993), as duas formas de capital que assumem maior 

importância no campo da produção cultural são o capital simbólico e o capital cultural. O 

capital simbólico, diz o autor, refere-se à acumulação de prestígio, honra, consagração, e 

sua base encontra-se na dialética existente entre o conhecimento e o reconhecimento; 

enquanto o capital cultural diz respeito principalmente a conhecimentos culturais 

específicos. Um indivíduo, além de ter que possuir o habitus que lhe permita entrar em um 

certo campo de produção cultural, deve possuir uma quantidade mínima de propriedades, 

como conhecimento, talento ou habilidades, que o torne apto a jogar o jogo daquela 

estrutura, ou seja, por meio dessas propriedades ele será visto pelos outros agentes como 

um jogador legítimo (JOHNSON, 1993).  

 Segundo Bourdieu (1993), o campo da produção cultural distingue-se entre o campo de 

produção cultural restrito e o campo de produção cultural de larga escala. Enquanto o 

primeiro caracteriza-se por ser um espaço em que os produtores produzem para outros 

produtores, ou seja, existe uma ‘arte pela arte’, no segundo os produtores produzem para o 

mercado. O autor insere o campo da produção cultural, como um todo, dentro daquilo que 
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ele denomina campo do poder, o qual contém forças econômicas, políticas, entre outras. 

Assim, para Bourdieu (1993), quanto mais autônomo for um campo (nesse caso, quanto 

mais ele se aproximar do campo da produção restrita), menor influência ele sofrerá de tais 

forças econômicas e maior o poder simbólico que os produtores poderão obter. Por outro 

lado, quanto menor for a autonomia do campo (ou seja, quanto mais ele se aproximar do 

campo da produção de grande escala), maior será a influência das forças econômicas e do 

mercado. É interessante o fato de que Bourdieu percebia os campos da literatura e da arte, 

de uma forma geral, como sendo marcados pelo “interesse no desinteresse” (BOURDIEU, 

1993, p.40), ou seja, a preocupação dos artistas pela arte por eles produzida, e não por 

fatores econômicos, apesar de Bourdieu admitir que mesmo nesses campos, a lógica 

econômica está presente, ainda que minimamente.  

 Anheier, Gerhards e Romo (1995), ao explicarem que o campo da produção cultural 

restrita ou de pequena escala é relativamente autônoma das influências do mercado (a 

palavra ‘relativamente’ se deve ao fato de que, como dito antes, nenhum campo cultural 

escapa totalmente das forças da economia), esclarecem que o sucesso econômico nesse 

contexto é algo secundário ao valor simbólico e os artistas competem para acumular capital 

cultural em forma de reconhecimento, reputação e legitimidade, e não para serem 

recompensados financeiramente. Por outro lado, afirmam eles, no mercado de produção 

cultural de grande escala as considerações econômicas e o sucesso no mercado são 

predominantes e os artistas, nesse caso, competirão com o objetivo de serem 

recompensados financeiramente pelo mercado. Anheier, Gerhards e Romo (1995, p.863) 

afirmam, ainda, que no modelo de campos culturais formulados por Bourdieu há rígidas 

fronteiras e os dois segmentos parecem não relacionar-se entre si. Assim, “em um 
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segmento, os escritores são artistas, em outro eles são produtores comerciais”. O mesmo 

ocorre com relação às dicotomias “prestígio versus dinheiro” e “mercado ou reputação”, 

freqüentes nas análises de Bourdieu e alvos de críticas por parte de alguns autores, 

conforme se verá mais adiante.  

 Bourdieu (apud ANHEIER, GERHARDS E ROMO, 1995, p.864), porém, admite que o 

modelo de campo cultural por ele formulado (incluindo seus dois segmentos) é um tipo-

ideal e que “qualquer produto cultural é, como uma manifestação de capital econômico e 

não-econômico, tanto commodity quanto símbolo”. O seguinte exemplo ilustra essa 

afirmação: 

 

O capital social (...) pode ser um meio mais importante de competição por status na alta 
cultura do que na cultura de massa; porém, alguns escritores podem considerar 
inoportuna a filiação em organizações e círculos profissionais, talvez até mesmo 
contrária ao entendimento que eles têm de si como artistas, enquanto outros percebem 
tal fato como um ingrediente importante para a acumulação de capital econômico, 
cultural e social necessários para a competição por status (ANHEIER, GERHARDS E 
ROMO, 1995, p.865).  

   

 Ao falar sobre o campo da produção cultural de grande escala, Bourdieu (1993) afirma 

que este caracteriza-se pela submissão dos produtores culturais à demandas externas, ou 

seja, os produtores estão subordinados aos grupos que detêm o controle da produção e à 

mídia. Segundo ele, mesmo quando a produção cultural é destinada a um público mais 

restrito de ‘não-produtores’, ou seja, uma parcela específica de indivíduos que está inserida 

no grande mercado de consumo, ainda assim essa produção pode atingir um público 

socialmente heterogêneo. Para Bourdieu (1993), o trabalho produzido no campo da 

produção cultural de grande escala é totalmente definido por seu público, ou seja, os 

produtores culturais que produzem esse tipo de arte optam por adequar as características 

técnicas e estéticas dessa arte às próprias características da classe social a qual eles querem 
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atingir. Isso não impede o fato de que, como afirmado anteriormente, outras classes sociais 

também tenham acesso e comprem essa arte. É por isso que o autor afirma que o sistema de 

produção cujos produtos são destinados a categorias específicas, como jovens, mulheres, 

crianças, entre outras, não pode  se contentar somente em intensificar o consumo dentro 

dessas classes determinadas, mas “é obrigado a orientar-se em direção a uma generalização 

da composição social e cultural desse público” ou atingir um “alto denominador social” 

(BOURDIEU, 1993, p.126).  

 Hesmondhalgh (2006) explica que Bourdieu estrutura os campos de produção cultural 

em termos de conjuntos de posições possíveis.  De acordo com o autor, os campos, os quais 

são caracterizados pelas diversas lutas ocorridas especialmente entre agentes como 

produtores, instituições e novos entrantes, são reestruturados e recriados por estes últimos. 

O espaço dos possíveis está ligado, portanto, à percepção que os agentes possuem dos 

cursos de ação que podem ser tomados no campo, o que se pode pensar e o que não se pode 

e o que é possível e o que não é, sendo que a percepção dos agentes varia conforme o 

habitus próprio da posição em que eles se encontram (HESMONDHALGH, 2006).  

 Hesmondhalgh (2006) afirma que a divisão do campo da produção cultural em dois 

segmentos feita por Bourdieu de fato auxilia um estudioso a organizar seu pensamento 

sobre o modo como a cultura é produzida. Ele afirma, entretanto, que em muitos campos 

culturais, como o da música popular, essa divisão não é muito rígida: 

 

(...) em muitos campos, como o da música popular, estamos vendo uma proliferação de 
sub-campos de produção restrita, em paralelo ao aumento da produção de larga escala, 
enquanto o campo da produção cultural como um todo cresce de forma ampla e mais 
complexa. Uma forma de entender isso é dizendo que há atualmente uma grande 
quantidade de produção cultural ocorrendo nas fronteiras entre os sub-campos de 
produção de massa e restrita; ou; talvez ainda melhor, que a produção restrita foi 
introduzida no campo de produção em massa (HESMONDHALGH, 2006, p.222)  
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O autor, também, critica a oposição que Bourdieu faz entre prestigio e popularidade. 

Segundo ele, algumas bandas e cantores que marcaram forte presença na história da música 

e que alcançaram grande prestígio, como os Beatles, também eram imensamente populares 

e continuam sendo até hoje. Hesmondhalgh (2006), porém, faz outras críticas a Bourdieu, 

entre elas, a idéia do sociólogo francês de que a demanda por um produto é anterior à 

produção (por esse motivo é que, para Bourdieu, os consumidores determinam as 

características do produto). Segundo ele, se isso fosse verdadeiro, os fracassos na produção 

de álbuns e filmes por parte de grandes indústrias de produção cultural não seriam tão 

freqüentes.  

 O presente trabalho, conforme dito anteriormente, tem por objetivo estudar o campo do 

mercado fonográfico no Brasil. Recorrendo à classificação adotada por Bourdieu (1993) no 

que se refere ao campo da produção cultural, pode-se afirmar que o campo ou sub-campo a 

ser estudado é o da produção musical de grande escala, onde há claramente a presença de 

forças econômicas que influenciam a ação e interação dos agentes ou instituições lá dentro 

inseridos, ainda que não sejam as únicas forças. Por essa razão, manifestações musicais que 

não estão submetidos à lógica de mercado serão deixadas de fora do recorte feito do campo. 

Entretanto, ressalta-se que o modelo de campo de produção cultural formulado por 

Bourdieu, o qual foi exposto anteriormente, não será rigidamente seguido nesse trabalho, 

tendo em vista a convicção de seu autor de que o contexto cultural bem como a dimensão 

temporal próprios do objeto de estudo de uma pesquisa acadêmica requerem a 

flexibilização e aprimoramento de quaisquer tipos de classificações rígidas adotadas em 

trabalhos anteriores. Também, é importante mencionar o fato de que a opção por utilizar os 

conceitos elaborados por Bourdieu, especialmente o de campo, reside no fato de que eles 
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expandem a possibilidade de enxergar diferentes atores sociais que não exclusivamente 

indivíduos ou organizações, sem a necessidade de eliminar um ou outro da análise.  

 Diversos trabalhos oriundos de áreas como a administração e a sociologia têm 

procurado investigar outros campos relacionados à área da cultura com base nos conceitos 

formulados por Bourdieu.  

 Um campo cultural estudado por Souza (2002, p.2) foi o da telenovela no Brasil. Nele, 

“desenvolve-se uma reflexão que explora as relações entre as representações do popular 

configuradas pelos escritores em suas obras e a trajetória que traçam no campo das 

telenovelas”. No caso desse trabalho, procura-se refletir a respeito da trajetória de um 

escritor específico no campo da telenovela, Benedito Ruy Barbosa, e as representações do 

popular presentes em suas obras, especialmente a telenovela Renascer, escrita no ano de 

1993. Souza (2002, p.5) justifica a escolha da “sociologia dos produtores” de Bourdieu pelo 

fato de que ela “permite relacionar as representações de uma determinada obra cultural com 

as particularidades do seu processo de produção que envolve uma equipe de realizadores 

imbuídos de um ‘modus operandi’ e de um ‘senso prático’ próprios”. Ainda, a autora 

afirma que a abordagem analítica de Bourdieu permitiu a formulação de uma hipótese que 

relacionou “as posições dos realizadores no campo com as representações do popular que 

construíam” (SOUZA, 2002, p.5).  

 Já Silva e Pacheco (2004, p.1) procuraram analisar as mudanças que ocorreram no 

carnaval de Maceió a partir da utilização da teoria de campos sociais de Bourdieu. De 

acordo com os autores, a origem da festa na cidade foi “tímida e desorganizada” e com o 

tempo, transformou-se em “palco da ação de diversos atores organizacionais que 

coordenam, apóiam e participam de um evento de massa em busca de lucro, espaço na 
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mídia, aprovação popular etc.” Tais alterações, segundo eles, deveu-se à influência dos 

fenômenos da revolução industrial e da globalização. Com base em Bourdieu, os autores 

concluem que os processos de mudança nesse campo, na verdade, se deram a partir de 

“lutas de poder em um ambiente de jogo, em que a posse de diferentes tipos de capital é a 

base para a possibilidade de imposição de uma determinada interpretação da realidade”. A 

busca pela distinção social por parte das classes dominantes, força orientadora que fazia 

com que elas criassem constantemente novas festas e abandonassem práticas antigas, foi a 

responsável pela modificação no formato do carnaval daquela região.  

 Hesmondhalgh (2006) utiliza a teoria de campo da produção cultural de Bourdieu para 

fazer uma reflexão sobre o jornalismo e a mídia em geral. Ainda que apresente algumas 

críticas ao autor decorrentes do fato dele não analisar mais profundamente as instituições 

responsáveis pelas produções de grande escala, ainda assim ele afirma que a aplicação da 

teoria de campo, juntamente com outros estudos críticos sobre a mídia, são bastante úteis 

para se entender a produção de noticias em grande escala bem como sua história. O autor 

afirma que a teoria de Bourdieu ajuda a se pensar nas relações entre os diferentes campos (o 

de produção restrita e o de grande escala) e testá-las em trabalhos empíricos. Também, 

Hesmondhalgh (2006) ressalta que os estudos organizacionais baseados nessa perspectiva 

podem investigar até que ponto a autonomia das organizações que fazem parte do campo da 

mídia moderna são afetadas pela comercialização e mercantilização, forças que afetam 

diretamente o setor. 

 O presente estudo, dessa forma, constitui-se em um esforço por parte do pesquisador de 

contribuir para os estudos organizacionais no âmbito da cultura. A utilização dos conceitos 

propostos por Bourdieu, assim como foram bastante úteis para a análise de diferentes 
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campos culturais como os mencionados acima, podem ser valiosos para a reflexão e o 

entendimento a respeito dos fenômenos que ocorrem no setor fonográfico do país. 

O argumento teórico deste trabalho, portanto, é o de que o conceito de campo de 

produção cultural permite a análise do mercado fonográfico como um campo de forças e de 

disputas, onde diversos indivíduos e organizações que estão relacionados de alguma forma 

a essa indústria disputam determinados recursos de poder que se fazem essenciais para o 

alcance de uma posição privilegiada no campo. No caso do setor estudado, e 

fundamentando-se no referencial teórico, parece ser correto afirmar que aquilo que se busca 

por parte dos atores que compõem o setor é o capital econômico. Este assumiria, segundo 

Bourdieu (1993) uma importância maior do que o capital simbólico, que é o principal 

capital dos campos de produção cultural de escala restrita. Dessa forma, os artistas 

competem com o objetivo de serem recompensados financeiramente pelo mercado e são 

obrigados a assinar contratos com organizações que viabilizam a produção de seus 

trabalhos e que atuam como intermediários entre eles e o público, as gravadoras. Além 

destas, há outras organizações inseridas no campo que atuam como intermediárias, como as 

rádios e as lojas especializadas.   

A maior contribuição da noção de campo de produção cultural quando aplicado à 

indústria fonográfica, entretanto, é a de perceber as dinâmicas que ocorrem no interior 

desse setor e compreender como acontece a estruturação e reestruturação do campo ao 

longo do tempo. O mercado fonográfico brasileiro, atualmente, passa por um momento de 

alterações em sua estrutura, que foi afetada especialmente pelo desenvolvimento da 

tecnologia de MP3 e o surgimento da pirataria virtual. Se anteriormente as grandes 

gravadoras estrangeiras dominavam o mercado e detinham os recursos de poder necessários 
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para exercerem a posição de atores dominantes e manterem tal posição, os fatores acima 

mencionados propiciaram a entrada de novos atores no campo e o fortalecimento de atores 

que até então não tinham recursos para reagir a essa dominação. As gravadoras 

independentes são exemplos de organizações que, ao perceberem os benefícios da 

tecnologia do MP3, passaram a utilizá-la com o intuito de aproximar o público dos 

trabalhos por ela desenvolvidos.  

Além disso, a tecnologia trouxe ao consumidor maior facilidade de acesso e isso parece 

ter contribuído para a reestruturação desse campo. Um novo modelo de comercialização 

dos produtos musicais surgiu, e já é possível encontrar na internet diversos programas ou 

páginas que vendem as músicas separadamente, ou seja, não é mais necessário comprar um 

álbum inteiro de um determinado artista como ocorria até então, o que demonstra a 

modificação na relação entre o consumidor e as organizações produtoras e distribuidoras. 
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3. Metodologia 

De acordo com Vieira (2004), a pesquisa qualitativa, historicamente, vem sendo mais 

utilizada por determinadas áreas das Ciências Sociais como a antropologia, história e 

ciência política. O autor define esse tipo de pesquisa como aquela que “se fundamenta 

principalmente em análises qualitativas, caracterizando-se, em princípio, pela não-

utilização de instrumental estatístico na análise de dados” (VIEIRA, 2004, p.17).  

Vieira (2004), ainda, explica que a pesquisa qualitativa não raras as vezes é alvo de 

críticas  por parte de estudiosos que alegam ser ela muito subjetiva quando comparada com 

a pesquisa quantitativa e seus métodos científicos rigorosos. Entretanto, ele argumenta que 

a pesquisa qualitativa também pode lançar mão de procedimentos rigorosos, como “a 

definição explícita das perguntas de pesquisa, dos conceitos e das variáveis, bem como uma 

descrição detalhada dos procedimentos de campo” (VIEIRA, 2004, p.18).  

Goulart e Carvalho (2005) afirmam que a pesquisa qualitativa pode contribuir bastante 

para o desenvolvimento de estudos na área da administração, especialmente quando o 

objetivo é entender “organizações complexas, seus processos, estruturas, contexto, inter-

relações” (GOULART E CARVALHO, 2005, p.137). Assim, afirmam, elas os fenômenos 

que ocorrem no interior das organizações podem ser compreendidos de forma rica quando a 

análise feita pelo pesquisador se dá a partir de suas interpretações ou condições.  
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3.1. Perguntas de Pesquisa 

Para que se possa compreender a transformação das relações de poder ocorridas no 

campo do mercado fonográfico no Brasil após o desenvolvimento da tecnologia do MP3 e 

do fenômeno da pirataria virtual, faz-se necessário responder as perguntas de pesquisa a 

seguir: 

a) Qual foi a  trajetória do mercado fonográfico no Brasil, desde a época em que se 

deu sua consolidação até os dias atuais?  

b) Quais são os principais atores organizacionais envolvidos com o mercado 

fonográfico no Brasil, quais os papéis que eles exercem e os recursos de poder 

que detêm ?  

c) Quais as principais características relacionadas ao desenvolvimento da 

tecnologia do MP3 e do fenômeno da pirataria virtual e como elas afetaram a 

relação entre os atores que compõem o mercado fonográfico no Brasil?  

 

3.2. Definição Constitutiva (DC) e Operacional (DO) dos Termos Centrais do Estudo 

Apresentam-se a seguir os termos centrais que compõem a presente pesquisa para 

fins de uma maior compreensão do processo de investigação. De acordo com Vieira (2004, 

p.19), a definição constitutiva refere-se “ao conceito dado por algum autor da variável ou 

termo que se vai utilizar”, enquanto que a definição operacional diz respeito ao “termo ou 

variável que será identificado, verificado ou medido, na realidade”. Os principais conceitos 

utilizados no presente trabalho, portanto, são:  
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• Mercado fonográfico 

DC: é o conjunto de organizações responsáveis pela produção, fabricação e/ou distribuição 

de material fonográfico (ABMI, 2006).  

DO: o termo foi operacionalizado por meio da identificação do conjunto de organizações 

responsáveis pela produção, fabricação e/ou distribuição de material fonográfico no Brasil.  

 

• Campo organizacional 

DC: um campo é um espaço social em que se encontram diversos agentes, os quais ocupam 

posições relativas segundo o conjunto de propriedades específicas que possuem 

(BOURDIEU, 1989).  

DO: o termo campo organizacional foi operacionalizado pela identificação e seleção dos 

tipos de organizações que, de acordo com propriedades ou recursos de poder específicos 

(econômico-financeiros, tecnológicos, culturais, simbólicos ou políticos), ocupam posições 

relativas no campo do mercado fonográfico do Brasil e disputam ou influenciam a disputa 

por capital econômico-financeiro nesse espaço.  

 

• Papéis 

DC: São as disposições dos atores sociais para agir na direção da consecução dos seus 

objetivos (Com base em Bourdieu (2002) e Matus (1996)). 

DO: o termo será operacionalizado por meio da identificação das principais ações 

colocadas em prática pelas organizações que compõem o setor analisado, bem como os 

objetivos por elas estipulados. 
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• Recursos de poder 

DC: um agente adquire recursos de poder quando acumula algum tipo de capital valioso e 

legitimado dentro de um determinado campo, podendo ele existir em estado objetivado ou 

estado incorporado (Com base em Bourdieu (1989)).  

DO: o termo será operacionalizado por meio da identificação dos principais tipos de 

capitais que são importantes dentro do campo do mercado fonográfico no Brasil e que 

conferem às organizações que atuam nessa área uma maior legitimidade e influência. 

 

• Atores sociais 

DC: são indivíduos ou organizações que, estando em permanente conflito, competem 

pelo monopólio dos tipos de capitais efetivos do campo. Os atores sociais estruturam o 

campo em que estão inseridos por meio de suas interações sociais e, ao mesmo tempo, suas 

ações são limitadas por esse campo (Com base em Bourdieu (2004) e Matus (1006)).  

DO: o termo ator social será operacionalizado pela identificação de qualquer 

organização que dispute recursos de poder específicos e produza ações que de algum modo 

exerça influência na estruturação do campo do mercado fonográfico como um todo.  

 

3.3. Delineamento da Pesquisa 

O presente trabalho, conforme mencionado anteriormente, adota o método qualitativo 

de pesquisa, sendo o tipo de corte o seccional com perspectiva longitudinal e o nível de 

análise o campo organizacional.  

De acordo com Vieira (2004, p.21), o corte seccional com perspectiva longitudinal 

caracteriza-se por ser uma “pesquisa na qual a coleta de dados é feita em um determinado 
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momento, mas resgata dados e informações de outros períodos passados”. O autor explica 

também que nesse corte “o foco está no fenômeno e na forma como se caracteriza no 

momento da coleta, e os dados resgatados no passado são, normalmente, utilizados para 

explicar a configuração atual do fenômeno”.  Ainda, segundo Vieira (2004, p.21), quando o 

nível de análise é o do campo, “o objeto central de interesse da pesquisa é um conjunto de 

organizações”. No presente estudo, o objeto central de interesse é o conjunto de 

organizações que compõem o mercado fonográfico no Brasil.  

Esse trabalho, também, pode ser classificado como sendo uma pesquisa de caráter 

descritivo. Conforme Vergara (2004, p.47), esse tipo de pesquisa “expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno” e também “pode estabelecer 

correlações entre variáveis e definir sua natureza”. Em um estudo de natureza descritiva, 

portanto, o observador procura observar determinados fenômenos, descreve-los, e, por 

último, interpreta-los. No caso desse trabalho, busca-se realizar tais atribuições no que diz 

respeito ao campo do mercado fonográfico no Brasil.  

 

3.4. Coleta dos Dados 

Na primeira fase do trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica que permitiu a 

obtenção de dados secundários sobre o mercado fonográfico no Brasil. Os dados foram 

coletados em livros, revistas, trabalhos acadêmicos, documentos disponíveis em meios 

diversos e páginas da internet. As informações coletadas nessa fase permitiram 

compreender, ainda que de forma inicial, os eventos considerados mais significativos na 

história do setor, as organizações que nele atuavam no passado e que atuam no presente 

momento. Debates sobre a situação atual do mercado fonográfico travados por diversos 
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atores considerados significativos na área e dados numéricos sobre a indústria também 

foram obtidos por meio da coleta dos dados secundários, especialmente aqueles publicados 

na grande mídia.  

Na fase posterior do trabalho foi realizada pesquisa de campo com o intuito de se obter 

dados primários relativos à área investigada. Uma pesquisa de campo, segundo Vergara 

(2004, p.47), é uma “investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um 

fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo”. A coleta de dados primários por 

meio das entrevistas é imprescindível para que se possa esclarecer questões que não tenham 

sido abordadas em outras fontes pesquisadas ou que tenham sido abordadas de forma 

incompleta, bem como para que se possa responder às perguntas de pesquisa propostas 

nesta dissertação.  

Dessa forma, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com alguns dos principais 

representantes das organizações que fazem parte do mercado fonográfico no Brasil, 

utilizando-se questões abertas. São eles: gerente de marketing de gravadora de pequeno 

porte (Biscoito Fino), gerente de promoção de gravadora de médio porte (Indie Records), 

vice-presidente da Associação Brasileira das Gravadoras Independentes (AMBI), diretor do 

selo independente (MCD), músico, produtor musical e sócio de pequena produtora de 

bandas de rock nacionais (T-Rec), diretora do Centro de Música da Fundação Nacional de 

Arte (FUNARTE), gestora de conteúdo e coordenadora da área de marketing de site de 

venda de músicas online (iMusica), superintendente do Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição dos direitos autorais (ECAD) e presidente do Creative Commons Brasil. 

Também, optou-se por entrevistar algumas pessoas que, apesar de não estarem ligados 

diretamente ao mercado fonográfico, possuem um conhecimento profundo sobre a história 
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e funcionamento do setor analisado. São elas: Advogada de um grande escritório jurídico 

localizado na cidade do Rio de Janeiro e especializada na área de propriedade intelectual e 

direitos autorais, professora da Universidade Federal Fluminense (UFF) especializada na 

área de cyber cultura e, por fim, jornalista, musicóloga e criadora do site Discos do Brasil, o 

qual apresenta informações detalhadas sobre obras de diversos artistas brasileiros.  

A seleção dos sujeitos que formaram o grupo dos entrevistados para a pesquisa foi 

embasada em duas premissas: 

� Que o indivíduo respondente tivesse vivenciado a mudança na configuração do 

campo do mercado fonográfico ocasionada pelo desenvolvimento da tecnologia 

do MP3 e o surgimento da pirataria virtual e que já estivesse atuando no 

mercado fonográfico quando tal fato ocorreu;  

� Que o indivíduo entrevistado tivesse um alto grau de experiência que tenha 

permitido a ele o acúmulo de conhecimento sobre o campo analisado; e 

� Que o cargo ocupado pelo entrevistado na organização em  que ele atuava fosse 

de alta importância, sendo esta medida pelo grau de autonomia que tais 

indivíduos tinham para tomar decisões importantes que afetassem a 

organização.  

 

Foi solicitada a autorização dos entrevistados para a gravação das entrevistas por eles 

concedidas, cabendo a eles, ainda, decidir se seus nomes poderiam ou não ser mencionados 

no trabalho em seu formato final. Foram feitas perguntas relativas à história do setor 

fonográfico e sua trajetória ao longo dos anos, à questão da pirataria e suas principais 

características, e também perguntas referentes ao impacto que a pirataria exerceu sobre as 
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atividades das organizações estudadas e sobre a relação entre as organizações que 

compõem o setor.  

Os entrevistados, por último, foram estimulados pelo pesquisador a indicar outros 

atores-chaves que atuassem de alguma forma no campo investigado e que pudessem 

contribuir com informações relevantes para esta pesquisa. A maior parte dos atores 

mencionados já tinha sido selecionada para entrevista (como é o caso da ABMI e ECAD), 

enquanto que outros atores recomendados, como a ABPD, se recusaram a conceder 

entrevista ao pesquisador, conforme explicado nas limitações da pesquisa.  

 

3.5. Análise dos Dados 

A análise dos dados foi realizada de forma interpretativa, tendo como base o 

referencial aqui utilizado. De acordo com Gil (2002), a análise de dados tem como principal 

objetivo descrever, interpretar e explicar os dados coletados para que assim seja possível 

responder às perguntas de pesquisa.  

Com relação ao processo de análise dos dados bibliográficos, procedeu-se da seguinte 

forma:  Em primeiro lugar, realizou-se leitura individual de cada texto coletado com o 

intuito de se identificar a perspectiva teórica utilizada pelos autores ao analisarem o setor, a 

relação entre o que estava sendo por eles exposto e o contexto em que o trabalho foi 

produzido, e a sua importância para a presente pesquisa. Posteriormente, procurou-se 

destacar os pontos mais relevantes de cada texto, para que assim fosse possível agrupá-los 

com base em categorias iniciais que serviriam como base para a categorização, mais tarde, 

dos dados primários. Procedeu-se, assim, da seguinte forma: foram extraídos dos textos os 

pontos que, de alguma forma, estavam diretamente relacionados às definições constitutivas 
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tratadas anteriormente (mercado fonográfico, campo organizacional, papéis, recursos de 

poder e atores sociais), tendo em vista que tais definições provêm, em sua maioria, da 

perspectiva teórica aqui utilizada. Após isso, uma interpretação inicial sobre o objeto de 

análise foi feita, tendo como base as etapas realizadas anteriormente.  

As entrevistas, por sua vez, foram realizadas após a etapa de análise dos dados 

secundários. Para que elas pudessem ser concretizadas, formulou-se um roteiro de 

entrevistas dividido em três objetivos, sendo eles: a) descrever o comportamento do setor 

escolhido ao longo do tempo; b) identificar os principais agentes envolvidos no mercado 

fonográfico do país, bem como os papeis que eles exercem e os recursos de poder que 

possuem; e c) caracterizar o fenômeno da pirataria virtual e analisar o impacto desta sobre a 

relação entre os agentes que compõem o mercado fonográfico no Brasil. Cada um desses 

objetivos engloba diferentes perguntas feitas aos entrevistados e, sendo assim, cada 

objetivo foi tomado como sendo uma categoria distinta que ajudaria na realização da 

análise da entrevista.     

Para que se pudesse fazer a análise dos dados primários coletados, fez-se a transcrição 

das entrevistas com os representantes do grupo investigado. Após essa etapa, foi feita uma 

leitura individual de cada entrevista realizada com o intuito de se levantar pontos em 

comuns e conflitantes entre elas, outros pontos levantados pelos entrevistados que 

porventura não tivessem sido mencionados na literatura pesquisada e, por fim, a seleção 

dos pontos que de fato fossem relevantes para o alcance dos objetivos de pesquisa 

propostos. Tal procedimento teve como base as categorias ou variáveis criadas conforme o 

referencial teórico e descritas no parágrafo anterior.   

Já nos casos em que foram encontradas informações incompletas que geravam dúvidas 
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ao longo do processo de análise, buscou-se cruzar e/ou complementar os argumentos dos 

entrevistados com as informações encontradas nos dados secundários, em uma tentativa de 

evitar possíveis lacunas que pudessem interferir na interpretação daquilo que se procurava 

analisar.  

 

3.6. Limitações da Pesquisa 

A principal limitação da pesquisa está relacionada à atualidade do tema escolhido para 

ser analisado. Uma vez que o fenômeno da pirataria virtual e a crise da indústria são 

acontecimentos bastante recentes na história do setor fonográfico, debates diversos têm sido 

travados por pessoas ligadas ao setor nos meios de comunicação, com o intuito de discutir o 

futuro do mercado fonográfico no país, ao mesmo tempo em que fatos novos pertinentes às 

organizações envolvidas no campo surgem quase que diariamente.  

Uma outra limitação de pesquisa foi a dificuldade de se realizar entrevistas com 

dirigentes de grandes gravadoras multinacionais, as chamadas majors, apesar das inúmeras 

tentativas feitas por parte do autor. Para que o problema fosse sanado, tentou-se realizar 

uma reunião com algum representante da Associação Brasileira de Produtores de Discos, 

entidade que congrega as maiores gravadoras do país. Entretanto, a informação recebida foi 

a de que o presidente da associação não concedia entrevistas. Ainda que tal limitação tenha 

sido um obstáculo para a análise do campo pesquisado, vale ressaltar que dois dos 

entrevistados tinham trabalhado em majors até pouco tempo antes das entrevistas, o que de 

alguma forma contribuiu para que o impacto da limitação mencionada fosse diminuído.  

Por fim, o próprio referencial teórico utilizado pelo autor para a análise do campo 

possui restrições quando utilizado na área da administração, por tratar-se de uma teoria 
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proveniente da área da sociologia. Isso ocorre porque Bourdieu, ao utilizar a noção de 

campo para analisar determinadas estruturas sociais, procurava analisar, sobretudo a relação 

entre grupos formados por agentes individuais. Uma vez que o presente trabalho busca 

analisar um campo formado exclusivamente por organizações, o autor procurou tratá-las 

como atores sociais individuais que disputam recursos de poder com outros atores sociais. 

O fato de se analisar organizações e não atores individuais acabou por limitar a análise, no 

campo pesquisado, daquilo que Bourdieu denomina habitus de um determinado grupo ou 

classe de atores. Sendo o habitus de um grupo formado, como fica claro no referencial 

teórico, por diversos elementos relacionados não apenas ao comportamento dos atores que 

formam aquele grupo específico, mas também a própria formação, gosto e postura física 

desses atores, optou-se por tentar desvendar tão somente alguns elementos que podem 

fornecer pistas sobre o habitus daquele grupo em análise. Dessa forma, foram realizadas 

perguntas que tinham como objetivo apreender a percepção dos dirigentes organizacionais 

com relação ao campo em que atuavam, bem como a maneira com que eles tomavam 

decisões em suas organizações. Considerou-se que tais respostas seriam suficientes no 

sentido de ajudar o autor a desvendar parte dos habitus dos grupos analisados no campo.  
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4. O Mercado Fonográfico no Brasil  

Apresenta-se nesse capitulo um breve relato da história do setor fonográfico brasileiro 

em que é descrita a dinâmica das organizações que contribuíram para a sua formação e que 

dele fizeram parte ao longo do tempo.   

 

4.1. Formação e Trajetória Histórica do Mercado Fonográfico Brasileiro 

Ao longo da história do mercado fonográfico brasileiro, alguns incidentes críticos 

foram responsáveis por profundas reconfigurações no setor. O desenvolvimento e 

popularização de novas tecnologias determinaram novas relações de poder entre os atores 

presentes neste campo. 

A indústria fonográfica no Brasil, de acordo com Silva (2001), originou-se no ano de 

1879, quando o fonógrafo, aparelho constituído de um cilindro de aço envolvido em uma 

folha de estanho (ALMEIDA, 2002) e que foi inventado por Thomas Alva Edison dois anos 

antes nos Estados Unidos, foi apresentado em uma conferência que estava sendo realizada 

em Porto Alegre. Ainda, segundo Silva (2001), o primeiro cidadão brasileiro a ter sua voz 

gravada por meio desse aparelho foi D. Pedro II, quando este, juntamente com sua filha, a 

Princesa Isabel, e seu genro, Conde D’Eu, assistiam a uma sessão de gravação.  

O fonográfico, entretanto, só passou a ser comercializado no Brasil a partir de 1900, 

quando Fred Figner, um tcheco naturalizado americano, fundou no Rio de Janeiro a 

primeira casa comercial dedicada à venda de artigos importados ligados ao ramo musical, 

denominada Casa Edison (ALMEIDA, 2002). Dois anos após seus funcionamento, a Casa 

Edison, que funcionava na Rua do Ouvidor nº 107, transformou-se na primeira gravadora 

do país, sendo lá gravados os primeiros discos brasileiros que eram, em seguida, enviados 
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para a Europa para prensagem (INSTITUTO CULTURAL CRAVO ALBIN, 2002). 

Segundo Almeida (2002), nomes da música popular brasileira hoje desconhecidos como 

Bahiano, Cadete e Eduardo das Neves, e outros mais conhecidos como Patápio Silva e 

Vicente Celestino, foram revelados graças ao empreendimento de Figner.  

No período de 1902 a 1927, em que a gravação ainda era feita de forma mecânica, 

aproximadamente sete mil discos foram lançados no Brasil, sendo que a Casa Edison 

produziu mais da metade deles. No ano de 1903, a casa foi responsável por três mil 

gravações, o que conferiu ao Brasil o terceiro lugar no ranking mundial, atrás apenas dos 

Estados Unidos e Alemanha. Graças a esse sucesso, Figner enriqueceu e tornou-se 

proprietário de tudo aquilo que era produzido em termos de música brasileira, montando, 

em seguida, a primeira loja de varejo do país, que contava com filiais em todo o país, 

vendedores pracistas, produção de anúncios e catálogos (INSTITUTO CULTURAL 

CRAVO ALBIN, 2002). 

No ano de 1912, é lançado o primeiro disco produzido inteiramente no Brasil, e Figner 

firma um contrato com a International Talking Machine em que é prevista a instalação de 

uma fábrica de discos na cidade do Rio de Janeiro em um terreno de sua propriedade.  

Pouco tempo depois, instala-se nessa cidade a fábrica Odeon Talking Machine, que possuía 

os equipamentos mais modernos da época e uma capacidade de produzir 1.500.000 discos 

por ano, o equivalente a um disco a cada três minutos. Outras fábricas de discos, 

posteriormente, surgem no Brasil, como a Fabrica Phonographica União (1919) e a Fabrica 

Popular (1920), o que consolida a indústria fonográfica no país (ALMEIDA, 2001).  

A década de vinte foi marcada por uma invenção que foi bastante importante para o 

desenvolvimento da indústria fonográfica mundial, o sistema de gravação elétrica. O 
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principal problema que se tinha anteriormente era que a qualidade das músicas que o 

público ouvia pela rádio era mais fiel do que a gravação mecânica disponível na época, já 

que eram tocadas ao vivo. Com a criação da gravação elétrica pela Western Eletronic Co., 

em 1924, o problema foi solucionado e a qualidade sonora passou a ser bastante superior à 

outra. Pouco tempo depois, fábricas como a Victor Talking Machine e Columbia 

aperfeiçoaram o sistema de gravação elétrica e obtiveram licença para industrializar discos 

utilizando-se dessa inovação (ALMEIDA, 2001). 

O primeiro disco elétrico no Brasil foi produzido pela Odeon no ano de 1927 e continha 

as músicas Albertina e Passarinho do Má, cantadas por Francisco Alves. A partir disso, o 

panorama do mercado fonográfico no país foi bastante modificado. Uma vez que eram as 

gravadoras estrangeiras que dominavam a tecnologia do novo sistema de gravação, elas 

“passaram a atuar de forma mais intensa no mercado brasileiro onde até então atuavam 

apenas licenciando selos e vendendo sua produção” (PICCINO, 2005, P.8). De acordo com 

Cabral (apud SILVA, 2001), pouco tempo depois do lançamento do primeiro disco elétrico 

pela Odeon, foram instaladas no Rio de Janeiro estúdios e fábricas de outras multinacionais 

do mercado fonógrafo, como a Parlophon, a Brunswick, a Columbia e a Victor, todas com 

o objetivo de se recuperarem do prejuízo que enfrentavam em seus países de origem devido 

à queda da bolsa de Nova York em 1929 e a conseqüente crise no sistema capitalista. 

Ainda, segundo Silva (2001), o sistema elétrico fez com que as velhas fábricas de discos 

nacionais desaparecessem, sendo que a marca Odeon permitiu que sua matriz européia 

permanecesse no Brasil com o objetivo de concorrer com suas outras concorrentes como a 

Victor e Columbia. Em 1932, a Odeon afastou Fred Figner de seus negócios e a partir de 

então a Casa Edison, que até então era líder na comercialização de gravações de música 
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brasileira, passou a vender apenas artigos como máquinas de escrever, geladeiras e 

mimeógrafo e encerrando seus negócios no ano de 1960 (INSTITUTO CULTURAL 

CRAVO ALBIN, 2002).  

 Laus (1998), ao explicar os fatores que impulsionaram a música popular brasileira e a 

indústria fonográfica no país, vai ao encontro do autor anteriormente mencionado. Afirma 

ele que a crise decorrente da queda do preço internaiconal do café acarretou na contração 

da renda nacional e na desvalorização da moeda local, o que fez com que a procura por 

produtos importados diminuísse significativamente. Segundo ele: 

O momento torna-se propicio à instalação de novas indústrias no Brasil, fato que o 
próprio governo Vargas não somente percebeu como estimulou através de 
incentivos à industrialização. O esforço conjunto de intelectuais e do Estado, 
utilizando a música como fator de integração e identidade nacionais, também 
contribuirá para esse quadro favorável (...) A conjunção do cinema falado (o ciclo 
da comédia musical), da gravação elétrica, da fabricação e venda maciça dos 
fonógrafos e o advento do rádio comercial formam, sem dúvida, a base tecnológica 
com a qual vão se juntar a excepcional renovação do repertório de música urbana 
com a chegada do samba e o surgimento de uma legião de cantores e compositores 
como nunca houve igual na música brasileira.  

 

Ainda, Laus (1998, p.119) afirma que é “neste inicio dos anos 1930 que serão definidos 

os caminhos da indústria fonográfica no Brasil”, e que após a saída das gravadoras 

Parlohpin e Brunswick do cenário nacional, “serão três as empresas que dominarão o 

mercado até os anos 1950 e que permanecem atuando até hoje”, sendo elas, a “Odeon, hoje 

EMI Music; a RCA-Victor; hoje BMG Brasil; e a Columbia, que transforma-se em CBS 

(...) em 1938 e é comprada pela Sony Corporation em 1897”.  

A introdução da tecnologia do sistema elétrico parece ter sido o primeiro incidente 

crítico desta natureza a modificar substancialmente as posições relativas dos atores no 

campo e até mesmo a saída de alguns que nele permaneciam até então. Uma vez que os 

recursos que proporcionavam uma posição de destaque aos antigos atores foram 
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desvalorizados em face deste incidente, os atores que detinham novos recursos ganharam 

poder e passaram a atuar mais intensamente no campo.  

Um outro momento marcante foi o lançamento do primeiro disco Long Playing (LP) 

pelo selo Capitol, representado pela empresa Sinter, no ano de 1951, e que reunia 

marchinhas e sambas feitos para o carnaval desse ano. O LP, cujo surgimento foi possível 

graças à disseminação do vinil, substituiu aos poucos o formato dos antigos discos de 78 

rpm, que eram bastante frágeis e quebravam facilmente (PICCINO, 2005). 

Um fenômeno ocasionado pelo aprimoramento e barateamento dos custos de produção 

de discos foi o aparecimento de gravadoras de menor porte nos Estados Unidos. Segundo 

Dias (2000, p.127), “mesmo que dependessem das transnacionais para a fabricação de 

discos, o acesso aos estúdios ou às condições básicas de produção (estúdios, trabalho dos 

técnicos e equipamentos de gravação e finalização) foi gradativamente ampliado”, apesar 

das dificuldades enfrentadas por elas “na esfera de distribuição e difusão de seus produtos”. 

As chamadas gravadoras independentes chegaram a liderar, no ano de 1957, paradas 

internacionais de sucesso com diversos singles de música popular (SILVA, 2001). No 

Brasil, foi criada em Abril de 1958 a Associação Brasileira dos Produtores de Discos, 

entidade que reúne as principais produtoras e distribuidoras de músicas no país e filiada à 

Federação Internacional da Indústria Fonográfica – IFPI. Quanto à produção independente 

no Brasil, Dias (2000, p.131) afirma que é possível encontrar na literatura informações que 

indicam a existência de iniciativas desse tipo “desde os primórdios da produção fonográfica 

local”, apesar da maior parte das informações sistematizadas sobre o tema datarem do 

inicio dos anos 60. Ela lembra que Carmem Miranda, já no ano de 1929, estreou seu 

primeiro disco em um pequeno selo chamado Brunswick. Entretanto, a autora observa que 
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foi no final dos anos 70 e inicio dos anos 80 que ocorreu uma maior movimentação e 

articulação por parte da produção que ocorria fora do “circuito institucional das grandes 

gravadoras”, especialmente artistas do meio universitário paulista que divulgavam seus 

trabalhos em museus, parques e praças públicas. Esse movimento, denominado Vanguarda 

Paulista, atraiu certa atenção da mídia e espaços na televisão foram conquistados, porém 

“circunscritos “à margem da grande audiência” (DIAS, 2000, p.135).  

Vicente (2006), em trabalho sobre a indústria fonográfica brasileira nos anos 60 e 70, 

afirma, baseado em Ortiz, que se o projeto de integração nacional colocado em prática 

durante os anos 40 e 50 foi desenvolvido pelo Estado Varguista, na década de 60 e 70 ele 

foi exercido sobretudo pelo mercado privado, o que possibilitou a expansão da produção, 

distribuição e consumo da cultura. O mercado fonográfico, diz ele, reproduziu essa 

tendência, e as taxas de crescimento da produção foram bastante significativas até 1979. 

Conforme o autor: 

Simultaneamente, diversas das majors transnacionais que hoje dominam o 
mercado iniciaram ou ampliaram suas atividades no país: a Philips-Phonogram 
(depois da PolyGram e, atualmente, parte da Universal Music) instala-se em 1960 
a partir da aquisição da CBD (Companhia Brasileira do Disco); a CBS (hoje Sony 
Music), instalada desde 1953, consolida-se a partir de 1963 com o sucesso da 
Jovem Guarda; a EMI faz-se presente a partir de 1960; através da aquisição da 
Odeon, a subsidiária brasileira da WEA, o braço fonográfico do grupo Warner, é 
fundada em 1976 e a da Ariola – pertencente ao conglomerado alemão Bertelsman 
(BMG) – surge em 1979. A RCA, que mais tarde seria adquirida pela  Bertelsman, 
tornando-se o núcleo da BMG, operava no país desde 1925 e completava o quadro 
das empresas internacionais mais significativas em nosso cenário doméstico 
(VICENTE, 2006, p.116).  
 

 
Torna-se claro com a afirmação acima, portanto, que se o sistema elétrico de gravação 

impulsionou a entrada de empresas estrangeiras no mercado fonográfico brasileiro, fazendo 

com que diversas gravadoras nacionais de pequeno porte fechassem suas portas, foi na 

década de 60 que o processo passou a desenvolver-se acentuada e ininterruptamente.  
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Entretanto, Vicente (2006, p.121) esclarece que as diversas empresas internacionais e 

conglomerados que instalaram-se no país especialmente a partir da década de 60 não 

ocorreu sem que houvesse um certo grau de conflito entre as novas entrantes e aquelas 

organizações já estabelecidas no mercado, sobretudo as nacionais de grande porte, como a 

Continental e a Copacabana. Assim, ele afirma que estas duas empresas, sendo as maiores 

dentre as nacionais, possuíam “amplos parques industriais que incluíam estúdios, gráficas, 

fábricas de discos e duplicadores de K7”, enquanto que as novas empresas “não chegaram, 

de um modo geral, a estabelecer estruturas tão complexas, optando por terceirizar setores 

de sua produção”. Dentre as principais razões apontadas pelo autor como as causadoras dos 

conflitos entre as novas e antigas organizações do mercado nesse contexto, estão a “suposta 

entrada ilegal de matrizes, excesso de lançamentos internacionais, monopólio sobre estes 

catálogos, disputa desigual pelos artistas de maior vendagem, pelo acesso aos meios de 

divulgação, etc.” (VICENTE, 2006, p.121).   

Na visão de Vicente (2006), o discurso negativo a respeito das gravadoras 

internacionais por parte dos donos de gravadoras nacionais demonstra, além de seu caráter 

nacionalista, a situação de inferioridade em que se encontravam estas em relação às 

primeiras. Ele afirma que a dimensão do conflito não era de cunho absolutamente 

economicista, mas também de filosofia empresarial, tendo em vista a menção de alguns 

termos pelos empresários nacionais utilizados para expressarem suas críticas, tais como 

“competição justa” e “criação de um código de ética”. Por fim, afirma o autor que na 

opinião dele “uma conseqüência desse conflito entre gravadoras nacionais de orientação 

única versus conglomerados e de majors internacionais, tenha sido a de empurar as 

empresas brasileiras tanto para a prospecção de novos artistas e tendências como para a 
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exploração de segmentos marginais e menos rentáveis do mercado” (VICENTE, 2006, 

p.124), em um papel semelhante ao das indes.  

Dessa forma, as gravadoras transnacionais já lideravam o mercado fonográfico do país. 

Segundo Dias (2000, p.74), as maiores empresas que atuavam no mercado fonográfico no 

ano de 1979, juntamente com seu faturamento no período, eram a Som Livre (25%), CBS 

(16%), PolyGram (13%), RCA (12%), WEA (5%), Copacabana (4,5%), Continental 

(4,5%), Fermata (3%), Odeon-EMI (2%), K-Tel (2%), Top Tape (1%) e Tapecar (1%). A 

Som Livre, gravadora nacional e que aparece na lista em primeiro lugar, deve ser vista 

como uma exceção, segundo a autora, já que desfruta de condições privilegiadas frente às 

outras. Por pertencer a Rede Globo, ela produz basicamente trilhas sonoras e naquele 

contexto “diferenciava-se das outras empresas, uma vez que limitava sua ação à escolha dos 

títulos e à conseqüente negociação de seus royalties e direitos autorais, utilizando os 

serviços de fábrica e distribuição de outras companhias” (DIAS, 2000, p.60). Outra 

vantagem, de acordo com Dias (2000), era o “esquema promocional e de difusão de que 

usufruía”, possuindo ela uma verba destinada à sua campanha na Rede Globo maior do que 

de muitos grandes anunciantes como a Souza cruz ou Coca-Cola. Também no ano de 1979 

foram vendidos 39 milhões de discos, 8 milhões de fitas cassetes e cerca de 18 milhões de 

compactos simples e duplos (SILVA, 2001).  

Percebe-se, portanto, que já nesse período o campo do mercado fonográfico estava 

estruturado no país, estando as gravadoras transnacionais em uma posição privilegiada em 

relação às pequenas gravadoras locais. Dias (2000, p.74) afirma que de 1980 em diante 

consolidou-se ainda mais “o grande movimento de concentração das empresas participantes 



 

 60 

no mercado” e, por conseqüência, a dominância das grandes empresas estrangeiras.  Afirma 

a autora: 

 

De 1980 em diante, consolida-se o grande movimento de concentração das 
empresas participantes do mercado. A Copacabana e a RGE-Fermata pediram 
concordata. A Som Livre comprou a Top-Tape e a RGE. A única nacional a resistir 
bravamente foi a Continental, sustentada, já nessa época, pelo segmento sertanejo. 
Em 1988, as sete maiores empresas do setor fonográfico atuantes no mercado 
brasileiro eram: a CBS, a RCA-Ariola, a PolyGram, a WEA, a EMI-Odeon e a 
Som Livre, sem que estejam necessariamente, citadas em ordem de grandeza 
(DIAS, 2000, p.75).  

 
 

Também o início da década de 80 foi marcado pela invenção do Compact Disc (CD), 

que fez com que a indústria fonográfica mundial entrasse em uma nova era, a digital. O 

CD, inventado em 1982 pela gravadora Polygram da Alemanha, é um pequeno disco 

prateado com cerca de 12 centímetros de diâmetro, e além de poder gravar mais tempo de 

música do que o LP, ele armazena dados digitais que são lidos por meio de raio laser, e 

portanto não há o contato físico com algum outro material, como o disco de vinil, que 

necessita de uma agulha. O consumidor apenas pôde adquirir os CD’s a partir de 1983, 

quando as lojas de disco os receberam, sendo que o estilo de música variava entre o 

clássico e o pop (FOLHA ONLINE, 2002). No Brasil, os CD’s apenas passaram a ser 

comercializados a preços mais acessíveis para a população no final da década de 80. De 

acordo com Marchi (2004), foram a crise do mercado ocorrida na década de 80, a 

estabilização da economia e o crescimento industrial da década seguinte os fatores que 

permitiram com que a indústria fonográfica utilizasse a tecnologia digital em suas 

gravações, o que culminou na comercialização do CD. Também, o autor afirma que o 

grande consumo que tomou conta dos pais a partir da valorização do Real possibilitou a 

aquisição por parte dos consumidores dos aparelhos de reprodução digital em um tempo 
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relativamente curto. Isso fez então com que as grandes gravadores cessassem “a produção 

de outras mídias que não a digital (...) para atender o mercado fonográfico brasileiro” 

(MARCHI, 2004, p.13).  

O desenvolvimento das tecnologias de gravação musical possibilitou, de acordo com 

Vizzotto e Lopes (2005), a redução tanto do tamanho quanto dos custos dos equipamentos 

utilizados, o que facilitou e barateou a montagem de um estúdio de boa qualidade por parte 

do músico. Assim, segundo ele, “tornou-se possível produzir discos com boa qualidade e 

custos relativamente baixos” (VIZZOTO E LOPES, 2005, p.139). Vicente (2005), em 

opinião próxima aos autores supracitados, afirma que as novas tecnologias digitais 

propiciaram as possibilidades de pulverização da produção musical e a redução de seus 

custos, o que, segundo ele, viabilizou não apenas “não só a criação de estúdios locais, como 

também o retorno do investimento a partir da venda de quantidades cada vez menores de 

discos” (VICENTE, 2005, p.11). Para o autor, esse é um dos aspectos fundamentais que 

permitiram a constituição e desenvolvimento da produção fonográfica independente no 

Brasil. Ainda, segundo Dias (2000, p.128): 

No conjunto das condições de produção da indústria fonográfica, essa mudança na 
configuração e nos custos do aparato técnico, além de permitir o acesso de novos 
agentes promove a especialização dessa área da produção, possibilitando o 
surgimento de pequenas empresas especializadas na produção e gravação de 
discos. A contemporaneidade e a especificidade desse processo evidenciam sua 
afinidade com fenômenos próprios da globalização da produção capitalista e com o 
movimento que alguns autores denominam especialização flexível (...) As 
empresas independentes tornam-se agentes desse processo, transformando-se em 
fornecedoras de produtos acabados para as grandes (DIAS, 2000, p.128).  

 
 
 

Percebe-se, portanto, que o advento da mídia digital foi um fator de grande importância 

na história da indústria fonográfica, não apenas no que tange à redução do tamanho e custo 

dos equipamentos de produção e gravação de músicas, mas especialmente porque 



 

 62 

possibilitou a entrada de artistas e pequenos produtores que até então não detinham os 

recursos necessários para competir com as majors. Em outras palavras, a redução de tais 

custos possibilitou que novos agentes tivessem acesso a alguns dos recursos de poder, 

sobretudo o capital tecnológico, necessários para que eles pudessem competir de alguma 

forma no campo, ainda que o volume de recursos obtidos por parte desses agentes fosse 

bem menor do que aqueles em posse das majors.  

Já nos anos 90, de acordo com Vicente (2005), a indústria fonográfica entrou em uma 

crise ocasionada por fatores como a desvalorização do real e a recessão econômica. As 

grandes gravadoras, privilegiando gêneros populares como o sertanejo e a música 

romântica, que proporcionavam uma vendagem significativa de discos, acabaram por 

demonstrar pouco interesse em outros segmentos como o rock e a MPB. O autor também 

afirma, baseado em reportagem do jornal O estado de São Paulo que, devido a esse fator, 

“em 1991, nomes como Tim Maia, Tetê Spíndola, Quarteto em Cy, Belchior, Guinga, Hélio 

Delmiro e Vinicius Cantuária (...) só conseguiram gravar bancando o próprio trabalho” 

(VICENTE, 2005, p.7). Ainda, o autor informa que “paralelamente, a partir de selos 

independentes de diferentes pontos do país começavam a surgir novos nomes no cenário do 

pop/rock nacional como Racionais MC’s (Zimbabwe), Raimundos (Banguela Records) e 

Sepultura (Eldorado, e depois, Cogumelo), entre outros” (VICENTE, 2005, p.7).  

Uma outra característica apontada por Vicente (2005, p.7) como própria do novo 

contexto em que se encontrava o mercado fonográfico foi a profissionalização das 

gravadoras indies. Diferentemente do período anterior, em que a oposição ideológica entre 

majors e indies ou arte e mercado era freqüente nos discursos de artistas e empresários, 

estes agora procuravam “mostrar seu profissionalismo e a viabilidade comercial de sua 
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produção”.  Segundo o autor, muitos dos novos proprietários de selos eram oriundos das 

grandes gravadoras, e “normalmente descartados por políticas de contenção de custos e 

terceirização de atividades”. Ainda, Vicente (2005) ressalta que ocorreram formas de 

associações bem sucedidas entre majors e indies. Uma vez que as pequenas gravadoras 

descobriam e produziam novos talentos, mas enfrentavam dificuldades na área de 

distribuição e divulgação de seus produtos, eram assim obrigadas “a se associarem às 

grandes gravadoras”. Assim, a “tendência natural dos selos independentes era servir de 

fontes para as grandes gravadoras” (VICENTE, 2005, p.9).  

A situação atual do mercado fonográfico mundial, e, consequentemente, do mercado 

brasileiro, mudou bastante nos últimos anos. De acordo com Barros (2004), a indústria 

fonográfica vem passando pela pior crise desde que ela surgiu, e a principal causa para tal 

acontecimento são os caminhos alternativos que foram desenvolvidos para a obtenção de 

música, que fogem ao caminho tradicional, ou seja, a compra do disco pelo público 

consumidor.  

Considera-se que o desenvolvimento tecnológico vem possibilitando o aumento da 

pirataria, que apesar de recorrente na história da indústria fonográfica, por meio da 

reprodução ilegal de LP’s, fitas cassetes e CD’s, cresceu significativamente com o advento 

do MP3, tecnologia esta que permite a compressão de arquivos de áudio ou vídeo com 

objetivo de que estes possam ser armazenados facilmente em qualquer microcomputador. O 

MP3, de acordo com Santini e Lima (2005, p.7): 

(...) começou a ser utilizado em 1992 para gravação de áudio em CD-ROMs, mas 
foi com a internet que ele ampliou suas possibilidades de uso. Entre as vantagens 
desse protocolo estão a qualidade sonora ligeiramente inferior a um CD e o fato de 
não possuir dispositivo de proteção contra cópia. O formato MP3 é aberto e isso 
tem duas implicações. A primeira é que qualquer um pode criar programas ou 
aparelhos para tocar MP3. A segunda, e mais importante, é que os arquivos em 
MP3 podem ser copiados livre e infinitamente. Recebê-los e distribuí-los ao redor 
do mundo é tão simples quanto mandar uma mensagem por correio eletrônico (...) 
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O intercâmbio de arquivos em MP3 no computador exige a instalação de 
programas que viabilizem e facilitem a transmissão e o download do arquivo áudio 
antes de serem enviados pela internet. Porém, estes programas não foram bem 
difundidos e sua acessibilidade era difícil. Essas restrições fizeram com que, no 
inicio, o MP3 fosse utilizado (na web) apenas em ambientes acadêmicos, por 
profissionais de alta tecnologia e por alguns jovens norte-americanos ‘aficionados’ 
por informática.  
 

 
O primeiro programa a facilitar o acesso e a execução de arquivos no formato em MP3, 

conforme Santini e Lima (2005) foi o Winamp, o que, segundo eles, revolucionou a 

internet, fazendo com que diversos programas de compartilhamentos de arquivos MP3 

fossem criados e disponibilizados na rede.  

De acordo com Leal (2005), o desenvolvimento do Napster, primeiro programa de 

compartilhamento de arquivos no formato MP3, no ano de 1999, possibilitou a instalação 

de uma eficiente rede de distribuição musical que até então era de exclusividade das 

grandes gravadoras. A inovação desenvolvida pelo estudante Shawn Fanning permite a 

transferência ou download de arquivos musicais de um computador para outro. De acordo 

com Santini e Lima (2005, p.8): 

O funcionamento do software é simples: quando procurada uma música através do 
Napster, o PC utilizado busca o arquivo em outros micros que tenham o mesmo 
programa instalado. Caso encontre a música que se está buscando, o software faz o 
download diretamente do(s) outros(s) usuário(s). Quanto mais usuários conectados 
compartilhem o mesmo arquivo, mais veloz é o download: o Napster procuras as 
músicas e mostra quais usuários têm o arquivo armazenado em seus micros e 
transfere o arquivo do computador de um usuário para o outro.  
 

 
 

Os autores também explicam que após a criação do Napster diversos outros softwares 

com o mesmo propósito foram inventados, sem que fossem criadas barreiras judiciais que 

pudessem restringir seu uso, já que tais redes “não usam servidores centrais para organizar 

o tráfego de arquivos, além de não serem controladas por nenhuma empresa” (SANTINI E 

LIMA, 2005, P.9), ou seja, a livre troca de arquivos é realizada diretamente entre os 
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usuários, sem a presença de um intermediário. Com base em reportagens do jornal Folha de 

São Paulo de 2003, os autores afirmam que no mês de março desse mesmo ano 195 milhões 

de pessoas tinham o programa Kazaa instalado em seus computadores, sendo que em 

setembro cerca de 1 bilhão de arquivos já tinham sido disponibilizados para download. Os 

autores ainda afirmam que surgiram, nos anos 90, diversas estações de rádio virtuais, que 

apesar de não permitirem o download das músicas por parte dos ouvintes, possuem 

inúmeras outras vantagens se comparadas com as rádios tradicionais, como a adaptação do 

conteúdo ao gosto do ouvinte.  

Desde a criação dos programas de compartilhamento de arquivos via internet, as 

grandes gravadoras, que outrora dominavam a indústria fonográfica, têm lutado para 

combater não apenas a pirataria “real”, mas também a “virtual”, muitas vezes chegando até 

mesmo a processar não só os donos dos programas que possibilitam a transferência ilegal 

de arquivos musicais por meio da web, mas também os próprios consumidores que obtêm 

tais arquivos. De acordo com Araújo (2006a), a ABPD iniciou, no mês de outubro de 2006, 

processos cíveis contra 20 usuários que disponibilizavam entre 3 e 5 mil músicas na 

internet para download ilegal gratuito, seguindo prática semelhante a que já havia sido 

implementada pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI) em países 

como os Estados Unidos. A justificativa da ABPD (2006) para tal procedimento é a de que 

o Brasil possui um grande mercado ilegal de música digital, tendo sido baixados no ano de 

2005 mais de 1,1 bilhão de arquivos pela internet. Assim, segundo a associação, “em 

função do potencial do mercado digital de música brasileira e do tamanho da pirataria 

digital no país, a ABPD decidiu juntar-se a campanha internacional da IFPI e passar a 

combater o problema de forma mais dura, com ações judiciais contra usuários de P2P”. A 
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associação, em sua página na internet, também reconhece que além de ter sido duramente 

afetada pelo problema da pirataria física, enfrenta atualmente o problema da pirataria 

digital, que é ainda maior. Afirma a ABPD (2006): 

 

A pirataria digital (...) é predominantemente praticada pela parte mais favorecida 
economicamente, ou seja, as classes A e B. A combinação desses dois ilícitos tem 
efeitos dramáticos no mercado de música no Brasil, que não para de amargar 
resultados negativos.  
 

 
No Brasil, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Discos (2006), a pirataria 

correspondeu, no ano de 2003, a 52% do que foi vendido e movimentou US$ 137 milhões 

de dólares.  

O MP3 e o Napster, entretanto, deram origem, segundo Leal (2005), a um novo formato 

de negócios, que é a venda de músicas pela internet. Alguns programas e sites já permitem 

que o usuário, de forma legal, faça a transferência de arquivos musicais em troca de 

determinada quantia monetária que corresponde ao pagamento de direitos autorais. Além 

disso, diversos artistas e pequenas gravadoras, percebendo as mudanças ocorridas nos 

últimos anos no mercado fonográfico, já disponibilizam suas obras gratuitamente ou de 

forma paga em suas páginas na web.   

Atualmente, o campo do mercado fonográfico brasileiro inclui diversos atores. 

Conforme Vicente (apud LEAL, 2005, p.5), as gravadoras, empresas responsáveis pela 

produção e distribuição das obras musicais, dividem-se em dois modelos de negócio 

distintos e são classificadas como majors e indies. Assim, “a expressão major é utilizada 

para identificar todas as gravadoras transnacionais, grandes conglomerados internacionais 

que atuam em múltiplos setores e diversificam seus negócios, investindo em cultura e 

entretenimento”. Já as indies são, de acordo com Leal (2005, p.5): 
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(...) muito mais que empresas nacionais, que não têm vínculo com conglomerados 
internacionais, as gravadoras independentes se relacionam com a ‘cena 
alternativa’. As indies brasileiras produzem artistas que fazem a música para 
nichos de mercado como o rap nacional, música eletrônica, a música brasileira de 
raiz e a nova música popular brasileira, entre outros.  
 

 

 Conforme mencionado anteriormente, a associação que representa as gravadoras 

majors é a ABPD (Associação Brasileira de Produtores de Discos), que define o seu papel 

da seguinte forma: 

 
Como entidade representante das gravadoras, seu objetivo é conciliar os interesses 
destas organizações com os de autores, interpretes, músicos, produtores e editores 
musicais, além de defender coletiva e institucionalmente os direitos e interesses 
comuns de seus associados, combater à pirataria musical e promover 
levantamentos estatísticos e pesquisas de mercado (...) A Associação também é 
responsável por pesquisas de mercado, dados estatísticos e de vendagens do setor 
fonográfico no Brasil e pela emissão dos certificados que autorizam as gravadoras 
a premiar intérpretes com ‘discos especiais’ (Discos de Ouro, Platina e Diamante), 
em decorrência de grandes volumes vendidos (ABPD, 2006).  

 

Já as gravadoras indies também possuem um representante, a ABMI (Associação 

Brasileira da Música Independente), fundada em 2002, e que visa “estimular a cooperação 

para o fortalecimento da música brasileira - o maior bem cultural do País - com o objetivo 

de reconhecer e valorizar sua diversidade cultural e artística, e alçá-la ao seu devido 

patamar de importância econômica” (AMBI, 2006).  

Ainda, de acordo com Leal (2005), as gravadoras mais importantes no cenário atual do 

mercado fonográfico são a Sony, BMG, Universal Music, Emi-Music e Warner Music, 

sendo que as duas primeiras juntaram-se no inicio de 2005 e assim ultrapassaram a 

Universal, que até então era a líder do mercado. A autora também afirma que o Brasil 

abriga cerca de oitenta gravadoras e selos independentes, mas que estas enfrentam grandes 
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dificuldades de divulgação e distribuição de seus materiais devido ao fato de possuírem um 

número de representantes bem menor do que as majors. Segundo Barros (2004), o principal 

canal de distribuição dos produtos musicais são as lojas especializadas, seguidas pelos 

distribuidores, grandes lojas e supermercados. Ressalta-se, entretanto, que atualmente 

diversos sites e programas comercializam legalmente obras musicais on-line e muitas 

gravadoras independentes disponibilizam em suas páginas uma grande quantidade de 

arquivos musicais para que sejam ouvidas pelo público. Uma das maiores gravadoras 

independentes é a Trama, que permite que bandas ou músicos desconhecidos pelo grande 

público disponibilizem na internet suas obras musicais e também informações sobre seu 

trabalho.  

Um outro ator que ingressou no campo recentemente foi a APDIF - Associação 

protetora de Direitos Intelectuais Fonográficos. Criada em 2005 pelo Conselho Diretor da 

ABPD, essa associação constitui-se em uma “entidade sem fins lucrativos cujo objetivo é 

combater a reprodução não autorizada de gravações musicais” (ABPD, 2006).   

Parece, portanto, que no cenário atual do campo da indústria fonográfica no Brasil as 

grandes gravadoras empenham-se especialmente em combater o problema da pirataria 

musical, ao mesmo tempo em que procuram adequar-se às novas tecnologias de 

distribuição da música. De acordo com Leal (2005, p.1), “as grandes gravadoras (majors), 

estáticas a mais de 20 anos, estão repensando suas estruturas”, enquanto que as indies, 

“mais novas no mercado, parecem saber enxergar a (...) mudança”.  

Por fim, de acordo com a ABPD (2006), no ano de 2004 as vendas de música no Brasil 

cresceram, ainda que em meio à crise causada pela “pirataria comercial e a troca ilegal de 

arquivos”. Segundo informações da página dessa instituição, as grandes gravadoras 
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movimentaram cerca de R$ 706 milhões e venderam 66 milhões de unidades, o que foi 

atribuído pela associação ao aumento das vendas de DVD’s. Ainda, conforme a ABPD 

(2006), 76% das unidades vendidas nesse período foram de artistas nacionais No ano de 

2005, figuraram entre os mais vendidos os álbuns de artistas como Ana Carolina, Ivete 

Sangalo, Bruno e Marrone e Zezé di Camargo e Luciano e Maria Rita. (ABPD, 2006).  

 

4.2. O Mercado Fonográfico Brasileiro no Contexto Atual: debates e perspectivas 

De acordo com Araújo (2006b), a afirmação, repetida há anos, por parte dos dirigentes 

das grandes gravadoras de que a salvação da indústria fonográfica está na venda de música 

digital, está perto de tornar-se uma realidade. Isso se justifica, segundo ele, pelo fato de que 

em paralelo à queda dos lucros dessas gravadoras ocasionada pela diminuição das vendas 

de CD’s e DVD’s no mundo todo, ocorre o aumento dos downloads musicais legais para 

computadores e celulares, algo que equilibrou o jogo a favor da industria.  

Araújo (2006b) afirma que a venda de CD’s e DVD’s musicais no Brasil sofreu uma 

queda de 12,9%, passando de R$ 706 milhões em 2004 para R$ 615 milhões em 2005. 

Segundo Eboli (apud ARAÚJO, 2006b, p.2), presidente da Universal Music no Brasil, “o 

DVD, que em 2004 foi o (..) grande herói, transformou-se em vilão já no ano seguinte”.  

Isso porque, segundo ele, a venda de DVD’s teve um aumento de vendas de 100% no 

referido ano, o que superou as expectativas da indústria. Como exemplo, o presidente da 

gravadora citou o DVD MTV ao Vivo, de Ivete Sangalo, que foi o produto musical mais 

vendido (400 mil cópias) no mundo em 2004. Já em 2005, a concorrência da pirataria e dos 

DVD’s de filmes e também o fato de não haver nenhum produto tão popular como aquele 

acima citado fizeram com que o formato tivesse uma queda de 14%. 
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Segundo Araújo, (2006b) a Universal e outras grandes gravadoras estavam preparando, 

no mês de maio de 2006, uma ofensiva na internet com o intuito de contornar a crise que 

assola o setor. A Universal, por exemplo, programava disponibilizar boa parte de seu 

catálogo na internet, em portais como o iMusica e a Megastore UOL, para vendê-las por 

meio de download. Já Vargas (apud ARAÚJO, 2006b), gerente digital e de novos negócios 

da Sony&BMG, também afirmou que sua empresa estava preparando-se para entrar no 

mercado digital, mas admitia que havia dificuldades para que isso ocorresse. De acordo 

com ele:  

 

Esse mercado está começando a surgir, com um grande potencial (...) Mas ainda 
existe uma batalha pela conscientização sobre a existência dos serviços e sobre o 
fato de que trocar arquivos de música pela internet é uma forma de pirataria e, 
portanto, um crime. As pessoas vão desfrutar de serviços que vão lhes oferecer 
produtos de qualidade, com muita conveniência e segurança além da flexibilidade 
de empacotamento que as tecnologias digitais oferecem (...) Acho que temos 
potencial (...) Mas é preciso combater mais a pirataria, além de desenvolver o 
mercado digital (VARGAS apud ARAÚJO, 2006b, p.2).  

 
 
Ainda, segundo Araújo (2006b), as vendas obtidas com a musica digital, apesar de sua 

importância crescente, ainda não são contabilizadas nas pesquisas feitas pela ABPD. Para 

Vargas (apud ARAÚJO, 2006b, p.2), “se o relatório da ABPD incluir as vendas de 

downloads para computadores e celulares, certamente os números serão mais favoráveis”.  

Para Bôscoli, sócio da gravadora independente Trama, a entrada das grandes gravadoras 

no negócio de vendas de música pela internet é uma “postura reativa”. Afirma ele que as 

gravadoras “não acordaram para a música digital, ainda estão em sono profundo”, e “só 

começam a vender download porque não tem outro jeito” (ESTADÃO, 2006).  

Já Ganem (2006a, p.14), também ao falar da situação pela qual o setor passa e suas 

perspectivas futuras, afirma que diante do advento da internet e da concorrência desleal 
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ocasionada pelo comercio pirata, a “indústria do disco no país enfrenta o desafio de se 

reinventar”. Ao mencionar estatísticas relacionadas à indústria fonográfica, o autor informa 

que as gravadoras apresentam apenas 25% da força que possuíam em 1999, além da queda 

de 10% no faturamento em 2005 em relação ao ano anterior, como já mencionado 

anteriormente. De acordo com ele, ainda que o CD seja responsável por mais de 70% do 

montante de vendas e de ter havido um aumento no ritmo de apreensões de cópias ilegais, o 

mercado formal desse produto caiu 8% em 2005 e as empresas do setor passaram a buscar 

planos alternativos para que pudessem crescer, graças aos bolsões abertos pela tecnologia.  

Ao mencionar o aumento da comercialização dos ringtones, as músicas usadas como toques 

de celular, Ganem (2006) afirma que há uma estimativa de que essa indústria fature R$ 100 

milhões por ano, e que já há um movimento por parte do Escritório Central de Arrecadação 

de Direitos Autorais (ECAD) para cobrar uma taxa de 2,5% sobre o uso dos ringtones, o 

que é visto como algo ilegal pela Associação Nacional das Operadoras de Celular, já que o 

toque do celular “é de uso privado da obra musical pelo usuário” (GANEM, 2006).  

Conforme Ganem (2006), a internet, que era anteriormente considerada como uma rival 

pela indústria fonográfica, adquiriu o status de aliada, graças ao enorme potencial das 

vendas legais de música pela rede e a tecnologia de proteção dos direitos autorais.  

O autor, porém, afirma que a maior barreira às novas alternativas encontradas pelo 

mercado é a baixa penetração da mídia no Brasil. Segundo ele, apenas 4 milhões de pessoas 

possuem acesso à banda larga, e apenas 8% dos brasileiros já baixaram música na rede. 

Garem (2006, p.14) também afirma que “os sites legais contribuem para a indústria formal 

porque os grandes consumidores de música na internet não deixam de comprar CDs”, e a 

rede é usada por eles como “experiência exploratória”.  
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Entretanto, os downloads ilegais continuam superando os legais. Enquanto, em 2005, 

1,2 bilhão de faixas musicais foi pirateada na rede no Brasil, apenas 50 mil foram 

compradas formalmente (GAREM, 2006, p.14). Isso representa, segundo a ABPD (apud O 

Globo, 2006), um universo de mais de 2,9 milhões de brasileiros composto basicamente por 

jovens que possuem entre 15 e 34 anos.  

O antropólogo Hermano Vianna (2006), em entrevista publicada no jornal O Globo, 

afirma que a internet gerou um novo campo de possibilidades para os artistas produzirem e 

distribuírem seus trabalhos, e que essa distribuição pode ter um rápido alcance global pelo 

fato de não passar pelos meios de comunicação de massa antigos. Segundo ele, se a 

indústria cultural tradicional apenas consegue manter em seus quadros um reduzido número 

de criadores em comparação com a quantidade cada vez maior de gente que vem fazendo 

arte, pela internet todos ganham a oportunidade de revelar seus talentos. Dessa forma, diz 

ele, enquanto as grandes gravadoras da indústria fonográfica contratam alguns poucos 

artistas, os diversos músicos sem gravadoras podem ser escutados agora por meio virtual.  

Ao ser perguntado quais as causas para as mudanças ocorridas na indústria musical, 

Vianna (2006) explica que as causas são diversas, mas que os avanços de ordem 

tecnológica foram fundamentais, especialmente no que diz respeito às mudanças 

relacionadas à produção e divulgação. De acordo com ele: 

 

Para a produção, porque hoje todo computador pode se transformar num estúdio de 
gravação de sons e edição de vídeo. E para a divulgação porque todo micro 
conectado à internet pode exibir vídeos para o mundo. A indústria cultural passou a 
ter dificuldades para filtrar a quantidade cada vez maior de produção artística, e 
seu modo de produção não parece ter agilidade para acompanhar a cada vez mais 
veloz mudança de gostos e o aparecimento de tendências. O caso dos mercados de 
tecnobrega e funk carioca é exemplar: dependem cada vez menos do lançamento 
de CD’s, pois os artistas colocam semanalmente sucessos nos bailes (VIANNA, 
2006, p.13).  
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 Já quando perguntado se os governos federal, estadual e municipal têm prestado 

atenção nessa mudança, o antropólogo respondeu o seguinte: 

 

É uma situação muito nova para todos. O governo federal brasileiro é um dos mais 
avançados nos debates sobre software livre ou novos pensamentos acerca do 
direito autoral. São Paulo tem uma rede bacana de telecentros, tornando 
computadores e internet acessíveis nas periferias. É uma questão chave para o 
desenvolvimento de todo país: democratizar o acesso às ferramentas digitais. O 
povo brasileiro dá sinais claros de que tem talento para a produção cultural 
colaborativa na internet. O sucesso do Orkut é a prova disso (VIANNA, 2006, 
p.13). 

 

 De acordo com Vianna (2006), a indústria do disco quase acabou, e todas as 

produções de conteúdo, como a fonográfica, a do cinema e a de livros, não sabem qual será 

seu futuro, uma vez que as novidades surgem todos os dias. Ele afirma que o CD já é 

passado e que no futuro talvez ninguém precise fazer download de nada, pois as músicas e 

filmes serão disponibilizados em qualquer lugar por meio de sistemas de transmissão sem 

fio, e que provavelmente ninguém se interesse mais por música da forma como a 

conhecemos hoje.  

 Com relação ao copyright, Vianna (2006) afirma que a razão pela qual grande parte 

dos músicos brasileiros não assume uma postura pública sobre temas como copyright e 

samples (utilização de trecho de algum fonograma em outro fonograma) se deve ao fato de 

que muitos deles nem sabem o que está acontecendo em relação a isso. O ministro Gilberto 

Gil, segundo ele, é um dos principais defensores do Creative Commons, movimento que 

oferece alternativas ao atual modelo de direitos autorais.  
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 Ainda, segundo o antropólogo, o fato de oferecer músicas de graça na internet não 

tira dinheiro de ninguém, ocorrendo o contrário, ou seja, o dinheiro surge justamente pelo 

fato das músicas estarem disponibilizadas de forma gratuita.  

 Bôscoli (apud ARAÚJO, 2006 c), por sua vez, também enxerga a questão da 

pirataria de forma distinta da visão de grande parte das gravadoras.  Afirma ele o seguinte 

sobre o tema: 

 

Não posso chamar de pirataria algo que não acontecia numa época em que não 
havia a opção legal (...) Agora já se pode baixar muita coisa legalmente. Antes, só 
com um cartão de crédito americano, que permite a inscrição no iTunes. 

 

 De fato, reportagem publicada em Agosto de 2006 por Araújo informava que nesse 

mês diversas gravadoras haviam finalmente disponibilizado seus catálogos para download 

lícito e pago. Segundo ele, “problemas tipicamente nacionais como a burocracia e a 

desorganização fizeram com que as gravadoras e editoras musicais demorassem ‘décadas’ 

para entrar em acordo e finalmente começar a combater o problema – ou seja, transformar 

em lucro o que sempre foi evasão” (ARAÚJO, 2006 c, p. 1).  

 De acordo com a reportagem, o site brasileiro iMúsica, que durante seis meses 

vendia apenas 18 ou 20 mil músicas por mês, assinou contratos com todas as grandes 

gravadoras (Universal, Sony&BMG, WEA e EMI), criando grandes expectativas de 

negócios para o futuro. Segundo Llerena (apud ARAÚJO, 2006 c), presidente do site: 

 

Já temos 350 mil faixas disponíveis; em um mês serão 500 mil e, no meio de 2007, 
já devemos ter um milhão (...) Passei cinco anos com quatro mil músicas no 
acervo. Agora, recebemos umas mil por dia das gravadoras, e vou jogando no site. 
Já tem coisas que ninguém imaginaria à disposição, por bons preços. 
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Também, conforme Araújo (2006 c), até a recente mudança pela qual passou o site 

iMúsica, o campeão brasileiro de downloads era o site Trama Virtual, criado pela gravadora 

Trama, e onde os artistas disponibilizam suas músicas para download de forma gratuita. 

Segundo Bôscoli, presidente da gravadora, a Trama não vende músicas em seu site: 

 

Nossos artistas estão no iMúsica, na UOL e até mesmo no exterior, no iTunes, para 
quem quiser comprar (...) Mas os nossos sites só oferecem música de graça, para as 
pessoas conhecerem os artistas e decidirem se querem comprar as músicas. Se 
você, antes de comprar um carro, tem direito a um test-drive, o mínimo é que 
também possa ouvir uma música (BÔSCOLI apud ARAÚJO, 2006 c, p.1).  
 

 Ainda, de acordo com a reportagem, a Trama Virtual possui cerca de cem mil 

músicas disponíveis, sendo a maioria delas bandas de pop-rock - mas incluindo também 

outros gêneros – e tendo uma média de 18 mil downloads por dia.  

 Araújo (2006 c, p.1) afirma que das gravadoras multinacionais, a Warner foi a 

primeira a lançar uma loja virtual própria que é, na verdade, uma página lançada dentro do 

iMúsica. Entretanto, diz ele, todas as gravadoras estão apostando na venda de música 

digital. Segundo Condé (apud ARAÚJO, 2006 c), presidente da Warner brasileira, o 

próximo passo da empresa é digitalizar aqueles discos que estão fora de catálogo, e também 

aqueles discos que nunca foram lançados em CD.  Já Oliveira, presidente da Som Livre, 

gravadora que possui “cerca de duas mil músicas disponíveis, também em parceria com o 

iMúsica” (ARAÚJO, 2006, c), afirma o seguinte: 

 

O mercado ainda é incipiente, por isso estamos colocando as músicas lentamente, 
sem fazer alarde (...) Até o fim do ano queremos ter dez mil músicas à venda, e 
todo o catálogo, de umas 30 mil, até o fim de 2007. 

 



 

 76 

4.3. O Movimento Creative Commons e a Questão da Propriedade Intelectual no 
Brasil 

 

Conforme mencionado mais acima, o movimento Creative Commons ganhou 

bastante visibilidade recentemente por procurar rediscutir a questão dos direitos autorais 

(copyright) e incentivar o acesso universal a diversas obras culturais (músicas, livros, 

filmes, etc.) desde que ocorra a devida autorização por parte de seus criadores. De acordo 

com Lemos, presidente do movimento no Brasil desde dezembro de 2006, o Creative 

Commons é: 

 
(...) um projeto global presente em mais de 40 países, que cria um novo modelo de 
gestão dos direitos autorais (...) Ele permite que autores e criadores de conteúdo, 
como músicos, cineastas, escritores, fotógrafos, blogueiros, jornalistas e outros, 
possam permitir alguns usos dos seus trabalhos por parte da sociedade. Assim, se 
eu sou um criador intelectual, e desejo que a minha obra seja livremente circulada 
pela Internet, posso optar por licenciar o meu trabalho escolhendo alguma das 
licenças do Creative Commons. Com isso, qualquer pessoa, em qualquer país, vai 
saber claramente que possui o direito de utilizar a obra, de acordo com a licença 
escolhida (LEMOS, 2005a). 
 

  Lemos (2005b, p. 184) afirma que a proposta do Creative Commons é “criar um 

universo de bens culturais que possam ser acessados ou transformados, de acordo com a 

autorização voluntária do autor”, sendo isso feito “mediante uma série de licenças de direito 

autoral que funcionam como uma caixa de ferramentas para o criador”. Assim, segundo o 

autor, a participação no movimento é uma iniciativa voluntária, cujo objetivo é “garantir a 

existência de um universo cultural comum com obras livres para serem acessadas, 

compartilhadas, redistribuídas e, se o autor permitir, também modificadas”.  

 Conforme Lemos (2005b), o movimento Creative Commons surgiu como 

conseqüência das recentes mudanças ocorridas na regulamentação do direito autoral que 

romperam o equilíbrio que perdurou durante todo o século XX entre os direitos autorais e 

os interesses por parte da sociedade. Tal equilíbrio, segundo o autor, foi rompido nos anos 
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90, quando os direitos autorais passaram a ser encarados como propriedade intelectual, 

sendo esta “absoluta, apresentando cada vez mais restrições” (LEMOS, 2005b, p.182). A 

principal razão para que isso ocorresse, para o autor, foi o advento da tecnologia digital e da 

pirataria digital, que fizeram com que diversas mudanças na legislação norte-americana 

fossem implementadas, as quais ampliaram o poder daquelas organizações que detêm o 

controle de conteúdo. Tal evolução de poder por parte dos detentores de conteúdo, para ele, 

“foi rápida e está longe ainda de se encerrar” (LEMOS, 2005b, p.182). Para corroborar, 

essa afirmação, o autor cita o caso de duas decisões judiciais bastante divulgadas pelos 

meios de comunicação na época em que ocorreram:  

(...) a que condenou o site MP3.com e a que julgou o Napster ilegal. Ambas foram 
coroadas com a aprovação, logo em seguida, do DMCA (Digital Millenium 
Copyright Act), um bricolage legislativo que regula desde a responsabilidade dos 
provedores da Internet por violão de direitos autorais, até a criminalização de 
qualquer ato que contribua com a quebra de medidas eletrônicas de proteção a 
direitos autorais (...) (LEMOS, 2005b, p.184).  
 
 

 Ainda, afirma o autor que “com as transformações dos últimos anos, o direito 

autoral está se transformando, sobretudo, em ferramenta de entricheiramento para 

salvaguardar modelos de negócios obsoletos e garantir que a Internet reproduza a estrutura 

do mercado de conteúdo e mídia existente” (LEMOS, 2005b, p.184).  

 Por último, Lemos (2005b) considera que apesar do acesso a computadores ser 

ainda bastante restrito no Brasil, o acesso a celulares e televisão é bastante amplo (60 

milhões), o que possibilita que seu conteúdo seja “descentralizado, aberto e acessível desde 

já, para que possa ser acessado seja pelo computador, seja pelo celular ou pela TV digital” 

(LEMOS, 2005b, p.185). Nesse sentido, o autor propõe uma estratégia a ser adotada pelo 

país que ele considera como a mais adequada: 
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Trata-se de investir não nos mercados tradicionais, mas de ocupar as novas mídias 
digitais de forma pulverizada, sistemática e intensa. Inundar o universo digital, 
enquanto ainda aberto, com conteúdo cultural do país. Projetar a nossa cultura 
urbana ou tradicional, da favela ao rock, da praia à arquitetura modernista, do 
maracatu ao Brazilian drum’n’bass, por meio de aparelhos celulares, da Internet, 
das novas TV’s e rádios digitais. Enfim, ocupar intensamente esse espaço 
simbólico novo e ainda aberto com produtos bem feitos (mas nem por isso caros), 
universais e locais, que chamem a atenção sobre nossa história, nossas imagens, 
nossa língua, visão e povo (...) Para isso, uma iniciativa como o Creative 
Commons é importante (LEMOS, 2005b, p.186).  

 

 

 Já com relação às afirmações do autor expostas anteriormente sobre a ampliação do 

poder dos detentores de conteúdo ocasionada pelas mudanças na legislação americana, 

considera-se nesse trabalho que, ainda que de fato eventuais mudanças na legislação 

visando o combate a pirataria virtual possam, de fato, ter concedido maior poder a tais 

organizações, na prática, o que verificou-se foi a maior fragmentação do campo como um 

todo, já que novos atores surgiram. Tais atores, a exemplo dos diversos softwares ilegais de 

compartilhamento de arquivos que surgiram logo após a decisão judicial que condenou o 

Napster, não necessariamente são pautadas por tal legislação, ao mesmo tempo em que 

ganham recursos de poder pelo fato de ocuparem o lugar daquelas organizações que outrora 

eram as únicas intermediárias entre os artistas e o público, e ganhando ainda suporte por 

parte deste último a partir do momento em que são constantemente utilizados.  No presente 

trabalho procura-se analisar os efeitos de tal fenômeno sobre o campo do mercado 

fonográfico do Brasil especificamente, ainda que muitos dos novos atores que surgiram 

nesse espaço não necessariamente pertençam apenas a esse campo, como é o caso dos 

softwares ou sites anteriormente citados.  

 É importante ressaltar que, dentre um dos principais expoentes e divulgadores do 

movimento Creative Commons no Brasil encontra-se o próprio ministro da cultura Gilberto 
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Gil. De acordo com Freire, Foina e Fonseca (2006), “o Brasil assumiu um papel de 

destaque no contexto internacional do software livre”, uma vez que “o governo federal 

apresentou um posicionamento público de defesa da adoção de software livre em diversos 

projetos”. Afirmam os autores que logo após assumir o cargo de ministro da cultura, Gil, 

que há muitas décadas vem atuando como ativista político e cultural, apoiou o laboratório 

brasileiro de mídia tática, evento ocorrido em São Paulo e que reuniu personalidades 

diversas como “ativistas, hackers, artistas, entre outros”.  Pouco tempo depois, conforme os 

autores, ocorria em Brasília a segunda Oficina de Inclusão Digital, promovida pelo 

Ministério do Planejamento, e onde o governo Lula pela primeira vez apoiou o projeto 

Software Livre. Em discurso no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, Gil (2005) fez a 

seguinte afirmação:  

  

 

Todos aqui sabem que sou um defensor, e mais do que um defensor, um praticante, 
um usuário, um entusiasta, do software livre, dos instrumentos de realização de 
redes virtuais e remotas, dos programas de inclusão digital, da aceleração e da 
multiplicação de trocas e das formas mais intensas, mais radicais, mais inovadoras 
de exercício da liberdade de pensamento, de expressão e de criação (...) É com 
alegria, portanto, que devemos saudar as experiências de inclusão digital, de 
adoção do software livre e de mudança do conceito (e da gestão) da propriedade 
intelectual, assim como os debates sobre o impacto da revolução digital em todos 
os campos (...) Penso, por exemplo, na questão dos direitos conexos, com as novas 
formas de licenciamento e gestão de conteúdos, a exemplo do movimento Creative 
Commons, que abre perspectivas inteiramente novas para criadores e fruidores de 
arte e entretenimento, formas oxigenadas, não-corporativas, progressistas mesmo, 
em temas historicamente aprisionados pela ortodoxia analógica reacionária.  

 

 Em outro pronunciamento feito em novembro de 2006, o ministro Gilberto Gil 

admitiu a necessidade de se discutir a questão da propriedade intelectual, e os efeitos que 

está exerce sobre o desenvolvimento social e econômico. Para ele, o desenvolvimento que 
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se busca resulta de um “equilíbrio entre as obrigações e direitos privados e o interesse 

público” e que tal equilíbrio quando perdido viola “a própria natureza do conhecimento”. 

Segundo Gil (2006): 

Defender o equilíbrio nas disciplinas de propriedade intelectual significa preservar 
a integridade do domínio público. Um domínio público robusto é a garantia da 
continuidade da inovação. Por outro lado, o “loteamento” do domínio público entre 
corporações privadas, de forma detrimental ao interesse público, representará não 
apenas colocar cercas em torno do conhecimento, como também diminuir o acesso 
a bens essenciais. 

  

 Uma outra crítica importante feita por Gil (2006) e que está ligada aos 

desequilíbrios existentes entre os elementos acima citados, refere-se ao que ele denomina 

de subversão da propriedade intelectual. Esta, segundo ele, “tem sido considerada um fim 

em si mesmo”. Assim, “as patentes se transformaram em instrumentos anticompetitivos; as 

medidas tecnológicas de proteção ameaçam o domínio público e as exceções e 

flexibilidades – como o uso justo e a cópia privada”.  O ministro receia ainda que a 

ampliação dos Direitos de Propriedade Intelectual e por conseqüência o fortalecimento das 

imperfeições existentes no sistema trave o desenvolvimento em todas as suas esferas.   

 A posição adotada pelo governo brasileiro com relação ao movimento Creative 

Commons, como afirmado anteriormente, tem sido destaque internacionalmente. Em 

entrevista a Agência Carta Maior de dezembro de 2006, o sociólogo holandês Joost Smiers 

elogia os debates ocorridos no Brasil sobre a questão da propriedade intelectual e a 

diversidade cultural, afirmando que “o Brasil realmente tem demonstrado muita 

sensibilidade com essas questões, principalmente nos debates da ONU e na própria ação do 

Ministério, com o ‘ministro Hacker’”. Porém, o sociólogo alerta o seguinte: 
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No entanto, ainda falta refletir isso melhor nas políticas públicas. O ministro tem 
ótimas intenções, mas é muito difícil enfrentar os conglomerados de mídia. Não 
adianta um ministério falar uma coisa e todo o resto do governo atender às 
pressões e lobbies da grande indústria. O Brasil pode fazer muito mais pela 
democracia cultural. 

 

 No entender de Smiers (2006), o copyright está chegando ao fim, sendo a pirataria a 

principal razão que contribui para que tal fato ocorra. Ele explica que há dois tipos de 

pirataria, conforme a afirmação abaixo: 

Temos dois tipos de pirataria: uma é em escala industrial e a outra é a que 
democratiza para uso doméstico. A primeira não é nenhuma novidade porque 
acontece, pois a população, principalmente a de países em desenvolvimento, não 
podem ter acesso aos caros produtos culturais e recorrem a esse mercado paralelo 
que já movimenta US$ 200 bilhões por ano. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de 
pirataria chega a beneficiar a lógica da cultura como mercadoria. O outro tipo de 
pirataria prova que informação, que pode ser reproduzida ao infinito, não pode 
estar restrita a mera mercadoria. As novas tecnologias proporcionam essa troca, 
não há como resistir. O processo é lento, mas cada vez mais as pessoas conseguem 
adquirir cultura ou produzir com tecnologias mais acessíveis (SMIERS, 2006).  

 

Dessa forma, fica evidente que a posição do sociólogo é a de que a pirataria virtual, 

graças ao desenvolvimento tecnológico, proporciona a democratização da cultura uma vez 

que por meio dela reproduz-se a informação que até então era restrita a simples mercadoria.  

Tal processo, para ele, é irresistível.  

Já ao referir-se sobre o Creative Commons, Smiers (2006) elogia o movimento, 

porém acredita que há outros elementos que devem ser analisados e que são a solução para 

os problemas decorrentes do atual sistema: 
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O Creative Commons é uma proposta muito interessante, mas o domínio público e o 
copyleft ainda é a única saída. Vejo que essa licença compartilhada ajuda a definir 
conceitos de forma mais clara. Uma questão central que o copyright provoca é o fim do 
processo básico de criação artística. O fazer artístico é completamente baseado na 
lógica do plágio. Ninguém cria a partir do nada. Tudo é um processo de evolução e 
aprimoramento e recriação. O copyright inibe essa lógica. O Creative Commons já 
prevê melhor isso. Mas apenas o domínio público nos liberta dessa lógica de domínio 
da produção cultural pelas indústrias (SMIERS, 2006).  

 
 
A professora Manuela Carneiro da Cunha tem opinião semelhante à de Smiers. 

Segundo ela, há atualmente uma contracultura que se opõe à lógica hegemônica de 

propriedade intelectual que advém principalmente de países como os EUA. Essa 

contracultura, segundo ela, “é a liberdade de apropriação, transformação, recriação de 

idéias alheias” (CUNHA, 2003). A professora afirma que o modo de conhecimento nas 

sociedades tradicionais baseia-se na livre circulação das informações e em resultados de 

experiência, e que a propriedade intelectual “congela e monopoliza” tais informações, indo 

de encontro a essa tendência. Para ela, tornar esse modo de conhecimento propriedade é 

engessá-lo, podendo “destruir aquilo que se está querendo proteger”.  

Cunha (2003), assim como Smiers, defende o copyleft, movimento que Pimentel 

(2003) define como “vinculado à defesa do software livre – a circulação de programas de 

computador que podem ser usados, modificados e repassados gratuitamente por qualquer 

usuário”, e cujo objetivo é “garantir que toda cópia desses programas continuará sendo 

livre, como o original”. Cunha (2003) afirma que não se trata de deixar de beneficiar quem 

gerou as idéias que servem de base para a construção de novos produtos, mas que isso é 

diferente da propriedade intelectual, que “seqüestra” o conhecimento.  

Pode-se afirmar, portanto, que o Creative Commons e o copyleft são movimentos 

que têm por objetivo contrapor-se ao modelo de propriedade intelectual oriundo de países 

como os EUA e que ainda é hegemônico nos dias atuais. O surgimento desses movimentos, 
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que encontram amplo espaço no Brasil e que são legitimados especialmente pelo apoio 

oficial que recebem do próprio governo, estão diretamente relacionados com a questão do 

compartilhamento de arquivos musicais por meio da internet. Apesar de tais movimentos 

não estarem restritos à música, parece correto afirmar que o debate a respeito da troca 

desses arquivos influenciou fortemente o surgimento e atuação de tais organizações, o que 

justifica o fato destas últimas serem consideradas no presente trabalho como atores sociais 

pertencentes ao campo do mercado fonográfico do país.  
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5. Análise do Campo do Mercado Fonográfico no Brasil  

Neste capítulo tem-se como finalidade analisar os dados obtidos a partir das 

entrevistas com os dirigentes das principais organizações que fazem parte do campo do 

mercado fonográfico no Brasil. Para isso, optou-se por reproduzir os trechos que melhor 

ajudam a compreender as relações existentes na estrutura estudada, fazendo-se a seguir a 

comparação com as informações obtidas na literatura sobre o setor e, por fim, a 

interpretação dos dados de forma conjunta, com base no referencial teórico utilizado.  

Em primeiro lugar procurou-se descobrir quais foram os eventos mais marcantes do 

desenvolvimento histórico do mercado fonográfico brasileiro, na visão dos   entrevistados. 

Esta caracterização histórica nos mostrou que os eventos que os sujeitos percebem como 

incidentes críticos são decorrentes de inovações tecnológicas, em especial a mudança de 

suporte de mídia. Foi possível observar também como os atores caracterizam o campo em 

termos de forças atuantes e recursos em disputa. Emergiram naturalmente do discurso dos 

sujeitos as questões ligadas à pirataria virtual, sua influência no modelo de negócio vigente 

e as mudanças nas posições relativas dentro do campo.  

A seguir, apresenta-se cada uma das categorias que surgiram do discurso dos 

entrevistados.  

 

5.1. Trajetória histórica e principais eventos críticos do campo 

Com relação aos principais incidentes críticos ocorridos historicamente no campo 

do mercado fonográfico, a maior parte dos atores destacou elementos de ordem 

tecnológica, especialmente aqueles relacionados a mudanças de suporte como a transição 

do sistema de gravação mecânica para o sistema de gravação elétrica, do LP para o CD e 
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do CD para o MP3. Também foram citadas ferramentas como a internet e seus diversos 

sites e programas (como o msn) os quais facilitam, na opinião dos entrevistados, a 

distribuição da música para uso pessoal.  

Já o surgimento do CD foi o evento considerado mais importante por alguns dos 

entrevistados, tendo em vista que, para eles, foi a partir desse período que as gravadoras 

começaram a ganhar dinheiro como nunca antes em sua história: 

 

Eu acho que foram acontecimentos tecnológicos (...). Ele nasceu, cresceu e 
mudou de acordo com as novas invenções. Então ele nasceu no início do século, 
nós tivemos aqui no Brasil a Casa Odeon e a Casa Figner, que foram as primeiras 
empresas que prensaram e venderam os discos de cera. Então o Fred Figner era 
um inventor do mesmo porte do Victor da RCA Victor, que inventou a vitrola. 
Existia uma vitrola brasileira que era patenteada pelo Figner, que era um 
imigrante alemão que veio pra cá no início do século e montou a Casa Figner e 
que chegou a ser a maior vendedora de discos no Brasil. Ele tinha um sistema de 
vendas parecido com o que depois foi adotado pelas Casas Pernambucanas. Ele 
tinha vendedores em lojas de turnos que viajavam pelo país todo, vendendo não 
só  o reprodutor que ele fabricava como os discos. Então as primeiras gravações 
no Brasil de música brasileira, de Pixinguinha, de Donga, e de outros 
compositores. Garoto, Chiquinha Gonzaga, todos eles são da Casa Figner. Ele 
criou a Odeon, que era um selo e depois essa Odeon foi comprada dele na década 
de 30, em 36, 37 por aí, e ele vendeu a indústria dele. Então a história do início 
do século é a história do disco de cera onde estavam prensáveis, eles quebravam 
muito, tinha uma durabilidade muito pequena e normalmente uma música 
gravada de cada lado. E é interessante que naquela época você cedia os direitos 
autorais e o direito de interpretação, então ele comprava, por exemplo, uma obra 
do Pixinguinha e pagava pela interpretação do Pixinguinha pra fazer duzentas 
cópias, trezentas cópias, que era, assim, o máximo, era muito, e comprava as 
músicas também. Então ele na verdade era editor e produtor fonográfico e todo 
mundo apanhava o dinheiro e não queria mais saber quanto vendeu, se vendeu 
mais, se vendeu demais, entendeu? Então a noção do direito do autor, do 
intérprete, era uma noção ligada ao contrato de trabalho praticamente, não havia 
essa de que depois eu vou ganhar mais tanto, etc. Era apenas o que você ganhava 
na hora que você trabalhava. Então foi assim. E depois essa indústria foi sendo 
aperfeiçoada ao longo da década de 30, 40 e as grandes casas fonográficas 
estrangeiras, principalmente a partir da década de 40, vieram pro Brasil. Aquele 
“namoro” que teve do Brasil com os Estados Unidos, o pessoal se instalou aqui, 
criaram-se as primeiras rádios, foi um grande sucesso na década de 30 e aí passou 
a ser até um produto nacional, com as cantoras, com os programas da Rádio 
Nacional, que foi a era Vargas. Então se você quer saber se houve, vamos dizer, 
uma bola propulsora da música brasileira, ela talvez tenha sido a Rádio Nacional 
com Getulio Vargas, a criação da Rádio Nacional (...) Depois houve muito medo 
com o advento do rock’n’roll na década de 50, a juventude estava muito 
impressionada com isso, comprando os discos. Aí tinham três rotações. Primeiro 
78 e depois 45, depois 33, que era o LP. Então naquele tempo ainda era 78 e 45, 
quando chegou o rock. Depois a indústria evoluiu para um produto mais durável, 
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que foi o LP, que a partir da década de 60, 70 começou a existir, e aí você já 
conseguia colocar doze músicas juntas. E aí foi se firmando a indústria com uma 
venda muito expressiva. Depois, no final da década de 70, foi a fita cassete, que 
era de muito fácil porte, que bastava você ter um gravadorzinho, colocar duas 
fitas e aí começar as obras assim enumeradas, porque até então você não tinha 
como copiar. A dificuldade de gravação dos discos de 78, 45 e 33  era muito, 
muito pequena. Quando vieram os suportes menores, teoricamente mais eficiente, 
com um som melhor, foi que nasceu a cópia. Então, vamos dizer, a pirataria, a 
violação dos direitos, nasceu aí com a fita cassete, e aí eles rapidamente migraram 
pro CD, no final da década de 80 e início da década de 90, achando que o CD não 
haveria a possibilidade de cópia porque os equipamentos eram caríssimos. Você 
pra gravar CD e reproduzir era absurdamente caro, enquanto que qualquer um 
tinha gravador com fita. O que aconteceu foi que, tecnologicamente, teve toda 
essa evolução de hardware, porque o software é o disco, é a criação intelectual. O 
rádio é só o equipamento onde eles tocam, e com essa evolução e a digitalização, 
hoje você ficou com grandes facilidades de reproduzir um CD, você vem e 
compra em qualquer lugar por duzentos reais o reprodutor de CD, coloca na sua 
casa e tira. Ao contrário do que acontecia nos outros suportes, a qualidade do CD 
copiado é igualzinha a qualidade do CD de onde vem a cópia. Então, vamos 
dizer, a linguagem digital fez com que isso acontecesse, que as cópias tivessem a 
mesma qualidade da versão original (advogada na área de propriedade 
intelectual).  
 
Olha, o surgimento do CD foi um evento fundamental para o mercado brasileiro. 
Porque foi, talvez, o momento em que mais se ganhou dinheiro com a indústria 
fonográfica brasileira. Aquele momento de transição do vinil para o CD foi um 
momento extraordinário. Começou a se vender CD como nunca se vendeu, 
começou a se ganhar dinheiro, as gravadoras ganharam independência com isso. 
Porque as gravadoras eram geralmente parte de grupos específicos, grupos 
empresariais específicos e naquele momento elas ganharam uma vida própria 
muito grande. O negócio da música autonomamente poderia ser uma fonte de 
recurso. Então o momento em que o CD surge é o momento que moldou a prática 
das gravadoras pelo custo, até hoje. É engraçado, porque a gente fala que às vezes 
o cachimbo deixa a boca torta né?E nesse caso o cachimbo era tão legal, tão bom, 
gerava fluxo de caixa, que acabou moldando certas práticas e hoje, muito embora 
a era do CD esteja no seu final, você ainda insiste nessas práticas como forma de 
organização do negócio da música. Então, de certo modo, o único grande desafio 
da indústria fonográfica agora é exatamente se tornar independente do CD e 
abraçar novos modelos de negócio que não tenham mais a ver com a mídia do 
CD, porque esse período está no seu último suspiro (...) Eu acho que esse é o 
período que eu entendo como crucial para estudar as transformações da indústria 
fonográfica (Creative Commons).  
 
Eu acho que o grande boom da indústria foi o CD, e toda a tecnologia de mercado 
foi preparada pra isso, diferente do que aconteceu com a Internet, em que você 
tem tudo ali e basta clicar um botãozinho. E antes não, você tinha uma peça física 
que você escutava dentro de outra coisa, entendeu? Então, o momento é muito 
bom pra vender pra todo mundo”.(representante da gravadora Indie Records).  

 
 

 
 Os eventos críticos mencionados pelos entrevistados, portanto, assemelham-se 

àqueles encontrados na literatura que trata sobre a trajetória histórica do mercado 
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fonográfico brasileiro. O importante papel exercido por Figner como pioneiro no ramo de 

prensagem e vendas de discos no país, a produção do primeiro disco elétrico pela Odeon 

com músicas brasileiras, a entrada das gravadoras multinacionais, a invenção do LP e, 

principalmente, a criação do CD,  foram os eventos que os informantes mencionaram em 

sua maioria. Quanto a este último evento, é interessante perceber que muitos dos 

entrevistados, ao citá-lo, estabeleceram uma relação entre tal acontecimento e a questão 

econômico-financeira da indústria, como fica demonstrado em  afirmações como as de que 

“começou a se vender CD como nunca se vendeu”, “começou a se ganhar dinheiro” e “o 

momento é muito bom pra vender pra todo mundo”. 

Ressalta-se, porém, que a menção à criação da Rádio Nacional durante a Era Vargas 

e o papel por ela exercida como “propulsora da música brasileira” foi feita apenas pela 

entrevistada ligada à área propriedade intelectual, não tendo sido elemento crítico lembrado 

pelos demais atores.  

Ao serem questionados se o fenômeno da pirataria virtual poderia ser considerado 

um incidente crítico na história desse mercado, praticamente todos os entrevistados 

disseram que sim, e citaram o programa Napster como sendo a primeira ferramenta a 

possibilitar o compartilhamento de arquivos musicais entre usuários pela internet. Assim, 

este software foi caracterizado por meio de expressões tais como “uma coisa 

extraordinária”, “um efeito mundial”, “um marco”, “um programa que pegou as 

gravadoras de surpresa”, entre outras. O dirigente da gravadora de pequeno porte afirmou, 

ainda, que “se não fosse o Napster seria uma outra coisa”, uma vez que “é tudo 

decorrente da tecnologia, uma coisa assim, que a gente não tem como fugir disso”, 
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afirmação que demonstra que para muitos o marco não foi o evento em si, mas sim a 

própria questão da tecnologia, como fica claro nos seguintes trechos: 

 

Concordo, a partir daí é que começou a derrocada da indústria, e isso teve um 
reflexo em todo o universo musical, desde o artista, compositor, o músico, o 
hold, o técnico, o motorista do caminhão de equipamento. Foi uma derrocada pra 
todo mundo porque tudo vinha da gravadora (...) Eu acho que a partir dessa data 
que você falou, que começou, veio do vinil pro CD,  e do CD já começou o 
programa de pirataria. Isso foi realmente um marco negativo (T-Rec).  
 
Eu acho que é um marco, enfim, é um marco no sentido de que se eu não me 
engano o Napster foi a primeira ferramenta que possibilitou a troca de arquivos 
entre diversos usuários ligados ao mundo inteiro. Mas se não fosse o Napster, 
seria uma outra coisa, enfim, é tudo decorrente da tecnologia, a gente não tem 
como fugir disso (Biscoito Fino). 
 
Concordo, o Napster foi uma coisa extraordinária. Ele mudou a mídia. Ele abriu 
o caminho não só para mudanças na indústria fonográfica, mas para mudanças 
em Hollywood e mudança até na telefonia. O skype é um produto na era 
Napster. Quem mudou o skype foi o pessoal do Kasaa, que é a segunda geração 
do Napster. A geração do Napster foi fechada, criou-se o Kasaa, e os mesmos 
donos do Kasaa é que montaram o skype. Então, quer dizer, tudo começou no 
Napster (Creative Commons ) 

 
 
 
 Ainda com relação ao comportamento do setor ao longo dos anos, perguntou-se aos 

entrevistados se eles concordavam com a afirmação de que as grandes gravadoras, no 

passado, exerciam uma grande influência sobre as demais organizações que compunham o 

mercado, e, caso isso fosse verdadeiro, quais seriam tais influências. As respostas foram 

variadas, mas a maioria dos entrevistados preferiu destacar elementos de ordem tecnológica 

ou econômico-financeira, como mostram os seguintes trechos: 

 

E exerciam muito sim. Porque ela não tinha dinheiro. É aquela coisa, você ter uma 
gravadora independente há dez, quinze anos atrás era praticamente inviável, as 
tecnologias de estúdio já eram uma coisa muito cara. Então normalmente só as 
grandes gravadoras tinham um estúdio. Você tinha o estúdio da Warner, o estúdio 
da Sony, que eram coisas inacreditáveis, com tecnologia importada. Hoje, com a 
facilidade da tecnologia, eles perderem um pouco esse poder. Eles acham que têm 
mais poder do que realmente têm. Então era muita coisa concentrada nas mãos de 
poucas pessoas, eles podiam dizer como eles queriam que o mercado funcionasse 
(...) Porque você tinha cinco ou seis gravadoras no máximo. E hoje em dia você 
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tem gravadoras menores com muito peso, e às vezes eles são até melhores pro 
mercado, porque como são menores, e não tem o ônus de passar por um processo 
burocrático. Eles se adaptam muito mais fácil porque ali é uma produção brasileira, 
então não tem que pedir para o supervisor de Londres falar com o Conselho. Então, 
essas pequenas gravadoras que hoje já têm porte médio e que são só nacionais, já 
estão, já estão conseguindo o que eles querem também no mercado. Ainda tem 
muita coisa que vai ser muito difícil de mudar, porque são anos de mercado 
(iMusica).  
 
Elas sempre tiveram estruturas maiores, principalmente pensando em 
multinacional, mais dinheiro, uma estrutura já com um modelo igual ao lá de fora. 
Então, de certa forma, uma empresa mais bem estruturada, mais bem equipada, vai 
levar vantagem sobre quem é menor (Indie Records).  
 
Eu acho que isso é totalmente plausível no sentido de que você tinha concentração 
enorme de renda mesmo, de poder, poder financeiro. Quer dizer, você tem 4, 5 
gravadoras que faturam milhões e milhões e milhões de dólares durante 20, 30 
anos. É natural que elas tenham poder maior de influência sobre as instituições que 
regem esse mercado, eu acho que isso é inerente ao próprio capitalismo. Quando 
você perde essa força financeira, que o negócio começa a se pulverizar, você 
também perde a sua força política, eu acho que é por aí (Biscoito Fino).  

 
 
 
 Apesar dos entrevistados em sua maioria concordarem com a afirmação de que as 

grandes gravadoras de fato perderam em parte o poder de influência que detinham 

anteriormente, dois entrevistados disseram que tais organizações continuam a exercer uma 

forte influência sobre o setor como um todo. Assim, o representante do Creative Commons 

no Brasil afirmou que “essa influência existe ainda hoje” e que esta é “uma influência 

política”. A razão, para ele, está no fato de haver uma “simbiose entre as gravadoras, 

Hollywood e, sobretudo, redes de televisão”. Ele destaca ainda o fato das gravadoras 

atuarem, nos Estados Unidos, por meio da associação de gravadoras e da aliança feita entre 

elas e a associação anti-pirataria.  

Já a professora especializada na área da música afirmou que as gravadoras 

anteriormente “tinham que participar de todas as etapas de produção até o consumo”, o que 

nem sempre ocorre nos dias de hoje, mas que “elas têm o poder, tinham o poder e ainda 
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têm”. A professora, entretanto, ressaltou que não apenas as grandes gravadoras detinham tal 

influência, mas também outras organizações, como as rádios. Assim, afirma ela que: 

 

 

Eu sempre penso no exemplo do jabá, não é? O quê que é o jabá? Tanto para a 
gravadora como para a própria música? Eu sou contra o jabá, mas ao mesmo 
tempo... O rádio tem o poder de barganha aí. Não é? Mal usado! Mas é um 
exemplo (...) A rádio parece que perdeu o bonde da história do Brasil nos último 
dez anos (Professora na área de cyber cultura).  

 

A percepção da entrevistada anterior é corroborada pela afirmação do dirigente da 

pequena produtora. Para ele, as grandes gravadoras de fato dominavam o mercado no 

passado no que diz respeito ao “universo de gravação”, mas que para elas conseguirem 

fazer com que suas músicas fossem tocadas, tinham que ceder ao poder das rádios: 

 

Sim, basicamente não existiam pequenas gravadoras. Os selos não conseguiam 
sobreviver, porque as majors movimentavam uma ação em dinheiro muito grande. 
Desde os estúdios. Hoje em dia não existem mais estúdios das gravadoras, que 
eram grandes estúdios. Estúdio da EMI, estúdio da Polygram, que eram coisas que 
você não encontrava em toda esquina como tem hoje. Então elas dominam esse 
universo de gravação. Você tinha que arrumar uma gravadora pra gravar o seu CD, 
a sua música, o seu disco, porque na época era vinil. Você não conseguia entrar 
num estúdio ali na esquina e gravar o seu vinil. Hoje você já consegue, naquela 
você tinha que estar na gravadora pra gravar. Mas as gravadoras não dominavam 
as rádios, tanto que elas pagavam as rádios pra poder tocar os artistas delas. Se não 
pagasse a rádio, a rádio não tocava o artista e o disco não vendia (...) Então eu acho 
que rádio e gravadora dominavam o universo. Eu acho que, além das gravadoras, 
tinham as rádios, porque se as gravadoras peitassem as rádios e não pagassem pra 
tocar as músicas, aí as rádios não tocariam as músicas e não fariam sucesso. E elas 
(gravadoras) não teriam aquela venda que tinha na época do vinil (...) Então eu 
vejo essas duas forças antigamente: gravadora e rádio. Fora isso, realmente, você 
tinha que tentar furar esse bloqueio. Várias pessoas de pequenas gravadoras, que 
nem existiam muito, tentaram fazer e eram engolidos por essa máquina, que não 
deixavam isso acontecer. As rádios não queriam tocar muito as gravadoras 
independentes porque elas não tinham muito dinheiro, porque nisso ela perdia um 
dinheiro de vendas que era muito maior. Então não tocava. Então você sente como 
o pequeno era engolido, não tinha o seu espaço, como hoje você tem de certa 
forma, as gravadoras já não têm esse dinheiro todo, então as rádios já têm que 
procurar outros (Representante da T-Rec).  
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 Dessa forma, algumas considerações iniciais a respeito do campo do mercado 

fonográfico brasileiro podem ser realizadas. Em primeiro lugar, fica evidente que o seu 

comportamento ao longo do tempo caracterizou-se por sucessivas alterações ocorridas de 

tempos em tempos e que estão relacionadas, como explicado anteriormente, ao 

aprimoramento dos suportes sonoros, conforme a literatura especializada já apontava. A 

mudança do sistema de gravação mecânica para o sistema de gravação elétrico, entretanto, 

foi particularmente importante para a estruturação do setor, uma vez que foi responsável 

pela entrada de indústrias multinacionais no país e uma significativa diminuição do número 

das fábricas nacionais, realidade que não foi modificada posteriormente. A principal razão 

para isso está relacionada ao fato de que as multinacionais, desde esse período, detinham o 

controle dessa nova tecnologia, ao contrário das empresas locais. Se a entrada das 

organizações estrangeiras no campo se deu especialmente em função de um evento de 

caráter tecnológico, a maior posse e acumulação de recursos de caráter financeiro por parte 

de tais organizações também ocorreu como conseqüência de um outro evento relacionado a 

mudanças na tecnologia do sistema de gravação, o surgimento do CD. Como ressaltaram os 

entrevistados, a partir desse período, as gravadoras estrangeiras passaram a ganhar dinheiro 

como nunca tinha ocorrido em toda a história do setor fonográfico, sendo essa fase 

considerada a “era de ouro” da indústria, em que artistas vendiam milhões de álbuns.  

Assim, com base no referencial teórico de Bourdieu, pode-se afirmar que as 

gravadoras multinacionais passaram a competir no campo do mercado fonográfico 

brasileiro devido ao  fato de que detinham a posse do novo capital tecnológico (sistema de 

gravação elétrico) que lhes conferiu a posição de atores dominantes nesse espaço. Já a 

acumulação cada vez maior de capital financeiro (especialmente a partir do advento do 
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CD), juntamente com o monopólio do capital tecnológico sem o qual não era possível 

produzir fonogramas  (posse de grandes estúdios contendo os  melhores equipamentos de 

gravação e o controle de toda a cadeia de produção da música), foram responsáveis pela 

grande influência que as multinacionais exerceram durante anos não apenas sobre as 

demais organizações produtoras de fonogramas que não existiam em grande número, mas 

também sobre os próprios artistas que dependiam delas para gravar seus álbuns. O 

fenômeno da pirataria virtual, que surgiu graças ao desenvolvimento da tecnologia do MP3 

e do programa Napster, foi o último grande evento crítico ocorrido no campo do mercado 

fonográfico, constituindo-se em novo capital tecnológico que alterou a ordem vigente nesse 

espaço, como fica claro mais adiante.  

 

5.2. Configuração do campo do mercado fonográfico brasileiro 

Ao serem perguntados quais organizações estariam ligadas ao mercado fonográfico 

de forma direta e/ou indireta, os entrevistados citaram diferentes instituições públicas e 

privadas, dentre as quais pode-se destacar: as pequenas, médias e grandes gravadoras, as 

editoras, o ECAD (sociedade coletora de direitos autorais), as associações das grandes e das 

pequenas gravadoras, os diferentes sites de venda de música pela internet, e, ainda, órgãos 

governamentais ligadas à área da cultura como a Funarte e o Ministério da Cultura. Foram, 

também, mencionados sites como o Orkut, os blogs, programas como o MSN e as rádios 

digitais: 

 

O que rege ainda o mercado de trabalho são as gravadoras, não é? E as rádios. 
Então pra mim são os principais comercialmente falando (...) Tem o estúdio, onde 
você vai gravar, tem os músicos que você vai usar, o produtor (...) Você já tem 
editoras que não são ligadas às gravadoras que movimentam muito dinheiro (T-
Rec).  
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Você continua tendo a mesma coisa: as gravadoras com as editoras administrando 
a propriedade intelectual, a mídia divulgando (...) Você tem os blogs, você tem o 
orkut, você tem os sites (...) As formas até mudaram, mas as estruturas são mais ou 
menos as mesmas. As gravadoras, desde as maiores até as que têm dois carinhas 
que produzem o CD sozinhos, as editoras, com as associações das editoras e das 
gravadoras, e aí as rodas dos lojistas e o público (...)Acho que pode mudar a 
maneira como as gravadoras funcionam, você ter editoras menores, você ter 
formas diferentes de vender, formas diferentes do público consumir, mas a 
estrutura é mais ou menos a mesma (iMusica).  
 
A cadeia é enorme, eu nem saberia elencar aqui todas, mas bom, enfim, tem de 
tudo, você tem as editoras, você tem associações, você tem as gravadoras, você 
tem os produtores, os artistas, você tem o governo, o Ministério da Cultura, as 
secretarias estaduais e municipais, você tem os patrocinadores de eventos, uma 
cadeia gigantesca. Eu faço parte de uma pequena célula disso, nem tenho muita 
idéia da dimensão, até onde isso pode ir (Biscoito Fino).  
 
Em primeiro as gravadoras, em segundo lugar as editoras que são fundamentais 
também, uma vez que existe toda uma constelação de editoras no Brasil, em 
terceiro lugar o ECAD, que é a sociedade coletora de direitos autorais.  O ECAD é 
uma organização muito importante e que cada vez se torna mais importante na 
cadeia da musica brasileira, já que o poder do ECAD e sua importância só crescem 
de ano a ano e a tendência é que isso cresça cada vez mais. Você tem os  
broadcasts, como as redes de televisão,  que são muito importantes dentro daquela 
idéia de simbiose entre a industria fonográfica e broadcasts. É muito importante, 
por exemplo, o espaço que os broadcasts geram para a musica brasileira. Esse 
espaço já foi maior, mas hoje em dia é muito significativo. Você tem, além disso, a 
entrada das novas mídias. Então, por exemplo, hoje a internet, o orkut e o MSN 
estão ganhando cada vez mais uma fatia importante nesse panorama todo no 
mercado da indústria fonográfica (Creative Commons).  

 
 
 
 As organizações citadas pela maior parte dos atores entrevistados, como pode ser 

observado nos trechos acima, foram quase as mesmas, com algumas exceções. Dessa 

forma, a menção às gravadoras, editoras e grande mídia  foi praticamente unânime entre 

eles, o que se justifica tanto pelo fato de serem organizações diretamente ligadas ao setor e 

que ainda “regem” os negócios nele levados adiante, mas também por serem aquelas 

historicamente responsáveis pela viabilidade econômico-financeira desse setor, o que é, 

obviamente, uma conseqüência do primeiro fator.  

 Fica claro, também, que do ponto de vista de alguns entrevistados, a estrutura do 

mercado fonográfico brasileiro continua sendo praticamente a mesma que a de antigamente, 
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já que as gravadoras, editoras e a mídia continuam sendo as organizações com maior 

influência devido aos fatores destacados no parágrafo acima.  

  Vale, no entanto, fazer uma observação. A maioria dos entrevistados, ao destacar as 

organizações por eles consideradas como fazendo parte do campo do mercado fonográfico 

brasileiro, citou, como mencionado anteriormente, páginas como o orkut, you tube, o msn e 

os diversos blogs existentes na internet, os quais facilitam a distribuição de arquivos 

musicais (ou a visualização, no caso dos vídeos) para os diversos usuários que utilizam seus 

serviços. Sabe-se, entretanto, que a maior parte desses elementos por ele mencionados não 

são propriamente organizações, mas caracterizam-se como ferramentas tecnológicas 

pertencentes a grandes organizações. Estas, por sua vez, são aquelas detentoras de recursos 

de poder e as quais competem  no campo estudado. Páginas como o Orkut e o You Tube, 

por exemplo, os quais obtiveram sucesso rapidamente entre os usuários, tornaram-se 

tecnologias de propriedade da maior empresa de internet do mundo, a Google. Já o 

programa de bate papo instantâneo MSN, por sua vez, é tecnologia criada pela Microsoft 

Windows, enquanto o iTunes é propriedade da Apple Inc. Assim, um mínimo de cautela é 

necessária para que não se confunda as organizações inseridas no campo com as 

ferramentas tecnológicas por elas detidas e as quais são responsáveis pelas transformações 

ocorridas nesse espaço simbólico.  

Percebeu-se no discurso dos entrevistados, porém, uma contradição que está 

relacionada à não inclusão no campo, por parte deles, dos programas que permitem o 

compartilhamento de arquivos musicais via internet (como o Napster, Kazaa e E-mule), 

ainda que tais ferramentas tenham sido amplamente mencionadas por eles em outros 

tópicos.  
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O fato de tais aplicativos não terem sido mencionados, em contraposição à inclusão 

no campo de outros programas ou sites com características muito similares (como 

demonstrado nos trechos destacados), parece apontar para duas possibilidades: a) o não 

reconhecimento de tais softwares, por parte dos atores pertencentes a instituições 

oficialmente ligadas ao mercado fonográfico, como players possuidores de recursos de 

poder próprios e dotados de legitimidade para competirem com as organizações tradicionais 

do campo, e b) percepção consciente ou não-consciente de que o status da organização 

(oficial ou não-oficial) determina o espaço simbólico em que esta será inserida.  

 

5.3. Recursos de poder  

Os informantes divergiram um pouco a respeito dos recursos considerados mais 

valiosos no mercado fonográfico e que permitem a uma organização o alcance de uma 

posição privilegiada perante as demais. Para os representantes das gravadoras ou 

produtoras, o recurso mais valioso no mercado, a princípio, seria a qualidade artística e o 

tamanho do cast. Já para os representantes da organização especializada na venda de 

música online e do órgão governamental ligado à área da cultura, o que importa é a 

organização possuir “boas cabeças de marketing, boas pessoas por trás dos artistas”, ou 

“investir mesmo (..), fazer o Faustão, fazer a novela”, como fica demonstrado nos trechos 

abaixo: 

 
 
É o cast. Na minha opinião vai continuar sendo tamanho e qualidade (...) Alguns 
selos desses, enfim, têm artistas que até hoje estão fazendo sucesso, músicas que 
vendem até hoje, que tocam até hoje, então é um refluxo que gera a venda, que 
gera o lucro que é mais importante. A Universal é a numero um há uns, pelo 
menos, uns seis anos, se bobear há dez anos (Indie Records).  
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Investimento naqueles que tenham um potencial de mercado maior, quer dizer, 
uma linguagem mais acessível, eu acho que é mais isso (...) É investir mesmo, tem 
que fazer o Faustão, tem que fazer a novela, também pesa um pouquinho essa 
pressão das gravadoras, não é? (Funarte)  
 
Eu diria que boas cabeças de marketing, boas pessoas por trás dos artistas (...) Se 
você tiver uma boa equipe de marketing, você consegue fazer as coisas com menos 
dinheiro do que uma equipe de marketing com muito dinheiro (iMusica).  
 
Primeiro o artista, porque tudo acaba no público, se o público não comprar o cd 
você não consegue, por mais dinheiro que você coloque você não tem um retorno. 
Então primeiro você tem que ter um bom artista, depois você tem que ter dinheiro 
pra investir, depois você tem que ter uma distribuição a nível de território nacional 
inteiro (T-Rec).  

 

    

Para o representante da organização ligada à questão da flexibilização da 

propriedade intelectual, o que importa para as gravadoras são os recursos financeiros, uma 

vez que, para ele, “é fundamental que você tenha condições de ter suporte econômico para 

você organizar suas atividades”. Já na opinião da jornalista especializada na área de música, 

o que importa realmente para as gravadoras é a venda, e, nesse sentido, a área de marketing, 

adquire papel fundamental: 

 

Qualidade artística eu acho que vem por último, o que vem é possibilidade de 
venda, aquela música que vai pegar fácil, tipo o Bonde do Tigrão e tal, quer dizer, 
coisa fácil, de apelo fácil, que entre depressa no ouvido, que a pessoa saia cantando 
mesmo que não queira, mesmo sem querer você se pega assobiando um treco 
desses de vez em quando (...) O principal departamento de uma organização 
grande dessas hoje em dia é o de marketing (...) Quando você vai ler a ficha 
técnica do disco, você pega ali embaixo e está a diretoria de estratégia do produto, 
e aí é o nome de um marketeiro lá qualquer (... ) O pessoal de marketing tomou 
conta de tudo (Ana Maria Kfouri).  

 

 

As respostas de grande parte dos entrevistados com relação aos recursos mais 

valiosos dentro do campo demonstram curiosas contradições. Enquanto os dirigentes das 

gravadoras nem ao menos citaram os recursos de ordem financeira como sendo os mais 
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importantes, tais recursos são colocados em primeira instância pelo dirigente da 

organização que defende a flexibilização dos direitos autorais.  

Quase todos os dirigentes de gravadoras e produtoras  (entre pequenas e grandes), 

entretanto, em diversos momentos da entrevista mencionaram questões ligadas direta ou 

indiretamente a recursos de ordem financeira. Assim, ao afirmar que o cast é o recurso mais 

importante dentro do setor fonográfico como um todo, o dirigente da gravadora Indie se 

contradiz  logo em seguida ao justificar sua colocação, admitindo que gerar o lucro “é o 

mais importante”. A importância do próprio capital artístico, para ele, se dá na medida em 

que  este cast associa-se a fatores tais como o “sucesso” e “vendas”, sendo, portanto, um 

“refluxo” para o alcance desses objetivos.  

O presidente da pequena produtora tem visão semelhante à do dirigente da 

gravadora de médio porte, afirmando que o recurso mais importante é o artista, pois “tudo 

acaba no público” e que “se o público não comprar o cd, você não tem retorno”. Ainda, 

segundo ele, “o profissional de qualidade é o que vai ter o feeling de ter um artista que pode 

dar um retorno, o artista bom que dá retorno e o artista bom que não dá retorno”. Fica 

evidente, portanto, que ainda que o entrevistado desconsidere o recurso financeiro na forma 

de investimento como sendo aquilo que está em primeiro lugar, ele atinge tal posição na 

medida em que transforma-se em retorno oriundo das vendas que o cast no qual se investiu  

proporciona. Assim, se para ele o artista é o recurso principal de uma organização ligada ao 

setor, tal importância apenas adquire sentido na medida em que gere aquilo que está no 

centro da lógica empresarial, qual seja, o retorno financeiro. Ainda, é interessante observar 

que ao afirmar que o mais importante é “investir” em boas cabeças de marketing 

(colocando, por exemplo, o artista em programas como o do Faustão), torna-se claro que o 
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capital considerado de maior relevância por parte do dirigente do órgão governamental é o 

financeiro, mesmo que de forma indireta.  

Os recursos de ordem tecnológica, entretanto, não foram considerados por nenhum 

dos representantes organizacionais como sendo aqueles que assumem maior importância 

para as organizações presentes no campo. De acordo com o representante da gravadora 

Biscoito Fino, a “ tecnologia não atrapalha”, ainda que não seja “um diferencial essencial 

para o sucesso”. Já para o dirigente do Creative Commons, a tecnologia “é um elemento 

que em si é neutro, mas ela muda o cenário que você trabalha”, sendo ela também um 

“fator de emancipação” que acaba por descentralizar informações que antes eram 

centralizadas por algumas entidades. Para o representante do governo, a tecnologia 

atualmente está bastante acessível, fazendo com que as próprias gravadoras muitas vezes 

acabem utilizando outros estúdios que não os seus, o que significa, para ele, que o 

investimento na “execução do projeto” é mais importante que a tecnologia em si: 

 

A gente, por exemplo, lançou há um ano atrás um disco de choro gravado no 
Anhembi em SP em 76, que tem as maiores lendas do choro se apresentando. O 
disco tecnologicamente falando era fraco, ele tinha ruído, a gente não conseguiu 
deixar ele num ponto que a gente gostaria. Mas é super importante, é um 
diferencial pra quem gosta do choro, por exemplo, então depende de pra que e pra 
quem. Tecnologia não atrapalha, mas não acho que seja um diferencial essencial 
pro sucesso, acho que não (Biscoito Fino) 
 
Eu não sei não se é a tecnologia porque hoje em dia quase tudo chega 
imediatamente e o pessoal usa vários estúdios, o que vale é o que vem depois do 
trabalho. Eu acho que o trabalho de gravação hoje em dia tem bons estúdios que 
trabalham, prestam serviços às gravadoras, muitas vezes elas mesmas não usam os 
seus próprios estúdios, usam outros estúdios, entende? (Funarte) 
 
A tecnologia é um elemento exógeno. Ela é um elemento que em si é neutro, mas 
ela muda o cenário em que você trabalha. Então, o que acontece é que a tecnologia 
hoje é um fator de emancipação. Se antes você tinha uma informação centralizada, 
você tinha, vamos dizer assim, entidades que controlavam o fluxo de formação 
social, hoje essa informação é muito mais descentralizada, e nesse sentido a 
tecnologia é um fenômeno emancipatório. Ele faz com que as pessoas construam 
as suas próprias redes e que essas redes se transformem na sua própria fonte de 
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alimentação e geração de informação, expõe jogos de interesses organizados 
corporativos, sobretudo porque isso induz a simetria de informação (...)  

 

Percebe-se, portanto, que apesar de todos os entrevistados terem citado elementos 

de ordem tecnológica ao caracterizarem os principais incidentes críticos ocorridos no 

campo ao longo do tempo, elementos de natureza semelhante foram por eles minimizados 

ou considerados não elementares quando questionados sobre os recursos mais importantes 

presentes no campo. O dirigente da gravadora Biscoito Fino, por exemplo, o qual considera 

que a “tecnologia não atrapalha”, mas que “não é um fator diferencial essencial pro 

sucesso”, foi o mesmo que considerou, como visto no início da análise, que “tudo é 

decorrente da tecnologia”. O dirigente da Funarte, que afirmou que o recurso principal não 

é a tecnologia uma vez que hoje em dia tudo chega imediatamente para todos os atores, 

enfatizou, ao longo da entrevista, que a facilidade de comunicação proporcionada pela 

internet possibilita vencer “a ditadura dos meios de comunicação”. Já o dirigente do 

Creative Commons afirma que a tecnologia, apesar de ser um fator exógeno e neutro, 

possibilita a descentralização e democratização de informações, sendo um “fator 

emancipatório”. Esta última afirmação é particularmente interessante, já que o entrevistado 

não afirma que a tecnologia pode vir a ser emancipatória de acordo com o uso que dela se 

faz, mas que ela, por si só, é um fator que emancipa, o que anula a afirmação anterior de 

que tal recurso constitui-se em “fator neutro”.  

Apesar das contradições percebidas acima, está claro que há duas visões distintas de 

recursos financeiros e recursos tecnológicos por parte dos entrevistados. Primeiramente, 

percebeu-se que a maior parte deles não concebe os recursos financeiros como sendo os 

mais relevantes para o setor quando tais recursos são percebidos meramente como 

investimento nos artistas por eles contratados. No entanto, a maior parte dos representantes 
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das organizações admite a centralidade de tais recursos ao longo de seus discursos quando 

aqueles são encarados como retorno de investimento nos artistas, ou seja, quando o 

material por eles lançado gera capital econômico. Já com relação à tecnologia, fica claro 

que os dirigentes organizacionais, talvez por considerarem que a mesma encontra-se 

facilmente disponível para todos os atores do campo (pelo barateamento de seu custo), não 

a percebem como um recurso que pode ser decisivo para que uma gravadora, por exemplo, 

coloque-se em vantagem perante as outras, como no passado ocorria. Entretanto, ao 

fazerem afirmações como a de que “tudo é decorrente da tecnologia”, evidenciou-se que, 

para os entrevistados, a tecnologia é um recurso que pode alterar todo o funcionamento do 

setor e gerar crises como a que está presente nos dias de hoje. 

Dessa forma, parece ser correto afirmar que o capital econômico é aquele que faz-se 

mais relevante no campo do mercado fonográfico do Brasil, sendo o mais disputado por 

grande parte dos atores que nele estão inseridos. Esta conclusão baseia-se tanto pela análise 

das entrevistas realizadas como também pelo referencial teórico de Bourdieu, o qual 

sustenta que o capital econômico-financeiro é o que adquire maior relevância  dentro de um 

campo de produção cultural de grande escala, como é o caso do mercado fonográfico.  

No entanto, é importante ressaltar que os incidentes críticos que determinaram 

mudanças na estrutura do campo ao longo do tempo foram predominantente de ordem 

tecnológica. A crescente relevância deste recurso, dessa forma, também corrobora tanto 

para a aquisição de capital econômico (como foi o caso do desenvolvimento da tecnologia 

do CD que possibilitou que as grandes gravadoras obtivessem lucros extraordinários), 

quanto para sua perda (prejuízo das majors decorrente da tecnologia do MP3 e a pirataria 

virtual).  
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5.3.1. Competição pelos recursos 
 

No tópico acima concluiu-se que os recursos de caráter econômico-financeiro são os 

mais relevantes dentro do campo do mercado fonográfico do Brasil, sendo disputados de 

maneira acirrada pelos atores que atuam diretamente na produção, distribuição e execução 

das obras musicais. Perguntou-se aos entrevistados, também, como se dava a competição 

por esses recursos na opinião deles, ou qual a estratégia colocadas em prática pelas 

organizações para preservar ou adquirir os recursos em jogo dentro do campo. Os 

entrevistados mencionaram, novamente, a importância do capital econômico como meio de 

se competir no campo, mas deram importância, dessa vez, a outros elementos outrora não 

abordados, de caráter tecnológico, simbólico e mesmo político, como fica demonstrado nos 

trechos abaixo: 

 

Durante muito tempo foram os contratos milionários, entendeu? Então se fazia 
uma proposta, porque era muito fácil você pagar dentro do mercado um milhão, 
dois milhões de reais pra tirar um artista de uma gravadora pra outra. Então era 
basicamente o dinheiro. Mas hoje os artistas ficaram mais espertos, eles 
perceberam que isso dava pra eles uma condição quase que de prisioneiros e, ao 
mesmo tempo, o mercado não está pagando isso porque as vendas não são mais 
essas (...) Você podia contar que o disco do Roberto Carlos saía com um milhão, 
no mínimo e vendia dois, e vendia às vezes três e agora ele saí com trezentas mil 
cópias e fica feliz quando vende as trezentas mil cópias (...)Então o que você pode 
oferecer pra um artista, pra conquistá-lo? Você tem que oferecer distribuição 
efetiva, ou seja, o cara saber que está aqui, mas que o CD dele está sendo vendido 
em Manaus, em Belo Horizonte, saber que quem for procurar em todos os lojistas 
vai encontrar. Uma estrutura de internet também, de vendas pelo site da gravadora, 
pra que isso também seja possível, porque há um canal de vendas, distribuição no 
exterior, apoio nas turnês (...) É você ter uma verba para você viajar, ou montar os 
seus espetáculos fora da sua cidade, é marketing, colocação de música na novela, 
entendeu? Ou seja, usar todos os canais que te dê visibilidade (...) É você ter uma 
verba para você viajar, ou montar os seus espetáculos fora da sua cidade, é 
marketing, colocação de música na novela, entendeu? Ou seja, usar todos os canais 
que te dê visibilidade. É mais o dinheiro que vai colocar naquele “esquemão” em 
funcionamento pro lançamento. E você vê artistas quase desconhecidos chegarem 
aí com uma verba estrondosa como aconteceu com a Maria Rita. E vender 
quinhentos mil CDs, o primeiro CD dela. A Warner chegou e investiu na Maria 
Rita. Colocou ela no Canecão, no Claro Hall, etc. Eu não estou nem discutindo se 
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isso é bom ou se não é, entendeu? Não é uma carreira normal (advogada da área de 
propriedade intelectual).  

 
Aí já entram os profissionais, que é o diretor artístico que vai nas gravadoras, e 
você tem dois artistas excelentes. E uma gravadora pega um e a outra gravadora 
pega o outro. Um faz sucesso o outro não faz. Por quê? Muito é do músico e tal, 
mas muito pela sacação pelo feeling do profissional que pegou o artista, que falou: 
“esse é bom pra caramba, mas é um artista instrumental. O outro é bom pra 
caramba, mas é um artista comercial, de música popular”. Logicamente que o da 
música popular vai vender mais, então ele vai ter um resultado melhor do que o 
outro. Eu também dei um exemplo muito radical, mas um é um artista popular que 
vai tocar em todas as rádios, não é? Então vai ter uma mídia muito grande e vai 
vender muito mais discos, o outro é um artista muito bom na área de jazz. Então 
ele só vai atingir aquele segmento ali. Os dois são ótimos artistas, mas um é 
diferente do outro. Então tem essa sacação: como preservar esses artistas com o 
trabalho que a gravadora faz? Porque o artista tem que estar satisfeito de verdade 
com a grana que eles disponibilizam para o artista. Antigamente, tinha épocas que 
a gravadora dava luva, não é? Era uma grana que era mal contabilizada. “Te dou 
tanto para você ficar aqui”. Depois passou a ser um adiantamento. “Eu te adianto 
tanto para você ficar aqui e aí você vai pagar com a sua venda”. Hoje em dia a 
gente já está numa situação delicada, ela já não tem tanto essa grana pra dar, mas o 
artista não tem como correr muito. Tem que ficar numa grande gravadora. Então 
você vê que o artista troca muito de gravadora, não é? Um sai de lá e vai pra outra, 
vai pra outra, vai pra outra, mas acaba sendo a mesma coisa, é mais o trabalho que 
uma está fazendo e que a outra está fazendo. Uma resolveu não investir, por 
exemplo, na música virtual, aí o artista fala: “Poxa, se o futuro é esse, eu quero 
uma gravadora que esteja investindo na venda pela internet, pelos sites pagos e 
tal”. A outra gravadora não faz isso, então o artista, de repente, vai escolher a que 
está fazendo. Mas sempre funciona muito com o dinheiro (T-rec).  
 
Ah, então, aí é que está. É o que está mais atento, é o que está vivendo melhor a 
questão da música. O que está mais antenado, agir rápido e ir lá contratar o artista 
que tem mais chance de vender. Entendeu? Que está com grande possibilidade de 
ser um empreendedor daqui. E aí vão os contatos, as gravadoras conseguem ter 
com Zezé de Camargo, conseguem ter com o Skank. Que até então, eram grandes 
vendedores (...) Eles vão lá e contratam. E aí é a questão. Você ter um bom 
departamento jurídico, fazer um contrato legal e que te amarre tantos CD’s que 
você vai ter que fazer na gravadora. Se você quiser sair é uma multa X, ou seja, 
grana e saber amarrar isso (Indie Records).  
 

 
 
  

As afirmações acima são muito próximas entre si e acabam por embasar de forma 

ainda mais clara o que foi dito no tópico anterior. Assim, por meio da análise dos trechos 

acima, fica demonstrado que para esses entrevistados, a competição entre as organizações 

produtoras de material fonográfico se dá principalmente com base no volume de recursos 

econômico-financeiros que elas já haviam acumulado anteriormente. Isso significa, 

portanto, que o volume desse tipo de recursos acumulado ao longo do tempo por uma 

produtora  é responsável, em grande parte, pela aquisição de mais recursos de propriedade 
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semelhante. Uma gravadora, dessa forma, busca preservar seu capital cultural (artistas ou 

obras musicais, os quais por sua vez levam à obtenção do capital econômico), a partir de 

estratégias tais como a formulação de contratos que sejam benéficas para ela (e cujas 

cláusulas principais estão relacionadas a questões econômicas, como o pagamento de multa 

de valor elevado para aquele artista que venha a rescindir o contrato) e a possibilidade do 

artista dispor de uma estrutura que permita que ele tenha seu trabalho divulgado de forma 

maciça (entrar no “esquemão”, como mencionado pela entrevistada). Já outros 

entrevistados também destacaram elementos tecnológicos como sendo importantes para a 

competição por parte das organizações: 

 

É o tecnológico! É uma questão de gente antenada porque a tecnologia se torna 
obsoleta em seis meses, então é a questão de você ter uma pessoa antenada pra 
essas mudanças. Tanto na questão da tecnologia de produção, de como é que se 
vai produzir um artista, ou um CD, de como é que você vai gravar isso, quanto 
na maneira de como é que você vai divulgar isso. E o marketing, acho que é a tal 
história, não tem tecnologia que substitua a criatividade, não tem, uma máquina 
nunca vai conseguir fazer o que uma equipe de marketing faz. É uma questão de 
você ter bons profissionais mesmo, não tem métodos. A gente tem um mercado 
enorme onde tem algumas pessoas que se destacam porque realmente ou vivem 
de história, vivem do passado, ou então, realmente são pessoas extremamente 
competentes que tem uma visão e que conseguem estar ligados nessas mudanças 
pra conseguir vislumbrar um nicho ali, pra conseguir estar se atualizando o 
tempo todo e de repente prevendo algumas mudanças (iMusica).  

 
 

A entrevistada, portanto, repete o que ela e outros entrevistados haviam afirmado na 

questão anterior (estes de forma mais crítica) quando destacaram o papel dos dirigentes 

ligados ao marketing na busca por aqueles profissionais que na visão deles podem vir a ser 

sucesso de público. A diferença é que nesta afirmação ela reconhece que esses profissionais 

não podem deixar de estar “antenados” às mudanças tecnológicas que ocorrem todo o 

tempo, pois a obsolescência da tecnologia utilizada pela organização pode trazer prejuízos, 

ainda que, na opinião dela, a qualidade dos profissionais seja mais importante que o fator 

tecnológico. A estratégia de uma produtora, nesse sentido, é ter bons profissionais de 

marketing que, utilizando a melhor tecnologia disponível no momento, consiga reter os 

músicos com possibilidade de deslanchar no mundo da música popular.   
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O dirigente do Creative Commons, por sua vez, destacou que para que uma empresa 

detenha seu poder de influência no campo, é necessário, acima de tudo, organização, por 

parte delas, no sentido de fazer com que seus interesses sejam representados e legitimados. 

Dessa forma, afirma ele: 

 

É o seguinte, primeiro eu acho que recursos financeiros são importantes, claro. É 
fundamental que você tenha condições de ter suporte econômico para você 
organizar as suas atividades. Outro fator é exatamente organização (...) Você tem, 
por exemplo, a ABPD que atua muito fortemente no interesse do mercado na 
indústria tradicional da música no Brasil. Então é assim, essa organização é muito 
forte (...) Então, o fato de se ter essa organização é um dos elementos que 
permitem a manutenção dessa influência. Então, é como se tivesse as duas coisas. 
Recursos (dinheiro propriamente dito), e, segundo lugar organização. Você ter 
institucionalização para a defesa dos seus interesses (Creative Commons).  

 
 

Percebe-se que o entrevistado no fundo está querendo dizer que o capital social, 

para ele, é aquele por meio do qual as organizações produtoras de fonogramas mantêm sua 

influência perante as demais organizações dentro do campo e, também, tentam preservar os 

recursos por elas detidos e que ao mesmo tempo originam essa influência. Nessa visão, 

pode-se dizer que o grande volume de capital econômico-financeiro dá legitimidade para 

que organizações de uma mesma classe ou grupo se organizem entre si (capital social) e, 

com isso, adquiram capital político. A ABPD, por exemplo, congrega as chamadas majors 

ou grandes gravadoras do país (o que determina  o porte de uma gravadora é 

essencialmente o volume de recursos econômicos que elas detêm) e não é a toa que as 

opiniões expressadas por essa organização quase sempre encontram eco na mídia e têm 

bastante peso no campo como um todo. Quando dirigentes da ABPD criticam duramente a 

pirataria virtual nos meios de comunicação e, assim como fez a associação da indústria 

fonográfica americana, entra na justiça contra os usuários dos programas que permitem o 

compartilhamento de arquivos musicais, isso nada mais é do que uma forma por parte dessa 
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organização de preservar o capital econômico-financeiro de seus associados por meio do 

peso do capital político que resultou dessa união. Já a ABMI também congrega algumas das 

principais gravadoras de menor porte no país, sendo essa associação bastante relevante no 

cenário da música atualmente.  

Vale notar que no discurso dos dirigentes das pequenas gravadoras, a menção ao 

capital cultural detido por eles acabava por trazer à tona uma referência indireta ao capital 

simbólico, que na visão dos entrevistados seria o diferencial dessas organizações para 

aquelas outras de grande porte, como fica evidenciado no trecho abaixo: 

 

 

Pra nossa sorte, as majors, as grandes que estão no Brasil, estão lançando cada vez 
menos artistas brasileiros. E a riqueza de artistas que a gente tem no nosso país é 
enorme, é uma coisa assim, eu acho que só se compara talvez ao jogador de 
futebol, você dá dois passos e esbarra numa cantora de talento. Então isso facilita 
muito pra gente, eu acho que a forma de você conquistar isso é você acreditar, 
acreditar no talento dessas pessoas, poder escutar. A gente tem uma rede de 
colaboradores, de pessoas ligadas a música que estão sempre indicando coisas que 
tem a ver com o perfil da gravadora. Então eu acho que a gente faz esse trabalho 
segmentado de uma música sofisticada, de qualidade, e tenta catar esse recurso do 
talento através de pessoas que tenham o mesmo gosto musical que a gente.  

 
 
 
 O trecho acima, portanto, revela que para o dirigente dessa gravadora, o que importa 

é que sua organização tenha um capital cultural qualificado, ou seja, um catálogo de artistas 

(nesse caso brasileiros) que atinjam não o maior número possível de pessoas, mas uma 

parcela de público que admira esse estilo musical específico. O fato de a gravadora ter 

contratado nomes como Maria Bethânia, Chico Buarque, Luiz melodia e também lançar 

obras de artistas consagrados já falecidos como Tom Jobim, mostra que a empresa deseja, 

sobretudo, possuir em seu catálogo nomes que lhe permitam obter um grande volume de 
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capital simbólico, tendo em vista que são considerados pela mídia e por muitos formadores 

de opinião como referências no cenário da música popular brasileira.  

 Pode-se concluir que apesar do capital econômico ser aquele que está no centro das 

ações das organizações produtoras de material fonográfico, constituindo-se assim no 

recurso mais disputado por estes atores, ainda assim, outros capitais de caráter não-

econômico estarão presentes e também serão alvos de disputas no campo. O capital 

simbólico, por exemplo, é importante para algumas pequenas produtoras fonográficas, que 

tentam competir com as grandes por meio da estratégia de conversão desse tipo de capital 

(artistas de renome) em capital econômico-financeiro. Com relação às associações, o 

próprio fato de tanto as grandes como as pequenas gravadoras procurarem ter seus 

interesses representados na sociedade por meio dessa união, significa que outra conversão é 

realizada: o capital social (relacionamento entre as organizações) reverte-se em capital 

político (peso da representação). Já o capital tecnológico, naturalmente, sempre influenciou 

o campo ao longo do tempo, tendo sido responsável não apenas pelo êxito de alguns atores 

que dele fazem parte, as majors, mas também para a derrocada desses mesmos atores mais 

recentemente.  

 

5.3.2. Habitus do campo  
 

Este tópico tem por objetivo analisar quais os valores, percepções e julgamentos que 

regem o comportamento de um grupo (ou classe) de organizações inseridas no campo do 

mercado fonográfico do Brasil, qual seja, aquelas que estão diretamente relacionadas com a 

produção, distribuição, vendas e execução de material fonográfico. É importante ressaltar 

que o campo pesquisado é bastante extenso, sendo composto por diversos grupos de 
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organizações os quais exercem distintos papéis dentro desse espaço. É por essa razão que 

optou-se por tentar desvendar algumas práticas comuns ao grupo de atores mencionados 

anteriormente, já que eles são o foco da análise aqui realizada. Para que isso fosse possível, 

foram feitas algumas perguntas que tentaram apreender o ponto de vista dos gestores com 

relação ao próprio negócio em que eles atuam, bem como a suas próprias organizações. 

Serão relembradas, também, algumas das respostas que os mesmos gestores deram para 

aquelas perguntas relacionadas às decisões estratégicas por eles tomadas e que, junto com 

as outras, permitirão que se chegue a algumas pistas sobre as razões práticas específicas 

desse grupo de atores. Perguntou-se, primeiramente, o que era necessário para que uma 

produtora de fonogramas ou artista conseguisse ingressar no mercado fonográfico. A 

maioria das respostas foi semelhante, como se observa no trecho abaixo: 

Eu acho que a resposta serve pra qualquer tipo de arte. Você tem que acreditar 
muito naquilo que você está fazendo, você tem que acreditar que aquilo é essencial 
pra sua vida, e sendo assim essencial você não consegue deixar de fazer aquilo (...) 
Eu acho que você precisa de sorte, precisa de talento, precisa de intuição, 
desconfiança, enfim, são vários elementos que consagram um profissional 
(Biscoito Fino). 
 
Como artista eu acho que o fundamental é você realmente fazer música de 
qualidade, gravar seu CD demo e levar isso para todos os artistas de gravadoras. 
Como selo, você querendo montar o seu selo, acho que você tem que se cercar 
também de bons artistas ou um só que seja pra começar e trabalhar muito o show 
(...) Tentar mostrar a música dele, fazer um show, fazer com que aquilo se repita 
(...) Hoje o artista ganha dinheiro com o show. E a gravadora não ganha com show. 
A gravadora ganha com a venda de CD (Indie Records).  
 
Primeiro é ser um bom profissional em qualquer área que você vá atuar. Como 
artista, você tem que ser um excelente artista, como autor, você tem que ser bom 
autor, bom produtor, como tudo na vida (...) Logicamente há uma força de 
vontade, uma insistência, porque é mais fácil hoje em dia você desistir do que você 
seguir em frente (...) Sorte, por exemplo, é um fator muito importante. Às vezes 
tem dois artistas com o mesmo potencial, um teve a sorte de está tocando num 
lugar e passou um cara da Globo que viu, foi lá e fez um contato com ele: “pô, vem 
cá vamos fazer um Faustão, aí o cara vai tocar ali no Faustão e pum, acontece. E o 
outro não teve essa sorte (T-rec).  
 
Coragem! Até pra aprender. Como qualquer mercado, é um mercado muito 
particular, muito peculiar, que tem uma linguagem muito própria, que tem a 
questão do “certo” a questão dos artistas, então é preciso saber um pouco como ele 
funciona pra você conseguir entrar. É aquela coisa de criança quando está pulando 
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corda, fica vendo o movimento da corda antes de entrar no jogo (...) Se você é um 
produtor, você consegue de repente fazer um “free lance”, pra fazer tudo desde 
assessoria de imprensa até entrar num estúdio pra produzir um cd, os estúdios estão 
acessíveis. Os meios de comunicação hoje em dia estão acessíveis, você manda um 
e-mail para o Ancelmo Góis e pode dar a sorte (...) As pessoas minimamente 
interessadas em música conseguem entender como é que ele funciona. Então 
assim, tem n maneiras de entrar, desde você tentar um “free”  e aí começar a fazer 
contatos (...) Entrar no mercado das majors hoje em dia é impossível, porque eles 
só estão demitindo, não estão contratando ninguém. Então o negócio é ir pelas 
menores, gravadoras pequenas, produtoras pequenas (iMusica).  
 
 
 

 
Como pode ser observado a partir dos trechos acima, quase todos os entrevistados 

mencionaram que é essencial que um artista tenha sorte, persistência e, principalmente, 

talento, para que possa ser vitorioso em seu ingresso no mercado. O empresário, segundo 

eles, deve possuir as mesmas qualidades. O entrevistado que representa o maior site de 

vendas de música pela internet do país e que trabalhou por muitos anos em uma major, 

entretanto, forneceu alguns elementos que são importantes no sentido de se desvendar 

algumas das características que, apesar de não terem sido mencionadas pelos outros atores, 

podem ajudar uma organização a ser reconhecida como player pelas demais organizações 

que pertencem ao campo. Seria importante, dessa forma, que o empresário do selo 

conhecesse o funcionamento ou a mecânica do mercado fonográfico (ex: os diversos atores 

e os papeis específicos por eles exercidos) ou, ainda, aprendesse outras características tais 

como a linguagem específica utilizada pelos atores organizacionais que fazem parte desse 

campo.  

É importante relembrar, nesse sentido, o que alguns entrevistados conhecedores do campo 

mencionaram ao longo da conversa e que pode ser útil para que se reflita a afirmação do 

dirigente do site de vendas de músicas. A jornalista especializada na área da música, como 

mostrado anteriormente, enfatizou que é o pessoal de marketing que “comanda o mundo da 

música, que define como o negócio deve fluir”. Já o executivo da produtora T-Rec afirmou 
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que a área de marketing sempre foi decisiva para todas as gravadoras, pois é ela que vai 

“formular a melhor estratégia para lançamento dos artistas, decidir o veículo, a região, o 

cronograma de lançamento, a divulgação, e organizar as ações dos outros setores”. Segundo 

o mesmo dirigente, geralmente é durante as reuniões de marketing, em que participa a alta 

cúpula da organização (como seu presidente), que a maior parte das decisões são tomadas. 

Já o dirigente da ABMI, falando das grandes gravadoras, afirmou que “hoje a maioria dos 

diretores que você têm são caras formados e com experiência profissional em marketing”.  

Vale dizer que dos onze entrevistados, apenas dois não fizeram menção à 

importância das estratégias de marketing desenvolvidas pelas gravadoras, sendo que 

metade dos seis entrevistados que atuavam no mercado de forma mais direta tinha alguma 

ligação com essa função. O fato da área de marketing exercer essa importância no setor 

como um todo, uma vez que é ela que “comanda o músico da música”, pode ser um dos 

fatores explicativos da semelhança do modelo estrutural adotado pelas organizações que 

lidam com a produção da música diretamente. Assim, o dirigente da gravadora Indie 

afirmou que as gravadoras “variam entre si o tamanho, mas tem uma estrutura muito 

parecida”. Um exemplo de prática bastante citada por alguns entrevistados foi o jabá, o 

qual, segundo eles, sempre foi muito comum no mercado e era passível de punição uma vez 

que a gravadora estava “dando dinheiro para que as rádios tocassem música”. Tal prática 

estaria praticamente oficializada nos dias de hoje, sendo encarada atualmente como “um 

espaço que a gravadora está comprando para que a música seja tocada”.  

Parece ser correto afirmar, nesse sentido, que as organizações que tradicionalmente 

atuam diretamente na produção adotam em suas estruturas práticas semelhantes 

provenientes, sobretudo, da área de marketing, uma vez que tais práticas são vistas por 
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esses atores como sendo aquelas que conferem a uma organização o profissionalismo que 

se exige para disputar os recursos em jogo no campo. Não é de se estranhar, portanto, que 

um dos entrevistados tenha ressaltado a importância de se conhecer a linguagem específica 

utilizada pelos que atores que atuam no campo, o que é por eles considerado “certo” ou 

“errado”, bem como o mecanismo de funcionamento desse campo. Ainda, na tentativa de se 

tentar desvendar como são regidos as percepções, julgamentos e práticas do grupo 

analisado, perguntou-se aos entrevistados, também, qual era o papel e a importância da 

organização que eles dirigiam, bem como o público-alvo que eles gostariam de atingir. As 

respostas que melhor representaram a opinião da maior parte dos entrevistados foram as 

seguintes: 

 

Eu acho que o principal papel da Biscoito Fino é resgatar a música brasileira, 
resgatar muita coisa que tava esquecida, muita coisa que não foi lançada ou que só 
foi lançada em LP, ou que alguém tinha em fita. Eu acho que a Biscoito Fino tem 
esse papel de curadora da música brasileira. E tem outro papel importante que é 
conseguir  disseminar, na cultura popular, uma coisa que a gente tem de tão rica, 
que é a qualidade musical. Qualidade musical, qualidade poética, qualidade 
instrumental (...) A Biscoito Fino é essencialmente uma gravadora de música 
brasileira com um grau de sofisticação. Então eu acho que o nosso público-alvo, 
ele naturalmente acaba sendo um pouco mais velho, ele está acima dos 40 anos de 
idade, ele vem de uma classe social também um pouco mais alta, mas isso é uma 
conseqüência, não é um objetivo nosso, isso é uma conseqüência, porque são 
pessoas que atingiram esse grau de sofisticação no hábito de consumo musical. A 
gente tem por objetivo atingir todo mundo, a gente quer na verdade convencer as 
pessoas a uma qualidade musical, que é uma coisa nossa também, é um gosto 
pessoal nosso, eu acho que a gente consegue fazer uma gravadora com um gosto 
pessoal, que eu acho que é o nosso diferencial (Biscoito Fino). 
 
A Indie é vista no mercado como a maior independente. Ela sempre foi uma 
gravadora voltada para o cast popular. E eu acho que ela se transformou, ela 
conseguiu pegar discos que já existiam, mas que estavam no ostracismo, e torná-
los pro tempo novamente. É o caso da Alcione, que é aquela que já vem com êxito 
em vendas, em tocar no rádio, em estar na televisão, em voltar a estar na mídia 
muito bem (...) Eu acho que o mérito é todo da gravadora, de conseguir colocar ela 
de volta na mídia, de ter feito bons discos dela e hoje ela é de novo uma artista que 
está aí acontecendo, vendendo. Aí, além disso, tem o Fundo de Quintal, Jorge 
Aragão, que são artistas populares. Mas neste ano de 2006 a Indie também está 
investindo no segmento de MPB, também lançamos o disco da Ângela Rorô, da 
Paula Lima (...) Não existe, o artista que é bom é o artista que faz sucesso. Eu 
estou te dando exemplos assim, não que um seja melhor que o outro. A gente está 
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fazendo uma análise de vendas né? Hoje existe o segmento que melhor vende e 
que você gasta menos para aquilo (Indie Records).  
 
Ela é de um papel essencial (...) Você tem que manter a ordem, você vê no geral 
essa preocupação, quer dizer, eu estou trabalhando com A, eu sei que A tem que 
me dar um retorno, mas eu tenho a plena consciência de que eu estou trabalhando 
A. E isso é uma característica, eu acho que do universo das gravadoras ou pelo 
menos de algumas. Agora, isso na área da ABMI, eu não diria que nas grandes 
gravadoras multinacionais a coisa é bem assim, não é essa motivação, não é esse o 
processo principal (...) A gravadora grande, ela olha e fala assim: “eu posso ganhar 
dinheiro com isso, então eu vou fazer, se a gente não pode ganhar tanto a gente não 
faz”, o que importa é ganhar. Nós gravamos música brasileira e o nosso critério é 
procurar algo que tenha qualidade. Agora sabemos que no momento em que 
conseguimos atingir aquela parcela da sociedade com um grau de formação (...) ela 
consegue escapar da armadilha da cultura de marketing e da comunicação, vai 
procurar algo diferenciado que ela sabe que existe (...)  Nós trabalhamos com os 
dois elementos, nós procuramos o alvo que é o artista que a gente acha que é capaz 
de realizar o projeto que a gente acha interessante de um lado, ou o artista que 
tenha uma afinidade com o compositor ou com o gênero musical que a gente acha 
interessante trabalhar e analisa os projetos que chegam até nós (ABMI).  
 
Nós somos a exceção, somos aqueles que o que move mesmo é o amor à música 
(...) A MCD é entretenimento, cultura e ética (...) Tem que ser uma contribuição 
positiva (...) Tem discos que a gente manda fazer que a gente sabe que vai perder 
porque a gente quer lançar, por amor a arte. Mas não é a regra e cada vez menos a 
gente consegue fazer essa separação. Então o segmento e o lucro são importantes. 
Agora, então, quais são os nossos segmentos? Em ordem de importância, o infantil 
e a música do mundo (MCD).  
 
 
A importância é abrir espaço para os artistas novos que não têm condições de 
andar com as próprias pernas, mesmo sem contar com a gravadora, porque hoje 
temos muitos artistas já conceituados que não tem gravadora, mas eles têm 
condições de andar com a própria perna. O Roupa Nova é uma banda que estava 
sem gravadora, mas eles tinham uma estrada, não é? Tinham shows, aonde eles 
vão, têm público, então eles abriram a própria gravadora (...) Mas o artista novo 
não tem isso, não é? Estão ainda engatinhando. Então o meu selo especificamente, 
e outros, que são focados em artistas novos, a importância deles é dar espaço para 
esses artistas que estariam aí sem ter como materializar o seu trabalho (...) A gente 
ainda está naquela, naquele lance de mais amor à música, principalmente, e 
visualizando um pequeno retorno do outro lado, que é  empresariar o artista pra 
poder ter um pequeno retorno com o show do artista, e de ser uma editora grande 
para as músicas do artista, entendeu? O público alvo da T-Rec, que é uma 
gravadora de rock, logicamente que são os roqueiros, mas dentro do segmento 
você tem uma variedade muito grande (...) A gente tende a querer ser mais amplo, 
porque a gente gosta tanto do hard rock, que é mais essa garotada de hoje e tal, 
mas a gente gosta de um rock clássico (...) Mas dentro do rock a gente gosta de 
coisas boas, pode ser até um artista de rock super comercial, mas que tenha 
qualidade, que tenha, que agrade a gente. Primeiro a qualidade (...) Então eu vou 
preferir uma coisa primeiro que eu goste, segundo, que tenha uma boa qualidade 
ao vivo, porque a gente prioriza muito a banda ao vivo, que tenha um negócio a 
mais (T-Rec).  
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Para que se possa analisar com uma maior clareza o significado das respostas dadas 

pelos entrevistados acima, deve-se visualizar o grupo envolvido diretamente com a 

produção de fonogramas como sendo composto por dois subgrupos: um subgrupo é 

composto pelas gravadoras de grande ou médio porte, enquanto que o outro subgrupo é 

composto  pelas pequenas gravadoras, sendo que, mesmo entre estas, há algumas que se 

destacam entre as demais, como é o caso da Biscoito Fino e a Trama. Dessa forma, pode-se 

dizer que apesar de estarem inseridos em um mesmo grupo (o dos produtores de 

fonogramas), a percepção, julgamento e orientação por parte das organizações que 

compõem um subgrupo serão distintos dos das organizações que compõem o outro 

subgrupo, ainda que o tipo de recurso buscado por ambos seja o mesmo, o capital 

econômico-financeiro.  

O discurso dos entrevistados que representam pequenos selos ou pequenas 

gravadoras corrobora algo que já foi mencionado anteriormente, ou seja, que a forma deles 

competirem no campo se dá, especialmente, com base na tentativa de se converter capital 

simbólico em capital econômico-financeiro. Na visão dessas pessoas, portanto, é 

imprescindível que o selo acredite, acima de tudo, na qualidade ou sofisticação das obras 

produzidas por aqueles artistas nos quais suas organizações estão investindo. A visão de 

que o “amor à música” deve ser a pedra sobre a qual está fundamentada todo o processo de 

produção da obra do artista permeia o discurso dessas organizações, se fazendo presente 

também na associação que as congrega, a ABMI. Constata-se assim, por meio da análise 

dos trechos acima, que a maior parte desses entrevistados possuem uma visão um tanto 

negativa a respeito do trabalho desenvolvido pelas grandes gravadoras, já que, para eles, 
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estas organizações preocupam-se tão somente com uma expressiva vendagem de seus 

produtos (estratégia de massificação) em detrimento da qualidade musical destes.  

Já o discurso do representante da gravadora de médio porte foi marcado por termos 

que demonstram a preocupação excessiva que esse tipo de organização (e também as de 

grande porte) possui com relação à grande exposição de seus artistas na mídia e, 

conseqüentemente, no impacto que esta terá sobre a vendagem dos produtos finais. É por 

essa razão que afirmações como as de que “o artista que é bom é o artista que faz sucesso” 

se fizeram presente de forma direta ou indireta no conteúdo da conversa, mais do que no do 

discurso dos representantes de pequenas organizações. Assim, fica evidente que para as 

médias e grandes organizações ligadas à produção de fonogramas, é inadmissível a hipótese 

de se investir em artistas que não garantam um retorno imediato e certeiro para elas, 

podendo ser esta uma das causas pelas quais as grandes gravadoras (em decorrência da 

crise que assola a indústria fonográfica, como ficará claro no próximo tópico) vêm 

reduzindo cada vez mais o número de artistas por elas contratadas e mantendo apenas 

aqueles que já possuem um público cativo e que gere receita para elas, como muitos 

entrevistados deixaram claro.  

Para concluir, foi perguntado aos entrevistados que tipo de artistas eles acreditam 

que sejam aqueles procurados pelas organizações ligadas ao mercado fonográfico de 

maneira geral. As respostas variaram exatamente de acordo com o subgrupo em que os 

representantes das organizações estavam inseridos: 

 

Se você ta falando de uma major que quer estourar um artista, quer vender 1 
milhão de cópias de um artista, vai buscar alguém que tenha as características do 
fenômeno de massa. Que seja um comunicador, que seja uma pessoa que passa 
uma energia. Se for uma gravadora como a Biscoito Fino, por exemplo, vai buscar 
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alguém que tenha um grande talento musical e que talvez não esteja sendo 
aproveitado no mercado convencional (Biscoito Fino). 
 
Num caminho do artista que chega pra nós, o nosso critério de seleção é o artista 
que entenda o seu papel e o nosso. Eu ainda vou escrever um livro que chama “Se 
eu fiz sucesso é porque eu sou bom, eu ultrapassei e a culpa é da gravadora, 
assinado o artista”. Esse artista a gente não quer, porque é difícil vencer, e mesmo 
com todo o nosso empenho, com toda a nossa dedicação, tem muito fracasso, 
muito. Agora aquele artista que fala: “eu sou tudo de bom e a gravadora não fez 
sucesso, eu vou trocar de gravadora” e está cheio disso por aí, eles estão sempre 
trocando de gravadora, estão sempre metendo o pau, esse daí eu não quero que 
passe pela minha porta, nem se ele me der além do disco, dinheiro para fazer 
divulgação (MCD).  
 
Qualquer. Hoje em dia você tem, é claro, as coisas regionais, as coisas de moda, 
então tem hoje a música a black, que está uma coisa enorme em São Paulo, mas eu 
acho que é muito essa questão de moda e com músico e jornalista (..) Não tem 
receita de bolo assim, você tem os modismos, que nem teve o forró, que nem teve 
o funk, que nem teve o brega, mas não tem certo e errado, e assim é difícil você 
saber quando esses modismos vão acontecer. Eles não são mais ditados pelo 
grande mercado assim (...) Hoje se consome qualquer coisa em grande quantidade, 
não necessariamente só lucro, mas é ouvido, é consumido, não é? Qualquer coisa, 
eu acho (iMusica).  
 
Não existe, o artista que é bom é o artista que faz sucesso. Eu estou te dando 
exemplos, não que um seja melhor que o outro. A gente está fazendo uma análise 
de vendas né? Hoje existe o segmento que melhor vende e que você gasta menos 
para aquilo (Indie Records).  
 
A conquista é pelos grandes autores, pelos grandes vendedores de discos, esses 
sim, que são os equipamentos que você precisa (advogada na área de propriedade 
intelectual). 

 
 

Mais uma vez, fica claro que o tipo de artista mencionado pelos entrevistados varia 

conforme a posição que a organização por ele representada ocupa no campo do mercado 

fonográfico. Dessa forma, os representantes das pequenas gravadoras deixaram claro ao 

longo da conversa que eles buscam artistas que tenham “a cara” ou “o perfil” da gravadora, 

no sentido de que a obra musical deve agradar a seus dirigentes ou possuir um nível de 

qualidade que seja mais refinado do que aquelas obras voltadas à massificação. Já o 

entrevistado que representa a gravadora de médio porte, a advogada da área de propriedade 

intelectual que representa artistas ligados às grandes gravadoras e o dirigente do site de 

vendas de música (que trabalhava até recentemente em uma major), como era de se esperar, 
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enfatizaram em suas respostas a questão da mídia, do modismo, do consumo e das vendas, 

o que significa que, para as majors, o melhor é investir em artistas cujas obras se 

identifiquem com a tendência musical da época ou naqueles que já tenham demonstrado ser 

grandes vendedores de discos, independente de seu estilo.   

Parece ser plausível concluir que, de fato, os subgrupos que compõem o grupo dos 

produtores de fonogramas de fato se diferenciam não só pelo modo por meio do qual seus 

atores competem no campo, mas também com relação à própria percepção do negócio em 

que atuam e a avaliação das práticas que consideram ser as melhores. Isso, evidentemente, 

não significa dizer que determinadas organizações de pequeno porte não adotem práticas ou 

possuam uma visão sobre a indústria musical que seja semelhante a das grandes gravadoras, 

ou mesmo que algumas adotem um discurso que seja crítico às majors apenas pelo fato 

destas deterem maior volume de capital financeiro e exercerem uma maior influência no 

campo, e aquelas não. Entretanto, é fato que grande parte dos pequenos selos e gravadoras  

como a Trama, Acari Records, Biscoito Fino, T-Rec, entre diversos outros, foram abertos 

por músicos ou por pessoas que atuavam na área da música de alguma forma, 

diferentemente da maior parte das gravadoras de grande porte, altamente profissionalizadas 

e cujos principais executivos provém de áreas distintas, como a de marketing. Cabe 

ressaltar que grande parte das gravadoras independentes surgiu em período recente, em 

parte como decorrência da crise que tomou conta da indústria fonográfica (o que ficará 

claro mais adiante) e que fez com que as grandes gravadoras restringissem bastante seu 

catálogo e reduzissem seu orçamento, mas, também, como uma forma que vários artistas 

encontraram de se libertar do poder das majors e passar a desenvolver seu próprio trabalho.  
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Assim, o fato de grande parte das gravadoras e selos independentes terem sido 

abertas por pessoas ligadas à área da música de forma direta ou indireta, combinado com o 

discurso de seus dirigentes ao longo das entrevistas realizadas e a percepção que se tem no 

campo sobre os diferentes modos de atuação dessas organizações, fornecem a pista de que 

o habitus do subgrupo formado pelas produtoras fonográficas de pequeno porte se 

diferencia, ao menos em parte, daquele referente ao subgrupo formado pelas grandes  

produtoras fonográficas.  

  

5.4. O mercado fonográfico no Brasil e o fenômeno da pirataria virtual  

Feita a descrição da trajetória histórica do campo do mercado fonográfico no Brasil 

e tendo sido realizada a análise daqueles recursos ou capitais que nele estão presentes e que 

são disputados pelos atores que lá atuam, pode-se, então, verificar o impacto que o 

desenvolvimento da tecnologia do MP3 e o fenômeno da pirataria virtual exerceram sobre a 

relação entre esses atores que compõem o campo aqui pesquisado.  

 

5.4.1. Desenvolvimento tecnológico e pirataria virtual 
 
 Como mostrado anteriormente, todos os entrevistados admitiram que o surgimento 

do programa Napster, no ano de 1999, foi um evento crítico que exerceu um forte impacto 

sobre o campo do mercado fonográfico de maneira geral. Também ficou claro que, para 

alguns atores, o foco não está necessariamente no evento que deu origem ao Napster, mas 

sim no contínuo desenvolvimento tecnológico que acabaria afetando a indústria de alguma 

forma, mais cedo ou mais tarde.  



 

 117 

Alguns entrevistados, ao mencionarem o Napster e o impacto por ele exercido sobre 

o campo, procuraram justificar tal acontecimento de formas distintas. Enquanto alguns 

afirmaram que a indústria estava despreparada e que por isso demorou a esboçar uma 

reação perante a nova situação, outros chegaram até mesmo a culpar as próprias 

gravadoras, uma vez que elas teriam demonstrado muita preocupação em fazer com que o 

programa fosse fechado, ao invés de investirem na nova tecnologia que estava surgindo. As 

afirmações abaixo exemplificam tais argumentações: 

Eu acho que, em grande parte, a pirataria digital é culpa das gravadoras. Porque 
se elas tivessem parado pra pensar naquele momento: “cara, olha só, eu tenho 
um serviço que está tão mega que o governo dos Estados Unidos está se dando 
ao trabalho de processar, a gente tem que arrumar um jeito de pegar esse ‘nicho’ 
que vai ficar carente e fornecer isso que eles estão querendo, que é a música 
digital”. Porque quando o Napster entrou no processo de fechar e abrir de uma 
maneira legal, ele deixou vácuo, e se as gravadoras tivessem tido a sacação de 
falar “putz, eu vou criar um site e vou colocar minhas músicas”, se tivessem 
criado um outro naquela época, as pessoas iam fazer a reprodução. Só que com o 
vácuo, aí demorou muito tempo. Então surgiram outros Napsters da vida. E a 
internet é uma coisa complicada porque é um ambiente que é de graça.  
(iMusica).  
 
O que é interessante é o seguinte: o Napster foi uma enorme oportunidade para 
as gravadoras. O Napster foi uma oportunidade perdida. Porque naquele 
momento existia toda uma movimentação, existia apenas o Napster, basicamente 
oferecendo aquele serviço. Existiam, claro, serviços menores, mas todo mundo 
estava no Napster (...) E o mais interessante é que o Napster queria fazer uma 
coisa com as gravadoras. Ao ponto de que a BMG, na verdade o grupo Beter, 
comprou uma participação no Napster. Ele falava: “olha, isso aqui é interessante 
gente, isso aqui é muito bacana, temos que acoplar ao Napster”. E o Napster fez 
a primeira proposta para as gravadoras, não me lembro bem qual era o valor, 
mas ele falava que se houvesse o licenciamento, o conteúdo das gravadoras para 
o Napster, se o Napster cobrasse uma taxa mensal para continuar distribuindo 
aquelas músicas livremente, uma taxa razoável... Eram nove dólares, nove e 
noventa e nove. Se você multiplicasse aquilo pela quantidade de pessoas que 
eles estimavam que iria pagar aquela taxa e pela receita que ele ia gerar... O 
Napster estava se comprometendo a pagar às gravadoras a receita que elas, 
naquela época, já obteriam anualmente. Então, houve uma tentativa de 
aproximação do Napster com as gravadoras que simplesmente foi negada, foi 
impedida. Essa tentativa de aproximação falhou, houve um colapso nas 
negociações e o Napster foi aniquilado judicialmente pela justiça da Califórnia, 
que acabou pixando o Napster. Então, o Napster foi ameaça e oportunidade.  
Essa oportunidade foi perdida, as gravadoras poderiam ter feito um movimento 
muito cedo, elas poderiam ter sido as primeiras a traçarem a Internet como forma 
de distribuição. Mas perderam essa oportunidade. Só agora, cinco, seis anos 
depois do Napster é que houve uma atuação significativa das gravadoras para 
começarem a abraçar a internet como forma de distribuição. Mas naquela época 
optou-se por aniquilar o Napster. E o resultado ta aí. O Napster acabou, mas ele 
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se multiplicou, e o público de usuários que gosta desse tipo de serviço aumentou 
enormemente (Creative Commons).  
 
A Internet abriu um universo, ninguém tinha se preparado para aquilo em termo 
de como ganharíamos dinheiro. Ninguém imaginava um programa que 
transformasse a música em arquivo, e você pudesse passar aquilo de uma 
maneira tão rápida, tão eficaz, verdadeira, porque fica lá na íntegra. Então você 
copia e você passa adiante, você copia antes lá do CD e passa adiante isso. 
Muito fácil, muito simples. Ninguém pensou nisso em termos de se preparar, 
como ganhar dinheiro em cima disso. Essa é a questão, se bate a cabeça até hoje, 
ninguém tem resposta pra isso ainda. A única coisa que conseguiram fazer foi 
tirar o Napster do ar (...) Entraram outros e eu acho que vão estar sempre 
entrando. E a coisa está toda em cima dos direitos autorais. Não se criou, não se 
preparou, não se criou um ambiente para preservar isso e para se ganhar dinheiro 
ainda com músicas dessa forma. Essa é a questão. Até hoje é um caso não 
resolvido (Indie Records).  
 
(...) Programas que permitiam troca de arquivos de música, e a indústria, não só 
no Brasil como no exterior, demorou muito a reagir. Demorou, deixou o Napster 
testar o negócio, que é o download de música pela internet. Eu acho que 
ninguém estava acreditando (...) Então eu acho que eles agiram muito 
demoradamente e, por causa disso, deixaram um buraco de uns quatro, cinco 
anos, que agora eles estão tentando recuperar (advogada da área de propriedade 
intelectual). 

 
 
 

Percebe-se que os entrevistados, apesar de possuírem visões distintas sobre o 

fenômeno da pirataria virtual e de trabalharem em diferentes organizações, concordam a 

respeito do fato de que o surgimento repentino do Napster e a aderência de milhões de 

usuários à prática de compartilhamento de arquivos por meio desse programa acabou 

pegando as gravadoras de surpresa. Alguns respondentes afirmaram que a razão pela qual 

as gravadoras, em um primeiro momento, não souberam esboçar reação perante a nova 

realidade que a elas se impunha, decorre de que elas não acreditavam que a prática da troca 

de arquivos iria continuar por muito tempo, uma vez que os usuários, ao fazerem isso, 

estariam infringindo a lei. Como isso não aconteceu, as gravadoras, passaram a se 

preocupar mais com o problema e passaram a tentar encontrar formas de contornar a 

situação. De fato, a indústria musical conseguiu, por meio da associação americana que 

representa as grandes gravadoras, fazer com que a justiça fechasse o programa, após uma 
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longa batalha judicial. Na visão dos entrevistados, porém, faltou às gravadoras tentar criar, 

nessa mesma época, algum mecanismo que permitisse fazer com que elas se adequassem a 

esse novo modelo de distribuição de músicas que surgiu. A preocupação excessiva por 

parte dessas organizações com o fechamento do programa (e um pouco depois com a 

punição dos  usuários que utilizavam tais programas) e não com o que essa nova tendência 

iria representar para o futuro da indústria música, acabou sendo responsável, na visão dos 

entrevistados, pelo surgimento de diversos novos programas semelhantes ao Napster e, 

conseqüentemente, o número de usuários destes não parou de crescer.  

É necessário, ainda, fazer algumas considerações sobre duas afirmações feita no 

parágrafo anterior, no que tange tanto a questão da ilegalidade da prática do 

compartilhamento de arquivos, como também a dificuldade por parte dos atores tradicionais 

que atuavam no campo de reagirem a esse novo fenômeno.  

Primeiramente, deve-se dizer que nem todos os atores pertencentes ao campo ou 

estudiosos da área da música enxergam o compartilhamento de arquivos via internet como 

sendo algo ilegal. Nesse sentido, dois dos entrevistados discordaram da designação de 

“pirata” para tal prática, Para eles, não se pode chamar esse evento de pirataria, pelas razões 

apresentadas nos trechos que seguem adiante: 

 

Eu acho que a gente tem que pensar melhor no que a gente está chamando de 
pirataria, não é? Quer dizer, em primeiro lugar, não haveria problema em usar a 
palavra pirataria aplicada ao mercado virtual? Eu não concordo que o próprio uso 
entre o usuário seja pirataria. Pirataria eu definiria como venda de música ilegal, E 
eu baixar uma música para ouvir em casa  não define pirataria (Professora na área 
de cyber cultura).  
 
A primeira coisa é a seguinte: o próprio tema pirataria já é carregado de um sentido 
emocional. Então, esse é um termo muito usado pelo discurso da indústria. A 
indústria chega e diz assim, olha vamos pegar esse piratas, esses bandidos. Ao 
comparar o usuário doméstico, que às vezes são garotos de dez anos, oito anos, 
garoto, mãe solteira e etc, com piratas, com bandidos, com ladrões, você está 
jogando uma carga de emoção muito forte na sociedade. Emoção essa que às 
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vezes, inclusive, obscurece a sociedade. Ao ter essa carga emocional você acaba 
não levando em conta de fato o que está acontecendo. Então, por exemplo, peer-to-
peer e esses canais novos são usados para violação de direitos autorais, não tenha a 
menos dúvida. Mas também são usados para muitas finalidades legítimas. Por 
exemplo, você compartilhar esses cento e quarenta milhões de obras criadas é 
absolutamente legítimo, não tem nada a ver com pirataria. O que me parece é que 
esse é um discurso muito priorizado pela indústria. Ah, pirataria, você é um pirata, 
tem que ser punido... Isso é o chamado marketing do medo, em que você utiliza 
estratégias de persuasão desde o começo: “olha, você vai ser processado, vai ser 
punido, etc”. Então esse contexto todo está mudando o comportamento da 
indústria” (Creative Commons no Brasil). 
 

 
 

A opinião dos entrevistados acima, portanto, deixa claro que não é unanimidade 

entre os atores do campo a consideração de que o compartilhamento virtual de arquivos é 

uma infração à lei de direitos autorais e que, portanto, os usuários de programas 

semelhantes ao Napster deveriam ser processados e punidos. Vale lembrar que, já no 

capítulo 4, mostrou-se opinião emitida na mídia pelo antropólogo Hermano Vianna (2006), 

de que o termo pirataria virtual não se aplica para a época em que os sites pagos de 

download de música virtual ainda não existiam, uma vez que o usuário não tinha a opção 

legal. Esses diferentes pontos de vista, que, obviamente, são contrários aos da maioria das 

gravadoras, demonstram que na própria legislação de direitos autorais há uma falta de 

clareza com relação ao assunto, o que é normal, tendo em vista que o fenômeno é recente. 

Entretanto, essa mesma lacuna jurídica pode ter colaborado para a falta de reação por parte 

das gravadoras logo no início do fenômeno, tendo o próprio Napster sido fechado muito 

tempo depois de sua criação.  

Quanto à observação, por parte dos entrevistados, sobre a dificuldade das 

organizações inseridas no campo de reagirem ao fenômeno do compartilhamento de 

arquivos via internet,  é preciso mencionar que outra razão para que isso ocorresse foi a 

própria rigidez da estrutura adotada por grande parte dessas organizações. A menção à 
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estrutura organizacional foi feita por muitos entrevistados quando a eles foi perguntado 

quais as mudanças ocorridas no mercado fonográfico a partir do advento da pirataria 

virtual, e como esse fenômeno alterou a forma das organizações agirem. Os trechos abaixo 

reproduzem alguma das afirmações: 

 

Eu acho que sim. Surgiram aí vários serviços de distribuição digital oficial, que 
não existiam antes. Já é um fruto disso, a necessidade de contra-atacar a pirataria 
virtual. Você criar distribuição virtual oficial, das grandes gravadoras criarem áreas 
específicas pra isso, as pequenas se organizarem através de outras empresas pra 
poder fazer as distribuições digitais, tudo é decorrente do surgimento da pirataria 
virtual (Biscoito Fino).  
 
Sim, com certeza. Porque com a divisão do faturamento, como em qualquer 
empresa, houve cortes, demissões dentro dos investimentos. Então diminuiu o 
tamanho de todas as gravadoras. Isso tudo a partir da questão da pirataria física e 
virtual (...) A gente ainda não tem como se proteger. Não tem o que fazer. Prender 
aquele cara ali que baixou um arquivo e não pagou por ele. Não tem. A Indie ainda 
não disponibilizou (catálogo virtual), não está utilizando isso não. Porque na 
verdade a grande dúvida em se fazer alguma coisa nesse sentido é saber de que 
maneira você está realmente se protegendo judicialmente (Indie Records). 
 
O mais importante foi desestruturar o sistema de negócio das gravadoras 
tradicionais. Porque a base dessas gravadoras era vender, e hoje é gravar (...) Então 
o primeiro efeito é totalmente desestruturante do modelo de negócio em que você 
investe pra gravar uma música, em que você investe pra divulgar uma música, em 
que você vende um CD e você ganha por isso. Então pra quem está estruturado no 
negócio de venda de disco, não há dúvida de que o MP3 neste momento é 
prejudicial (ABMI).  
 
Internamente, eles tentam hoje buscar outros modelos de negócios que não aqueles 
que eles estavam usualmente acostumados. Eu acho hoje, por exemplo, muito mais 
fácil para uma gravadora de médio ou de pequeno porte como Trama, entre outras,  
inventarem modelos de negócios mais rentáveis do que as grandes gravadoras com 
suas estruturas mega (...) O que é que você faz dentro de uma empresa para mudar 
de uma forma tão radical aquilo que você vem fazendo? Então a pirataria virtual e 
a mudança de suporte foram mudando radicalmente a administração das 
gravadoras grandes, e fazendo com que elas ficassem interessadas em outros 
modelos de negócios que elas nunca antes estavam, porque elas estavam, digamos, 
na zona de conforto com a venda de discos (ECAD).  
 
Bom, o que a gente teve num primeiro momento foi o fluxo das grandes 
gravadoras, em combate a essa chamada “pirataria”. A primeira reação foi a de 
alegar que esse tipo de troca prejudicaria a venda de discos. Eu acho que as 
independentes sempre foram mais competentes em intuição, no sentido de 
combaterem menos as organizações na internet. As majors, é claro, acreditam que 
têm mais a perder. E têm mais poder, não é? E sempre foram mais contundentes 
nesse combate. As majors nunca tiveram muita flexibilidade num primeiro 
momento, no sentido de mudarem rapidamente. A estrutura é pesada, e é muito 
mais difícil de conseguir (professora na área de cyber cultura).  
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 A rígida estrutura burocrática das grandes organizações que atuavam no campo do 

mercado fonográfico, portanto, foi um dos fatores que, segundo a opinião dos entrevistados, 

mais contribuiu para a demora por parte delas de começarem a se adequar a essa nova 

realidade e ao novo modelo de negócios que começava a surgir. É interessante observar, 

pela análise dos trechos acima, que apesar de muitos anos já terem se passado desde a 

criação do Napster e o surgimento de sites que comercializam a música de forma legal, 

algumas gravadoras, especialmente aquelas de médio/grande porte, ainda resistem em 

abraçar integralmente esse modelo, enquanto outras passaram a fazer isso muito 

recentemente, conforme ficou claro no capítulo sobre a trajetória do mercado fonográfico. 

Dessa forma, a afirmação feita pelo dirigente da Indie de que o modelo virtual ainda não 

tinha sido lá adotado porque há “grande dúvida em se saber de que maneira você está 

realmente se protegendo judicialmente”, demonstra que muitas vezes o apego às formas 

tradicionais de comercialização da música e o risco que elas naturalmente correm de perder 

o poder de influência que detinham anteriormente, como bem colocou a professora 

entrevistada, impedem que a organização adeqüe sua  estrutura a esse novo contexto. Já a 

afirmação por parte do representante da ABMI de que a indústria “vai ter que encontrar 

uma forma de lidar com isso”, deixa, mais uma vez claro o fato de que ainda que muitas 

gravadoras, entre grandes e pequenas, já tentem flexibilizar suas estruturas e adotar o 

modelo de vendas virtual, essa mudança ainda preocupa e ainda não foi considerada como 

algo natural por parte dos dirigentes organizacionais. 
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5.4.2. Desenvolvimento tecnológico e pirataria virtual como causas para a 
fragmentação do campo  
 

Os entrevistados, ao mencionarem elementos de ordem tecnológica como sendo 

aqueles que marcaram o campo ao longo do tempo, também deixaram claro que as 

mudanças de suporte, e mais especificamente o desenvolvimento da tecnologia do MP3, 

foram responsáveis pela fragmentação, pulverização ou democratização desse campo.  

Para um dos informantes, se antes havia “muita coisa concentrada nas mãos de 

poucas pessoas”, “de cinco ou seus gravadoras”, atualmente há “gravadoras menores com 

muito peso”, que para ele ingressaram no campo pela atual facilidade de acesso aos 

recursos tecnológicos. A tecnologia também foi responsável, na visão de outro entrevistado, 

por um “fenômeno de democratização”, que descentraliza as informações outrora 

concentradas pelas grandes gravadoras e que faz com que “uma pluralidade de instituições” 

apareça no campo.  

Percebeu-se, no discurso de todos os entrevistados, uma relação direta entre o 

desenvolvimento tecnológico e a pirataria virtual. Para um dos entrevistados, “as mudanças 

de suporte e o advento do MP3 pulverizaram o campo e impedem que a indústria tenha uma 

“vendagem enorme de um blockbuster do tipo que vendia 1 milhão, 2 milhões de cópias”, o 

que era comum nos anos 80 e 90”. A tecnologia, também, “tornou mais fácil você 

multiplicar a mídia”, permitindo, por exemplo, que qualquer um copie para seu ipod as 

músicas de seus CD’s: 

 

Bom, eu acho que essas mudanças de suporte de mídia são marcantes pra esse 
mercado. Se eu fosse destacar uma mais forte, eu acho que seria a pulverização, e o 
quanto se tornou difícil, talvez de 5 anos pra cá, uma vendagem enorme de um 
blockbuster, do tipo que venda 1 milhão de cópias, que venda 2 milhões de cópias, 
o que era uma coisa comum nos anos 80, comum nos anos 90, e que sei lá, de 2000 
pra cá, simplesmente acabou. Hoje em dia eu não sei quem vende 1 milhão de 
discos, não tenho uma idéia, mas eu imagino que não tenha mais de 5 artistas no 
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Brasil que consigam uma vendagem dessas. Eu acho que essa é a grande 
transformação (Biscoito Fino).  
 
Fragmentado e praticamente impossível de ser combatido. Ele é tão 
descentralizado, os softwares são tão descentralizados hoje, que você praticamente 
não consegue combater esse fenômeno (Creative Commons).  

 

A partir das afirmações acima e dos pontos levantados um pouco antes, portanto, 

pode-se já fazer algumas considerações com relação à alteração da configuração do campo 

do mercado fonográfico a partir do advento da tecnologia do MP3 e do fenômeno da 

pirataria virtual. Esses dois fenômenos, como visto anteriormente, constituíram-se em um 

evento crítico de maior importância e que distinguiu-se dos demais, tendo em vista que foi 

ele que permitiu a maior fragmentação ou pulverização do setor, ou seja, o fortalecimento 

de novos atores que até então não possuíam condições para competir com as organizações 

dominantes até então ou a entrada de novos atores que não faziam parte do campo (o 

próximo item discute detalhadamente quem são esses novos atores). Com base no discurso 

dos entrevistados e na literatura sobre o setor, ficou claro que a inserção desses novos 

atores no campo foi conseqüência, assim como nos eventos anteriores, de uma mudança no 

capital tecnológico (surgimento da tecnologia do MP3) que se tornou essencial para o 

acirramento da disputa por capital econômico-financeiro em tal espaço. É importante 

ressaltar que o surgimento da mídia digital, desde a época da criação do CD, permitiu 

(devido ao barateamento dos custos de gravação) que muitos artistas pudessem montar seus 

próprios estúdios caseiros e gravadoras independentes surgissem no campo. Entretanto, foi 

a partir do evento crítico mencionado anteriormente que a pulverização e descentralização 

do campo atingiram seu auge, fazendo com que o setor entrasse em uma crise como jamais 

tinha acontecido até então, justamente pelo fato de ter alterado de forma repentina as 

relações de poder nele constituídas. 
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 As grandes gravadoras, como visto anteriormente, eram as organizações que 

atuavam tradicionalmente no campo e que detinham posse de grande volume de capital 

econômico-financeiro, exercendo, por essa razão, uma maior influência sobre os demais 

atores (juntamente com as rádios) que também atuavam nesse espaço, como todos os 

respondentes deixaram claro ao longo das entrevistas. No momento em que surgiram no 

campo os novos recursos ou capitais tecnológicos, como a ferramenta do MP3 e os próprios 

softwares de compartilhamento de arquivos, essas organizações, em um primeiro momento, 

não imaginaram que isso pudesse trazer conseqüências drásticas para o setor, com a 

mudança radical na forma de distribuição da música.  Conforme o tempo foi passando e o 

volume do capital econômico-financeiro dessas organizações foi sendo reduzido cada vez 

mais (o que significa dizer que o poder delas foi reduzido), as organizações dominantes, até 

então hegemônicas, lançaram mão de outras estratégias para não deixarem que isso 

continuasse a ocorrer. Tais estratégias, adotadas primeiramente no exterior e algum tempo 

depois também no Brasil, consistiram não apenas em eliminar alguns desses recursos 

tecnológicos (ex: fechamento do Napster), mas também em punir os usuários de tais 

programas. É por essa razão que o dirigente do Creative Commons afirmou, durante sua 

entrevista, que “as grandes gravadoras perderam poder no campo do mercado fonográfico, 

mas tentaram recuperar parte do poder perdido no campo jurídico”. Essa estratégia, porém, 

não foi suficiente para impedir que recursos tecnológicos semelhantes ao Napster surgissem 

no campo, bem como para impedir que o grupo formado pelo público que detinha tais 

recursos aumentasse continuamente. O resultado foi a maior fragmentação do campo 

ocasionado pela entrada de novos atores que nele não atuavam até então, bem como uma 

redistribuição do volume de recursos em posse dos atores inseridos nesse espaço.  
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Para que fosse possível identificar quais foram os novos atores que surgiram no 

campo como conseqüência do desenvolvimento tecnológico e da pirataria virtual, 

perguntou-se aos entrevistados quem fazia parte do mercado fonográfico antes desse 

fenômeno e quem ingressou no mercado depois dele. Perguntou-se, também, quem, para 

eles, ganhou importância nesse mercado e quem perdeu. As respostas dadas pelas pessoas 

ligadas diretamente ao negócio da música foram as seguintes: 

 

Eu acho que quem soube aproveitar isso da melhor forma possível foi a Apple, 
porque conseguiu criar um suporte pro digital. Hoje, sei lá, 80% do mercado de 
players é o iPod né? Então se eu for destacar uma empresa, pra mim é a Apple, eu 
acho que todo mundo, todas as outras empresas estão se adequando, as gravadoras 
estão se adequando a essa situação. Além de outras empresas que surgiram em 
decorrência da distribuição digital, que não existiam antes e que hoje são 
reconhecidamente grandes distribuidoras digitais (Biscoito Fino). 
 
Eu acho que eles apareceram por causa da evolução tecnológica, entendeu? Eu 
tenho aí dez mil produtores de fonogramas que são pessoas físicas. Eu tenho o meu 
filho em casa, com um programa lá que ele fica fazendo música. Você hoje tem 
lojas virtuais de venda do CD inteiro ou de parte do CD (...) Com a pirataria perde 
todo mundo. Existe toda uma cadeia produtiva montada em cima do negócio de 
criação musica. E essa cadeia produtiva, em determinados momentos, pra 
continuar e não fechar o seu círculo precisa de pagamento de direito autoral. A 
pirataria não remunera o criador, então pra mim ela é extremamente lesiva. Há de 
se criar um modelo no qual o criador é remunerado, e a pirataria não cria esse 
modelo (...) A fragmentação do setor possibilita ao artista administrar de uma outra 
forma. Durante muitos anos, os artistas em toda a vida deles era contratado por 
uma gravadora, hoje em dia não é mais. Hoje em dia, por causa da tecnologia, eles 
já se vêem em outros modelos, uns gravando os seus próprios CD’s, vendendo os 
seus CD’s no início dos shows, botando a música em site pra fazer download. 
Outros mesmo batalhando ainda pra música tocar em rádio, tocar em televisão. Aí 
eles se associam a essas associações. Enfim, houve uma abertura, mas eu acho que 
a abertura foi por conta da tecnologia (ECAD).  
 
O iMusica é uma empresa, eles existem por causa da pirataria virtual, porque ela 
vende fonogramas na rede. Gravadoras virtuais eu não sei citar nenhum exemplo, 
eu já li sobre isso. Eles dizem: “somos uma gravadora virtual, nosso fonograma só 
existem na internet”. As gravadoras estruturadas como vendedoras de mídias 
gravadas, de uma forma geral, perderam (...) Já a Apple domina o mercado de 
hardware e software, de música por causa de uma maquininha que eles inventaram 
chamada ipod. Se eu não estou enganado, antes do ipod, a Apple estava em 
decadência e por causa do ipod muita gente está comprando. Eu diria que a Apple 
com certeza é beneficiária e driver dessa tecnologia (ABMI).  
 
O dinheiro diminuiu, o tamanho das empresas, diminuiu o lucro, tudo diminuiu. 
Mas ninguém deixou de existir por causa disso. Agora, enquanto artista, com 
certeza algumas bandas tiveram êxito pela Internet. Um cara que nunca tocou, 
nunca saiu no jornal, e isso como nunca apareceu na Internet. São vários artistas 
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que acontecem, você tem grupos que detêm aquela informação e é tudo através da 
Internet (Indie Records).  
 
Olha, eu acho que ganhou importância o site. O artista criar o seu site já é muito 
importante, entendeu? Porque já que algum CD está sendo muito baixado pelo site 
de música, então que venha no meu site baixar de graça, que conheça a minha 
banda, que leia o meu release, que saiba da minha história. Então eu acho que os 
sites vão ter uma importância muito grande nesse advento da pirataria virtual. Eu 
gostaria que a pessoa fosse no meu site baixar a minha música do que fosse no e-
mule. Porque o meu site seria, vamos dizer, a minha gravadora virtual, não é? O 
que a gravadora fazia de divulgar o artista no jornal, na imprensa, na televisão e no 
rádio, eu faço no meu site, então eu estou divulgando os artistas. É só você entrar 
na internet, no site de um artista, pra você ver como é bacana você conhecer, você 
viajar no site. Mas calculo que todos tenham perdido, todo mundo perdeu. Você 
está falando de pirataria. Você envolve as gravadoras, você está falando do 
governo todo, de imposto, todas as gravadoras, todos os artistas, todos os autores, 
você está falando de todo mundo, você está falando de uma coisa que é falsificada, 
que é vendida como pirata, então você está falando de todo mundo (...) Mas há os 
sites, as webs rádios. As webs rádios estão aí pra todo mundo, você entra ali e está 
ouvindo música. Nem paga nada pra web rádio tocar aquela música, entendeu? 
Então ela vai se fortificar, eles vão ganhar pra ter a rádio web ali, ou o banner de 
um anunciante, entendeu? O artista não está pagando pra tocar a música, não. 
Então eu acho que as webs rádios vão se fortificar. Os sites vão se fortificar, o you 
tube. Lá você pode ver vídeo, não é? Só não pode baixar. Então é um veículo onde 
você está divulgando um trabalho do artista sem estar cobrando nada ao artista. 
Isso vai fortificar (T-rec). 

 
 
 
 As respostas acima demonstram uma falta de clareza por parte dos entrevistados a 

respeito do efeito que o fenômeno da pirataria virtual exerceu sobre a estrutura do campo 

do mercado fonográfico. Em primeiro lugar, pode-se constatar que praticamente todos os 

entrevistados enxergam a pirataria virtual como sendo algo extremamente prejudicial a 

quem atua no campo, afirmando categoricamente que ela fez com que todos perdessem 

importância. Fica evidente, pela leitura dos trechos acima, que quando os dirigentes 

organizacionais fazem tal declaração, eles estão, no fundo, caracterizando a importância de 

uma organização em função de elementos econômico-financeiros que elas possuem. Dessa 

forma, a afirmação por parte de um dos entrevistados de que “o dinheiro diminuiu, o 

tamanho das empresas, diminuiu o lucro, tudo diminuiu” corrobora o que já foi dito 

anteriormente, ou seja, o principal capital em disputa no campo é o econômico, e o poder 
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está com aqueles que detém esse capital. Uma vez que a pirataria virtual fez com que os 

atores, de maneira geral, tivessem seus lucros drasticamente reduzidos, pode-se dizer que 

essas organizações de fato perderam poder. No entanto, é preciso levar em conta o fato de 

que a maior parte dos entrevistados, ao falar que o fenômeno da pirataria virtual trouxe 

grande prejuízo para todos, sem dúvida estava fazendo referência àqueles atores que já 

atuavam no campo antes desse fenômeno e pensando na cadeia produtiva de música 

tradicional, como explicitado na afirmação de que “existe toda uma cadeia produtiva 

montada em cima do negócio de criação musical e essa cadeia produtiva pra continuar e 

não fechar o seu círculo precisa de pagamento de direito autoral”. Os próprios 

entrevistados, aliás, citaram em um outro momento outros atores que, para eles, podem ter 

sido beneficiados, sendo que alguns não atuavam nessa cadeia anteriormente.  

No entanto, antes que a referência a esses novos atores seja feita, é importante 

destacar um outro componente das respostas dos entrevistados que demonstra uma outra 

contradição que é imprescindível que se discuta. Como observado no parágrafo acima, 

quase todos os entrevistados disseram que o fenômeno da pirataria virtual não beneficiou 

ninguém, acarretando perdas econômicas para todos que no campo atuavam. Um dos 

dirigentes insistiu na idéia de que devia haver uma separação entre a revolução causada 

pelo desenvolvimento tecnológico e a pirataria virtual, uma vez que, diferentemente deste 

último, aquele possibilitou a fragmentação do campo e permitiu que novos modelos de 

negócio surgissem. Essa separação, aliás, foi feita não apenas por esse dirigente como por 

outros, também, quando se levantava a hipótese da pirataria virtual ter beneficiado alguém 

no setor. Entretanto, em outras ocasiões, alguns desses mesmos dirigentes afirmaram que 

era muito difícil descolar a pirataria virtual do desenvolvimento tecnológico, já que uma era 
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conseqüência da outra e utilizavam os mesmos suportes. Nesse sentido, é útil resgatar a 

afirmação do dirigente da Biscoito Fino, segundo a qual “tudo é decorrente da tecnologia” e 

que “se não fosse o Napster seria uma outra coisa”. Já a afirmação por parte do dirigente da 

ABMI de que a nova tecnologia do MP3 “criou uma oportunidade e criou uma 

dependência”, tendo sua divulgação criado “uma forma gratuita, ainda que ilegal, de acesso 

a praticamente todo os repertório gravados” que “desestruturou o sistema de negócios das 

gravadoras tanto tradicionais como independentes”, vai ao encontro da colocação do 

dirigente anterior. Assim, fica claro que é muito difícil fazer uma avaliação do efeito que o 

desenvolvimento tecnológico exerceu sobre a estrutura do campo sem levar em conta 

também a pirataria virtual, que é uma conseqüência direta dele e que gerou uma crise no 

setor que obrigou as organizações que atuavam tradicionalmente nesse campo a repensar 

suas antigas estruturas, conforme foi explicado mais acima. 

Quanto aos novos atores que ingressaram no campo após o fenômeno da pirataria 

virtual, as respostas dos entrevistados também demonstram uma contradição latente, além 

de uma diferença entre elas com relação àqueles atores por eles mencionados. A figura 1 

abaixo constitui-se em uma tentativa de ilustrar a configuração do campo do mercado 

fonográfico no Brasil de acordo com os dados obtidos por meio da literatura sobre o setor e 

com as respostas dos entrevistados.  
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Figura 1: O campo do mercado fonográfico no Brasil 
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Assim, tanto o dirigente da gravadora Biscoito Fino quanto o dirigente da ABMI 

percebem a Apple como sendo uma empresa que foi beneficiada pelo desenvolvimento 

tecnológico e também pela pirataria virtual, já que o usuário baixa, por meio dos softwares 

de compartilhamento de arquivos, as músicas que ele quer escutar e passa todas elas, em 

grande quantidade, para seu aparelho do itunes. Como bem dito pelo dirigente da Biscoito 

Fino em outro momento, com a tecnologia “a gente pode pegar um disco, transformar ele e 

botar no meu ipod, no teu ipod, no ipod do vizinho”. Nesse sentido, pode-se afirmar que a 

Apple, de fato, foi um dos novos e principais atores que ingressaram no campo a partir 

desse novo evento crítico, já que ela tradicionalmente era uma empresa que atuava na área 

de computação e, desde a invenção do ipod, passou a atuar e influenciar a “arena da 

música”, não apenas por ser a criadora desse tocador, mas também por ser a maior 

“provedora de mídia digital” da internet (TERRA, 2006). Uma vez que a empresa, de 

origem norte-americana, também possui uma filial no Brasil e, mais do que isso, atua e 

influencia diretamente o mercado fonográfico desse país, pode-se afirmar que ela está 

inserida no campo do mercado fonográfico brasileiro.  

Os sites de venda de música digital também foram mencionados por muitos 

entrevistados. Assim, como observado nos trechos destacados acima, o dirigente da ABMI 

afirmou que o “iMusica é uma empresa” e que “eles existem por causa da pirataria virtual, 

porque ela vende fonogramas na rede”. Para o dirigente da Biscoito Fino, há atualmente 

“empresas que surgiram em decorrência da distribuição digital, que não existiam antes e 

que hoje são reconhecidamente grandes distribuidoras digitais”. Para o dirigente da ECAD, 

“você hoje tem lojas virtuais de venda do CD inteiro ou de parte do CD” como um novo 

negócio “propiciado pela tecnologia”. Baseando-se nessas afirmações e no referencial sobre 
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o setor, pode-se, também, afirmar que as organizações especializadas na venda de música 

digital pela internet ingressaram no campo do mercado fonográfico brasileiro a partir do 

evento crítico aqui analisado. Vale lembrar que alguns desses sites são de fato 

organizações, enquanto que outros funcionam como ferramentas tecnológicas em posse de 

organizações, como é o caso do portal de vendas itunes, que é propriedade da empresa 

Apple, e também dos sites de vendas criados por grandes gravadoras como a Warner e 

conhecidos provedores como o UOL e Terra. Cabe ressaltar que organizações como a 

iMusica, e a Apple, bem como os grandes provedores que se aventuraram a criar seus 

portais de vendas de música, são atores que recém-ingressaram no campo e que também 

passaram a exercer uma enorme influência sobre ele, já que representam um novo modelo 

de negócios, ou seja, a quebra da forma de distribuição da música que existia até então. As 

grandes gravadoras, que também aos poucos criam seus portais de venda de música digital, 

são atores que já atuavam no campo e que, para se recuperarem do prejuízo que tiveram 

com essa nova forma de distribuição da música, lançam mão dessas novas ferramentas 

tecnológicas como uma estratégia para minimizar a perda de capital econômico-financeiro 

que tiveram.  

Deve-se considerar, também, que muitos artistas que outrora não encontravam 

espaço para divulgar seus trabalhos conseguiram, graças ao desenvolvimento tecnológico e 

da crise que se abateu sobre o setor em conseqüência desse fator, ao menos se libertarem da 

dependência que tinham das grandes gravadoras e, assim, poderem divulgar seus trabalhos 

utilizando para tal essas novas ferramentas tecnológicas. Uma vez que diversos artistas 

montaram seus próprios selos e gravadoras, passaram a produzir fonogramas e, inclusive, 

estão registrados no ECAD, pode-se afirmar que eles também são atores que ganharam 
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poder no campo analisado, tendo em vista que lançam mão de capital tecnológico para 

disputar capital econômico-financeiro com as outras organizações. Dessa forma, o dirigente 

do iMusica afirmou que “você pode começar a fazer sucesso para depois ser contratado ou 

nem ser contratado por uma grande gravadora” e que “hoje em dia as gravadoras precisam 

mais dos artistas do que os artistas precisam das gravadoras”. Por sua vez, o dirigente do 

ECAD afirmou que “agora você tem um contingente monumental de pessoas físicas sendo 

gravadoras”, “produtores de fonogramas (...) que não estão organizados nem na ABPD nem 

na ABMI, mas que são “associados das associações de execução pública”.  

Há que se analisar, também, a afirmação feita por alguns entrevistados de que os 

artistas, atuando de forma independente, podem divulgar seus trabalhos por meio de sites 

próprios, rádios virtuais (web rádios) ou de outros sites como o You Tube e o Orkut. As 

rádios virtuais podem ser encaradas, em sua maioria, como ferramentas tecnológicas 

criadas por algumas organizações que atuam no campo e que, além de fazer a divulgação 

do trabalho desses artistas (nesse sentido, também ajuda as gravadoras), geram lucro para 

as próprias organizações que as criaram, já que estas ganham com os banners que estão 

presentes nessas rádios. Algumas das rádios virtuais mais escutadas pelo público brasileiro 

são de propriedade de grandes organizações como a UOL (Rádio UOL) e Terra (Rádio 

Terra), que, como já se viu, ingressaram recentemente em um campo onde não atuavam. As 

rádios virtuais, dessa forma, podem ser consideradas como novas ferramentas tecnológicas, 

fruto de uma mudança pela qual a música, e que está sendo utilizada não apenas por 

organizações que tradicionalmente não atuavam nesse campo, mas também pelas próprias 

rádios tradicionais que passaram a transmitir sua programação via internet. Já sites como o 

Orkut e o You Tube, também citados, são ferramentas tecnológicas que vêm causando 
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problemas para a indústria fonográfica. Por meio do Orkut, de propriedade da Google 

Brasil, inúmeros usuários que se encontram em comunidades musicais podem compartilhar 

arquivos via MP3, prática que é cada vez mais constante entre eles. Já no You Tube, 

também de propriedade da Google Brasil,  estão disponíveis diversos vídeos musicais com 

direitos autores, sem que se tenha permissão por parte das gravadoras para isso. Por essa 

razão, a Google vem tentando implantar algumas medidas de combate a essa prática e, ao 

mesmo tempo, fazendo acordo com algumas gravadoras e emissoras de TV no sentido de 

obter licença para publicar diversos conteúdos. Dessa forma, pode-se afirmar que o Orkut e 

o You Tube, bastante utilizados pelo público brasileiro, são também ferramentas 

tecnológicas da empresa Google. Assim, esta organização (que também possui sua filial no 

Brasil) constitui-se  em mais um ator social que passou a atuar no campo do mercado 

fonográfico brasileiro, uma vez que possui ferramentas tecnológicas que, de alguma forma, 

reproduzem práticas prejudiciais aos atores dominantes nele presentes. Já o MSN, que não 

foi citado nos trechos expostos mais acima, mas que foram mencionados em outros 

momentos (quando, por exemplo, os  entrevistados descreveram o campo), também pode 

ser considerada uma ferramenta tecnológica em posse de uma grande organização 

(Microsoft) que reproduz a mesma prática descrita acima. Por meio desse programa, 

usuários que estiverem comunicando-se entre si também podem compartilhar arquivos 

musicais uns para os outros, sem restrição.  

Alguns entrevistados mencionaram também as empresas de telefonia celular, 

apontando estas como novos atores que ingressaram no campo. Isso já havia sido 

mencionado no capítulo 4, quando foi discutido o fato de que a indústria musical já estava 

obtendo faturamento com a comercialização dos chamado ringtones, ou músicas que 
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servem como toque de telefone celular. Dessa forma, o usuário pode, geralmente por meio 

de inúmeros sites da internet, baixar o ringtone de sua preferência para seu celular mediante 

o pagamento de um determinado valor. As afirmações abaixo ilustram a entrada desse tipo 

de organização no campo do mercado fonográfico brasileiro: 

 

Cada dia mais as pessoas vêm ganhando bilhões de reais que nem ganhavam 
antigamente vendendo milhares, milhares e milhares de CD’s como vendiam.  Eu 
acho que a forma de consumo de música vai continuar mudando. Uma das coisas 
que a gente está começando a estudar, por exemplo, é o envio de música através do 
celular (iMusica).  
 
 
 
Você pode baixar músicas no seu telefone celular, você tem o ringtone, você tem 
toda uma indústria que foi criada em torno da tecnologia virtual (...)  Hoje o 
Prêmio Tim já tem uma categoria. O mais baixado na categoria ringtone ganha 
prêmio também (Advogada na área de propriedade intelectual).  

 

 

Tendo sido esses os atores mencionados pelos dirigentes de organizações ligadas 

diretamente ao negócio da música, cabe analisar, agora, aqueles atores descritos por 

entrevistados que atuam mais indiretamente no campo da música. Foram essas as respostas 

mais esclarecedoras: 

 

Olha, quem ganhou a importância foi a sociedade. Porque hoje com o You Tube, 
Myspace (dentro daquela idéia de que pra você ser bem sucedido você precisa 
conquistar o público), você não precisa mais de um intermediário. Então, de forma 
geral, quem está perdendo espaço são os intermediários, pelo menos os 
intermediários tradicionais. Os intermediários que geralmente te pediam pra você 
entregar todos os seus direitos (...) Hoje o artista sozinho, dono dos seus direitos, 
ou ele vai querer algum empresário, ou vai querer um agente, ou vai querer uma 
empresa de marketing. Hoje essas empresas são múltiplas. Pode manter os seus 
direitos com ele mesmo, explorar a divulgação da sua obra maximizando para ele 
mesmo a sua criação intelectual. Então, nesse sentindo, quem perde são os 
intermediários tradicionais e quem ganha são os autores, que passam a ter, pelo 
menos, a possibilidade de controlar os direitos sobre essas obras (...) Do ponto de 
vista artístico, a gente vive um momento de produtividade incomparável, isso é 
muito importante. A música hoje está num momento extraordinário, agora o que 
está em decadência são intermediários. Então, não pode ser confundida a 
decadência da indústria musical com a decadência da música. A música caminha 
de vento em popa com a criatividade cada vez maior (...) Vou te dar um exemplo 
muito simples: O Myspace e o You Tube, são instituições novas que apareceram 
no mercado. E mais, essas são as instituições grandes. Há milhares e milhares de 
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micro instituições, por exemplo, o blog. Você tem hoje os blogs musicais. Então, 
hoje o que acontece é um fenômeno de democratização. Você tem uma pluralidade 
de instituições aparecendo. Então, não surgiu uma grande instituição, surgiram 
milhares e milhares de novas instituições (Creative Commons) 
 
Sem dúvida a gente teve um alargamento das possibilidades para produtores e para 
críticos, quer dizer, pra mediadores da opinião. E a partir disso, claro, para os 
compradores, não é? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: que mais gente 
pode mostrar o seu trabalho a partir das novas tecnologias. É essa idéia de que, de 
cada trinta bandas, uma é gravada pela major, e as outras vinte e nove, idênticas 
em qualidade, não. Então essas vinte e nove entraram, a gente está ouvindo essas 
vinte e nove agora. É claro que umas vão ser pescadas de novo pelas majors, outras 
vão sair circulando seis meses e depois vão embora A gente não sabe pra onde que 
elas vão, mas eu acho que isso é fundamental. E o outro segmento que eu acho que 
teve um florescimento enorme na internet é o da crítica musical. Então são os 
jornalistas, os críticos que não são necessariamente jornalistas. Os formadores de 
opinião, a partir desse mar de informação, desse exército musical, são até mais 
importantes do que antes. O papel desses mediadores eu acho que cresceu. Então, 
eu teria essas duas figuras. Primeiro, a possibilidade realmente pra quem está 
produzindo de se mostrar. E isso não é só na música. Você vê poetas, escritores e 
mediadores, nesse sentido, de formadores de opinião. Eu acho que as grandes 
gravadoras, elas estão tendo que se reconfigurar, minha opinião é essa. Quer dizer, 
o grande império capitalista, vamos dizer assim, se mantém de pé. A indústria do 
entretenimento está muito forte, seria uma bobagem eu dizer que ela se 
enfraqueceu não é? Mas as majors, tal como elas funcionavam, tiveram um 
enfraquecimento nesse modelo, nesse modelo anterior. Claro que elas estão se 
reorganizando e é possível que daqui a dez anos essas majors já estejam 
funcionando num outro modelo. Mas se você pega aí os números, você teve queda 
de venda de discos no final da década de 90. E você teve um enfraquecimento 
(Professora na área de cyber cultura).  
 

 
 Pode-se verificar, assim, que mais uma vez o You Tube foi mencionado, pelos 

motivos descritos anteriormente. Já o site  Myspace é outra ferramenta tecnológica citada 

por um dos entrevistados, e que vem sendo bastante utilizado como forma do artista 

divulgar seu trabalho na internet para aquelas pessoas que visitam sua página. Em geral, o 

artista disponibiliza algumas faixas como amostra do trabalho que está desenvolvendo, sem 

que o visitante possa, contudo, baixar para si essas obras. Tal ferramenta vem sendo 

utilizada não apenas pelo grupo de artistas mencionados mais acima, os quais desenvolvem 

de maneira independente a produção de seus fonogramas, mas também por aqueles 

contratados por gravadoras tradicionais, o que, portanto, constitui-se em um beneficio para 

todo o grupo.  
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 Já os inúmeros blogs, citados por ambos os entrevistados, também constituem-se em 

uma ferramenta tecnológica que exerce diversas funções, dentre as quais a discussão sobre 

música entre usuários, a divulgação das obras dos artistas e, ainda, crítica de obras musicais 

por parte tanto de formadores de opinião quanto amantes de música em geral Essa 

ferramenta permitiu, como deixaram claro os entrevistados, o surgimento no campo de 

diversos pessoas que encontraram um espaço para debaterem e opinarem sobre a música, o 

que antes era reservado quase que exclusivamente a jornalistas pertencentes a organizações 

tradicionais.  

 Deve-se destacar, também, a presença no campo do mercado fonográfico brasileiro 

de um ator que foi mencionado por quase todos os entrevistados, em especial aqueles que 

atuam dentro do negócio da música: o movimento Creative Commons. Apesar de não ter 

sido incluído diretamente no campo por esses dirigentes, o Creative Commons foi 

referenciado em outros momentos das entrevistas, tanto de forma negativa quanto positiva, 

A razão para tal é que houve uma associação, por parte dos entrevistados, desse movimento 

com a atuação do Ministério da Cultura, uma vez que este órgão vem defendendo 

explicitamente as idéias centrais por ele propostas, como visto no capítulo 4. Esse ponto é 

discutido com mais detalhes no próximo item, quando se expõe a visão dos entrevistados 

com relação à atuação do governo na área da música.  Entretanto, pode-se adiantar que 

alguns dirigentes de organizações produtoras de fonogramas interpretam o Creative 

Commons como sendo uma organização que estimula uma nova “tendência lógica” de se 

“baixar música de graça” e de se “colocar o conteúdo de graça” na internet. Ainda que tal 

interpretação não seja a mesma da de outros entrevistados, o fato é que o movimento do 

Creative Commons pode ser considerado um novo ator que surgiu no campo tanto por estar 
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associado à revolução tecnológica dos últimos anos quanto ao fenômeno do 

compartilhamento de arquivos, não obstante o fato de atuar não apenas na área da música, 

mas em outras relacionadas à cultura.  

 Por último lugar, é inevitável a presença, no campo analisado, do grupo que compõe 

os inúmeros usuários que fazem download e compartilhamento de arquivos musicais por 

meio de programas via internet. Ainda que o presente trabalho tenha como foco a análise de 

organizações, não se pode deixar de mencionar os usuários desses softwares, tendo em vista 

que eles influenciam diretamente na aquisição de capital econômico-financeiro por parte 

das empresas que compõem a cadeia produtiva da música. Os trechos abaixo demonstram a 

importância de se considerar o grupo mencionado: 

 

Essa interação e também essa possibilidade de cultura, de vencer a prisão dos 
meios de comunicação, quer dizer, a ditadura dos meios de comunicação que eu 
acho até mais grave. Então isso abriu para as pessoas passarem a trocar 
informações, a trocar arquivos...Isso é muito rico! (Funarte) 
 
O MP3 é uma grande ferramenta de divulgação, democrática, beneficia quem tem 
menos dinheiro, mas hoje ele desestruturou o mercado de produção e de 
comercialização de produtos fonográficos. Isso pra mim é inquestionável, é 
inquestionável (ABMI).  

 
 
 
 As afirmações acima ilustram com perfeição a diferença de opinião dos 

entrevistados no que tange ao efeito do compartilhamento de arquivos em MP3, por parte 

dos usuários das inúmeras ferramentas tecnológicas disponíveis na internet, sobre a 

indústria fonográfica como um todo. Em geral, aqueles entrevistados que não atuam 

diretamente na cadeia produtiva da música (exceto a advogada) tendem a enxergar o ato de 

compartilhar arquivos via internet como uma forma de libertar-se da “ditadura” imposta 

tanto pelos meios de comunicação tradicionais quanto pelas gravadoras tradicionais que 
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privilegiam determinadas obras musicais em detrimento de outras. Dessa forma, os usuários 

que compartilham músicas são vistos por esses entrevistados não como “piratas”, mas sim 

como pessoas que exercem o direito de ter livre acesso a cultura. Já para os dirigentes que 

atuam diretamente no negócio da música, não é surpresa que o grupo composto por esses 

usuários seja visto como aquele que contribui, com o ato de compartilhar arquivos, para a 

“desestruturação” do mercado fonográfico.  

Pode-se concluir, por meio da análise das respostas de todos esses entrevistados, 

que de fato o campo do mercado fonográfico brasileiro teve sua estrutura bastante alterada 

nos últimos tempos, em decorrência do surgimento de um novo modelo de distribuição da 

música originado do desenvolvimento tecnológico e da pirataria virtual, fenômenos que, 

como se viu anteriormente, estão intimamente relacionados. Nesse campo, encontram-se 

novos atores que não atuavam nele anteriormente e que conseguiram, por meio da 

utilização desses novos recursos tecnológicos, ingressar nesse espaço e disputar  recursos 

econômico-financeiros com os atores que tradicionalmente lá atuavam e que eram 

hegemônicos ou, pelo menos, influenciar de alguma forma essa disputa, alterando as 

relações de poder que havia anteriormente.  

 

5.4.3. Atuação do governo 
 

Perguntou-se aos entrevistados a opinião deles com relação à atuação do governo na 

área da música. Houve três diferentes linhas de respostas. Enquanto alguns não souberam 

fazer essa avaliação por falta de informações sobre o papel que o governo vem 

desempenhando dentro dessa área, outros criticaram a falta de formulação de políticas na 

área da música por parte do Ministério da Cultura. Já alguns estabeleceram, como 
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explicado mais acima, uma relação entre a política cultural desenvolvida pelo Ministério da 

Cultura e o movimento Creative Commons: 

 
 
A gente tem agora o Ministério da Cultura com o Gilberto Gil, principalmente, 
defendendo a questão do Creative Commons, e até chamam ele de ministro hacker 
(...) Tudo hoje que se fala de propriedade intelectual, que foi levantado por aí, 
surgiu do trabalho de quem faz esse negócio. As associações, os compositores 
individualmente, as próprias gravadoras de uma forma ou de outra. A gente que 
tomou conta dessa loucura aqui. Então você de repente ter que institucionalizar o 
produto, uma idéia de que o grande empecilho pro desenvolvimento e a difusão das 
músicas é o direito autoral... Eu acho isso uma leviandade do Ministério da Cultura 
(ECAD).  
 
Acho que não tem atuação nenhuma, não é?  O nosso produto cultural mais forte é 
a música. Não há uma política de exportação dessa música (...) Uma política não 
houve nem dos grandes senhores iluminados do PSDB, dos professores 
universitários, intelectuais  e não está havendo, para a minha grande decepção, no 
governo Lula, com o Gil no Ministério da Cultura (...) Aliás, o Gil tem se ocupado 
muito pouco de música. Que não o chamem de corporativista, de que está 
favorecendo a sua área, pois ele tem sido discretíssimo no que diz respeito à 
música (...) Há as leis de incentivo à cultura, tem gente que consegue emplacar o 
seu projeto, junta a Lei Rouanet com a Petrobrás. Mas não chegam a ser políticas 
de fortalecimento.Você vê, nem o Seis e Meia nem o Projeto Pixinguinha estão 
funcionando direito. Eles retomaram o Projeto Pixinguinha, depois deram uma 
recuada. Você não vê ele acontecendo como já vimos lá nos anos setenta, oitenta  
(jornalista na área de música).  
 
Bom, infelizmente a gente esperava muito mais dele do nosso Gilberto Gil. Ele não 
fez praticamente nada pela música esse ano. Que eu saiba,  e eu posso até estar mal 
informada, ele não fez mudança praticamente nenhuma com relação à legislação, à 
proteção de direito a incentivo. As coisas boas foram as leis de incentivo. Mas 
Existem algumas leis de incentivo que ajudaram também a indústria a diminuir 
impostos, e que ajudaram a fazer mais CD, a vender mais, a produzir mais (Indie 
Records) 
 
O Creative Commons não é uma coisa ruim. O que talvez eu acho que é importante 
é que as pessoas dizem que o Creative Commons é uma coisa que não é. O que é o 
Creative Commons? Ele te permite definir parâmetros de uso que você, dono, 
especifica para usar o teu conteúdo. Então eu vou lá e cadastro a minha música, ou 
a minha composição, a minha gravação, e digo: “todo mundo pode usar desde que 
faça isso” (...) O que o Creative Commons faz, e que eu acho que é interessante, é 
abrir então a possibilidade para interações, para trocas (...) O problema, que eu não 
sei se é da imprensa, eu não sei se é do Ministério, é que existe uma visão de que o 
Creative Commons é uma defesa ao não pagamento dos direitos pra ninguém, que 
a música não tem mais que receber e que troca de arquivo é legal (...) Isso não é 
verdade, isso não é defendido pelo Creative Commons. Entendeu? E não deve ser 
confundido (...) O próprio Gilberto Gil tem uma dialética de falar de copyleft. Ele 
diz: “vamos abrir o direito autoral”. Mas tenta usar uma música dele sem ter que 
pagar o direito pra ver o que acontece. Então é assim, no dos outros tudo bem, mas 
no meu não, não é? Das cerca de 500 obras que ele tem, disponibilizou quantas? 
(MCD). 
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Péssima! Péssima! Se eles reprimissem essa pirataria que está aí, os artistas, os 
autores, os músicos, poderiam estar vivendo decentemente de música. Mas você 
anda na rua e em cada esquina que passa tem um monte de pirata, vendendo no 
chão todos os CD’s piratas. E ninguém faz nada. Quem é que regulamenta isso? 
Que eu saiba é o governo que tem que atuar. A polícia, os fiscais, isso pra mim 
quem faz é o governo. Então se eles não fazem nada quem que vai fazer? Quanto 
ao copyleft, eu acho que a nível de governo isso é uma burrice, porque os impostos 
gerados pela comercialização da venda de CD, da venda até da internet, isso aí 
entra pro cofre público. Agora a nível do artista independente, é ótimo, já que a 
gravadora não quer investir no seu trabalho. Se eu lançar um CD e tentar vender, 
vai ter um pirata que vai me engolir, eu quero mais é disponibilizar pra todo 
mundo ouvir o meu trabalho pra quando eu fizer um show todo mundo ir me ver. 
Porque só tem uma coisa em que não existe a pirataria, é no show (T-Rec).  
 

 
 
 
 As respostas ilustram os diferentes pontos de vista dos entrevistados no que 

concerne à atuação do governo na área da música. Percebe-se, primeiramente, que 

praticamente todos os entrevistado, ao opinarem sobre esse tópico, fizeram um link entre o 

governo e o Ministério da Cultura, esquecendo de mencionar outros órgãos que também 

atuam no mesmo campo, como a Funarte. A razão para que isso tenha ocorrido pode estar 

relacionado tanto ao diferente papel exercido pelos dois órgãos (O MinC é responsável pela 

formulação e implementação de políticas para a área cultural e a Funarte pelo incentivo, 

desenvolvimento e difusão de atividades artísticas e culturais), quanto pelo fato do MinC 

possuir um artista consagrado da MPB como ministro, defendendo ele idéias que afetam de 

alguma forma o interesse das organizações ligadas ao mercado fonográfico.   

 Assim, constata-se que nenhum dos entrevistados acima aprovou por completo a 

atuação do governo na área da música por meio do MinC. As críticas feitas pelos 

representantes das organizações ligadas mais diretamente ao mercado fonográfico referem-

se principalmente à incapacidade do governo de combater o problema da pirataria física e 

virtual ou a proteção dos direitos autorais.  
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 A defesa por parte do ministro Gilberto Gil dos movimentos Creative Commons e 

do copyleft, entretanto, foi alvo de intensas criticas por parte desses dirigentes, tendo um 

deles classificado a “institucionalização” desses movimentos como uma “leviandade”, já 

que colocaria em risco tudo o que foi  alcançado ao longo do tempo em termos de proteção 

intelectual por parte das diferentes organizações que atuam no setor. O representante da 

ABMI, como visto mais acima, não criticou o Creative Commons, mas afirmou que o 

Ministério da Cultura divulga as idéias defendidas por esse movimento de forma 

equivocada, acabando por distorcer a bandeira da organização e estimulando a prática da 

pirataria virtual. Já o representante da pequena produtora fundamentou suas críticas citando 

elementos econômicos, argumentando que tanto a pirataria física quanto a virtual 

prejudicam o próprio governo, uma vez que este deixa de arrecadar os impostos gerados 

pela venda de CD’s tanto fisicamente quanto por meio da internet. Dessa forma, o MinC, 

para ele, não  poderia estar defendendo uma prática que acaba por prejudicar não apenas os 

compositores mas também os “cofres públicos”, apesar de admitir que os artistas 

independentes poderiam ser beneficiados com a livre divulgação de suas obras.  

 Já os entrevistados que não atuam no negócio da música diretamente também 

criticaram o governo, por distintas razões. A maioria deles disse que o Ministério da 

Cultura não vem se empenhando para desenvolver políticas que desenvolvam a área da 

música, como por exemplo, uma “política de exportação”,  com o objetivo de divulgar 

artistas brasileiros e a música nacional em outros países. Esse ponto, aliás, foi colocado não 

apenas pela jornalista na área da música, mas também pelo representante do ECAD. Outro 

ponto mencionado tanto pela jornalista quanto pelo representante da gravadora Indie foi a 

lei de incentivo a projetos culturais, que, na opinião da primeira, não chega a ser uma 
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“política de fortalecimento”, enquanto que para o outro elas foram “coisas boas” para o 

setor.  

A jornalista na área da música e a professora da UFF mencionaram a questão da 

defesa da flexibilização dos direitos autorais por parte do MinC, tendo elas opinião distintas 

com relação a esse tema. A professora da UFF elogiou as discussões sobre direitos autorais 

na internet e troca de música que ocorrem no âmbito governamental, classificando esse tipo 

de iniciativa como “absolutamente louvável porque são iniciativas de cidadania, de 

democratização”. Ela criticou, entretanto, o fato do governo ser ainda “muito tímido em 

pensar sobre isso”. Já a jornalista questionou essa postura, afirmando que acha “esquisito  

imaginar  como é que um compositor, cujo trabalho é criar e vender músicas, vai viver se 

você não paga o direito autoral, o direito de execução e a porcentagem sobre a venda do 

disco ou da música”. Essa questão, para ela, ainda não foi devidamente esclarecida por 

parte daqueles que defendem o copy left.  

 O dirigente do Creative Commons, por sua vez, elogiou determinadas políticas 

implementadas pelo MinC, como demonstrado no trecho abaixo: 

 

Tem que se pensar quem é esse governo que está trabalhando para essa área. O que 
eu estou falando que é bom é um segmento específico do governo, que é o 
Ministério da Cultura. Eu acho que ele entendeu a implantação dessas novas redes 
e está tentando fortalecer essas redes. Por exemplo, através do programa Poços de 
Cultura, que você entrega para a comunidade carente equipamentos multimídia, 
inclusive constroem os fluxos musicais para que eles possam lá produzir a sua 
própria cultura. Esse é o programa piloto que é realmente fabuloso, o potencial 
disso é extraordinário. Então, eu entendo que o Ministério da Cultura pelo menos 
entendeu isso. Agora, a política governamental como um todo é totalmente 
segmentada (...) porque tem lugares que não estão nem ai para a música. Por 
exemplo, não há uma integração como deveria do turismo com a questão música. É 
uma coisa que, por exemplo, outros países exploram de uma forma muito forte (...) 
Agora há um programa novo do BNDES de economia da cultura. Finalmente 
começou-se a formar noção e ciência de que a cultura é geradora de valor 
econômico (...) Se essa linha pegar, ou seja, cultura enquanto mídia, cultura 
enquanto negócio, cultura enquanto fator de geração e desenvolvimento, aí a gente 
ta indo pelo caminho certo (Creative Commons).  
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Para o entrevistado, portanto, o Ministério da Cultura de fato vem desenvolvendo 

políticas que beneficiam a área da música, especialmente com a implementação de 

programas como os citados no trecho acima. Entretanto, ficou claro que, para ele, o fato do 

MinC estar desempenhando bem seu papel não significa que a política governamental para 

o setor como um todo seja boa, já que não há uma maior integração dessa organização com 

outros órgãos como o Ministério do Turismo, o que seria essencial.  

A análise dos trechos destacados com relação à opinião dos entrevistados sobre a 

atuação do governo na área da música, mostra, portanto o seguinte: em primeiro lugar, 

ficou claro que os representantes das organizações que atuam diretamente na cadeia 

produtiva da música  têm como principal preocupação o problema da pirataria, tanto no 

âmbito físico quanto no virtual. O governo, para eles não estaria cumprindo com um de 

seus principais papeis, que seria o combate a esse tipo de prática. Além disso, para tais 

dirigentes, é inaceitável que o MinC, órgão governamental responsável pela formulação de 

políticas públicas para o setor, defenda idéias tais como o livre acesso a cultura e a 

flexibilização dos direitos autorais. Como já foi explicado no item anterior, movimentos 

como o Creative Commons e o copyleft são associados por grande parte desses 

entrevistados à prática do compartilhamento de arquivos via internet e ao não-pagamento 

dos direitos autorais, o que, por sua vez, afetaria o capital econômico-financeiro dessas 

organizações. Uma vez que estas competem dentro do campo do mercado fonográfico 

exatamente por esse tipo de capital, é natural que novas organizações ou movimentos que 

questionem práticas estabelecidas tradicionalmente nesse campo (e que beneficiaram essas 

organizações ao longo dos anos) sejam alvos de críticas por parte desses dirigentes. Em 

segundo lugar, percebe-se que as críticas formuladas por aqueles entrevistados que não 
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atuam diretamente no negócio da música estão relacionadas ainda a outros aspectos. De 

forma geral, para eles, o governo não possui uma política clara para o desenvolvimento da 

área da música, havendo tão apenas algumas ações pontuais, mas não integradas com as 

demais esferas do governo. Entretanto, demonstrou-se que a defesa da flexibilização dos 

direitos autorais por parte do MinC também foi mencionada por esses entrevistados, tendo 

alguns elogiado essa postura (chamando-a de democrática), e outros questionado, também 

com base na menção ao capital econômico-financeiro.  

 
5.4.4. Futuro do Mercado Fonográfico 
 

Perguntou-se aos entrevistados, ainda, qual era a perspectiva do mercado 

fonográfico para os próximos anos e como a organização por eles representada aparecia 

nesse cenário. As respostas dos dirigentes de organizações ligadas mais diretamente ao 

mercado fonográfico foram as seguintes: 

 

Eu acho que o mercado como um todo ele continua em retração, tem essa 
tendência de queda. Eu acho que a Biscoito Fino surgiu, se estabeleceu e cresce 
como uma empresa altamente segmentada e que vai continuar segmentada. Eu 
espero que a gente continue a crescer em um mercado que ta retraindo, de maneira 
sustentável. São meus votos (Biscoito Fino).  
 
Entre as multinacionais a perspectiva hoje é quase fúnebre. É muito triste, porque é 
desestimulante para o profissional. Você pega vários dizeres das gravadoras 
dizendo que o mercado dura mais dói ou três anos no máximo (...) A impressão 
que me dá é que as multinacionais ficam esperando o que é que vai ser mudado lá 
fora para depois mudar aqui (...) A Indie hoje, eu acho que tem mais vantagens. Ela 
pode mudar antes. O nosso dono está aqui do lado, e a gente pode fazer isso de 
uma maneira mais fácil. Eu acho que a Indie está buscando ser uma empresa de 
entretenimento e tentando trabalhar com artistas que hoje, lógico, tragam receitas 
para a gente. A gente não sabe que resultado vai ser disso. Espero eu não seja 
fechar as portas. Porque aí eu acho que, enfim, vai ter muito desemprego, mas sei 
que a gente ta passando por anos muito difíceis (Indie Records). 
 
A perspectiva é que haja uma regulamentação virtual, que as gravadoras, os selos e 
os artistas consigam comercializar a obra deles de alguma maneira. Se não nós 
vamos ter o Copyleft. Que é uma maneira de você dar um atestado de 
incompetência pra todo mundo e falar: “vamos botar de graça”. E quem é que vai 
ganhar? É o artista fazendo o show e o empresário vendendo o show, mais 
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ninguém, porque aí o quê é que a gravadora vai ganhar? Se é de graça, eu não 
preciso da gravadora. Se é de graça, vamos lá, vamos pro show. Aí quem ganha 
com o show? São os artistas, os músicos, o empresário e os contratantes. Aí você 
passa pro universo show, que não é o universo que a gente está falando. A gente 
está em fonograma, venda de música de fonograma. Se isso tudo é esquecido, 
vamos de graça, vamos deixar na internet e todo mundo baixa, aí o universo da 
música vai passar só pro show (...) Vamos regulamentar, entendeu? Se na internet 
tem os provedores que você paga, então elas que repassem essa grana pras pessoas 
de direito, pros sites que vendem música honestamente, porque dali eles vão pegar 
um pouquinho para pagar pro artista, pra pagar pro autor (T-Rec).  
 
Eu acho que é difícil você fazer uma projeção a longo prazo. Eu acho que é 
possível fazer uma projeção a meu ver no máximo daqui a cinco anos. Então você 
só vai saber depois, as coisas podem mudar muito. A tendência realmente é dos 
lucros exorbitantes que existem encolherem (...) Os celulares vão ter oito gigas, 
então vai mudar a forma de consumo, porque o celular é diferente de internet (...). 
Você vai poder entrar no site de música no seu celular e vai poder baixar música e 
sair andando escutando e eu acho que essa é uma forma muito promissora de 
consumo e eu acho muito interessante (...) E eu acho que a gente tem que se 
conformar a viver sem a coisa física, as crianças hoje estão começando a consumir 
música digital, não vão ter o apego que a gente tem ao CD (iMusica).  
 
O efeito maior nesse momento é negativo. Ela vai se desenvolver, certamente a 
indústria não vai morrer, ela não pode morrer. Ela vai ter que encontrar uma forma 
de lidar com isso. O próprio consumidor, de alguma maneira, tem que se 
conscientizar do efeito de que se eu não quero pagar pela música, quem é que vai 
sustentar o artista? Vai ser só o show. Mas eu vou no show também ou eu não vou 
no show? E quanto é que o cara consegue ganhar num show? E se o cara não der 
sorte de ter uma gravadora de sucesso, quem vai estruturar a vida dele? Porque 
alguém vai ter que estruturar a vida dele então. Então, quem é que vai fazer, ajudar 
o cara a ter uma carreira, a poder sobreviver, se a gravadora não existir? (ABMI).  

 

 
 

Fica evidente, portanto, que praticamente todos os entrevistados são pessimistas 

com relação ao futuro do mercado fonográfico brasileiro, o que parece estar relacionado de 

forma bastante especial aos efeitos do desenvolvimento tecnológico sobre o setor e, 

principalmente, ao fenômeno do compartilhamento de arquivos via internet.  

O dirigente da gravadora Biscoito Fino, apesar de apontar uma “tendência de 

queda” para a indústria, acredita que sua organização, por meio da estratégia de 

segmentação do mercado onde atua, conseguirá de alguma forma seguir o caminho oposto e 

crescer continuamente. Em outro trecho de sua entrevista, esse mesmo dirigente afirmou 
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que sua gravadora ainda aposta no produto físico, pois é o CD  “que paga as contas” e que 

vai “manter as gravadoras no futuro”, sendo a música virtual uma “ferramenta promocional  

para a venda de produtos físicos”. A posição desse entrevistado, dessa forma, é contrária 

àquela dos demais dirigentes organizacionais, que foram unânimes em afirmar que o CD 

está chegando em sua fase final e que as gravadoras terão que se adaptar a esse novo 

modelo de venda de músicas. Uma das razões para esse diferente ponto de vista do 

dirigente da Biscoito Fino pode estar relacionada a própria estratégia de conversão de 

capital utilizada pela organização. Assim, a gravadora acredita que, dentro do segmento por 

ela escolhido para atuar, o fato de deter um grande volume de capital simbólico será 

suficiente  para que ela possa obter o capital econômico-financeiro que de uma forma geral 

está sendo perdido pelas outras gravadoras.  

A representante do site de vendas de música,  ao afirmar que a tendência do 

mercado fonográfico é que os  “lucros exorbitantes” encolham, deixou evidente que pelo 

fato do campo contemplar um número de atores bem maior do que o que havia antes, o 

volume de capital econômico-financeiro ficará cada vez menos concentrado nas mãos de 

poucos atores e será mais bem distribuído entre esses atores.  

Já o dirigente da pequena produtora parece sentir receio de que o copy left se torne 

uma realidade e com isso as gravadoras e selos percam sua importância dentro do mercado 

fonográfico, já que o artista não mais precisaria delas para obter capital econômico-

financeiro. Ele parece apostar, assim, na regulamentação da música virtual, que 

proporciona que todos os envolvidos na produção do fonograma (artistas e organizações) 

recebam o devido pagamento. As formas por eles encontradas de regulamentação são as 

vendas de música virtual por meio dos diversos sites, como já ocorre atualmente, e o 
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pagamento do provedor aos envolvidos na produção do fonograma de uma determinada 

quantia que equivaleria ao que foi baixado ilegalmente na internet por parte dos usuários.  

Já o representante da ABMI não citou nenhuma estratégia que poderia ser utilizada 

por sua organização para tentar reverter a tendência de queda por ele apontada, apenas 

afirmou que “a indústria não pode morrer”. No entanto, ele parece alimentar a esperança de 

que de alguma maneira os consumidores de música se conscientizem de que devem ajudar 

os artistas de que gostam, o que significa, em outras palavras, não baixar música de graça. 

Ficou claro, no discurso do dirigente, que a existência das gravadoras é benéfica para o 

artista por “estruturar a vida dele”, ajudando-o a sobreviver.  

Já os entrevistados que não atuam diretamente no mercado fonográfico fizeram as 

seguintes afirmações com relação ao tema: 

 

A nossa situação no momento não é tanto a visão do mercado. O mercado já tem a 
sua autonomia. É tentar equilibrar, tentar estudar formas de corrigir desvios, como 
por exemplo, questões legais. Existe algum incentivo para a gravação de música 
brasileira? Então, corrigir isso de forma que não seja só incentivar a música 
brasileira, mas dar um incentivo maior a quem tem uma diversificação maior, um 
leque maior de acervo (...) Existem várias propostas diretas pra corrigir alguns 
desvios e a Funarte está buscando fazer essas intermediações entre as entidades, os 
fiadores... Isso é, uma cadeira produtiva, uma cadeia criativa, para buscar uma 
forma de corrigir essas grandes distorções que o público no âmbito não consegue 
fazer. O dinheiro é pra instigar mais dinheiro e essas gravadoras têm condições de 
financiar coisas que a independente não tem (Funarte).  

 
Olha, a perspectiva é a melhor possível. A inovação vai acontecer dentro da 
indústria tradicional ou fora dela. Ela é inevitável. Cabe apenas saber se a indústria 
vai abraçar ela mesma essa quantidade de inovação ou se ela vai deixar que alguém 
como a Apple ou outro terceiro assumam a tarefas de inovar dentro desse modelo. 
Então o que está acontecendo agora é o seguinte: estamos convergindo os 
interesses do consumidor. O consumidor hoje não é mais passivo. No século vinte 
inteiro você recebia e ouvia, e o máximo de interação que você tinha com aquilo 
era ouvir. Hoje, a música é matéria prima. O consumidor quer não só receber a 
música, ele quer participar, ele quer presença de mixar, quer colocar mais produto, 
ela é matéria prima também. Isso é interesse fundamental do consumidor. O 
consumidor quer flexibilidade, ou seja, mandar a música para onde ele quiser, ele 
quer participação, ele quer preço baixo, e ele quer catálogo, ele quer poder acessar 
e obter tudo que ele quer. Inclusive coisas de nicho muito específicas. Esse é o 
interesse do consumidor. Quando vier um agente econômico que capture esse 
interesse do consumidor, que entenda esse interesse do consumidor, que ofereça 
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um serviço de preço baixo, flexível, sem proteção tecnológica, que defenda a 
música não só como produto, mas como matéria prima, isso vai ser uma inovação. 
Essa é uma inovação que no futuro vai dar certo. Então, quem vai dizer isso é a 
indústria fonográfica? Não sei. É o terceiro que vai conseguir capturar esse 
conteúdo novo e vibrante da música que nunca esteve tão bem. Quando isso 
acontecer, o consumidor volta a pagar pela música. E quando ele voltar a pagar 
pela música vai ter um boom no mercado fonográfico, como foi o boom do vídeo 
cassete em Hollywood (Creative Commons).  
 
Eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar em entretenimento e em 
música, mas não no suporte fechado. Eu acho que música continua a vender, disco 
não necessariamente. É cada vez mais você permitir que as pessoas customizem os 
produtos, com olho nas músicas, não tenham que comprar um disco inteiro. 
Possam baixar, possam comprar barato uma música na internet. Eu acho que quem 
perceber isso, o que eu chamo de desmaterialização da música, vai se dar bem, vai 
se manter no mercado. Eu não acredito que as gravadoras desapareçam, eu acho 
que cada vez mais elas vão reconfigurando as suas funções (professora na área de 
cyber cultura).  

 

A opinião desses entrevistados, portanto, foi bem mais otimista se comparada  às 

outras vistas anteriormente. O dirigente da Funarte, apesar de ter evitado falar sobre o 

futuro do mercado fonográfico, afirmando que ele possui autonomia, disse que o trabalho 

do órgão é tentar corrigir os desvios proporcionados por esse mesmo mercado, como, por 

exemplo, proporcionar oportunidades para aqueles artistas que não estão ligados a grandes 

gravadoras. Ao afirmar que “essas gravadoras têm condições de financiar coisas que a 

independente não tem”, ela parece querer dizer que o fato das grandes gravadoras ainda 

deterem uma grande concentração de capital econômico-financeiro prejudica a competição 

dentro do campo, sendo essa uma das razões pelas quais é necessária a interferência do 

órgão governamental no sentido de “corrigir desvios”.  

Já os dois outros entrevistados deixaram claro que, para eles, a mudança no modelo 

tradicional da distribuição da música fará com que o futuro do mercado fonográfico seja 

promissor. Para a professora na área de cyber cultura, a tendência é que a música cada vez 

fique mais “desmaterializada”, uma vez que as pessoas estão cada vez mais baixando os 

fonogramas individualmente via internet e deixando de comprar o produto físico, como 

outros entrevistados já haviam dito antes. Assim, para ela, é essencial que o mercado 

fonográfico perceba essa nova tendência e “reconfigure suas funções”. Já o dirigente  do 

Creative Commons possui um ponto de vista muito parecido com o da professora. Para ele, 

o consumidor da música não é mais o mesmo de antes, já que agora o capital tecnológico 

permite que ele não apenas receba o fonograma, mas também participe do processo de 
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produção deste. Além disso, esse capital também permite que o consumidor seja mais 

exigente que outrora, acessando os artistas de sua preferência e enviando seus fonogramas 

para quem quiser. Dessa forma, afirma o entrevistado, é essencial que os atores tradicionais 

dentro desse campo percebam essa nova realidade e inovem antes que algum outro “agente 

econômico” o faça, citando ele o exemplo da Apple, que, como visto anteriormente, foi 

beneficiada com o novo capital tecnológico presente nesse espaço. Apesar de muitas 

gravadoras já estarem atuando na área de venda de músicas via internet, fica claro que para 

ele isso ainda não é suficiente para fazer com que os consumidores, os quais também fazem 

parte do campo, voltem a comprar música.   
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6. Conclusão 

 

O conceito de campo de produção cultural permite que se faça a análise do mercado 

fonográfico como um campo de forças e de disputas. Os atores deste campo – artistas, 

consumidores, gravadoras, entidades representativas, entre outros – disputam a posse ou 

uso de diversos capitais que possibilitam a ocupação de uma posição privilegiada neste 

espaço de poder.  

No caso do setor estudado e fundamentado no referencial teórico, parece ser correto 

afirmar que o principal recurso em jogo dentro do campo analisado é o capital econômico-

financeiro, sendo ele disputado especialmente pelas organizações responsáveis pela 

produção e distribuição de fonogramas.   

No entanto, é importante ressaltar que os incidentes críticos que determinaram 

mudanças na estrutura do campo ao longo do tempo foram predominantente de ordem 

tecnológica. A transição do sistema mecânico para o sistema elétrico de gravações foi 

responsável pelo ingresso das gravadoras multinacionais no campo, uma vez que estas 

detinham a posse da nova tecnologia, ao contrário das gravadoras nacionais. O número 

destas, como conseqüência, foi bastante reduzido, já que muitas não tiveram como competir 

com as novas organizações que surgiram a partir desse evento.  

A transição do vinil para o CD foi outro evento crítico extremamente importante no 

campo, pois a partir dessa época as gravadoras multinacionais acumularam um grande 

volume de capital econômico-financeiro, ganhando, assim, poder e tornando-se ainda mais 

hegemônicas no campo. Além disso, o fato de deterem  também um grande volume de 

capital tecnológico, possuindo grandes estúdios com os melhores equipamentos os quais 

eram indispensáveis para a gravação do álbum por parte do artista, também foi de extrema 
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importância para a consolidação dessa posição. A tecnologia digital, entretanto, teve o 

mérito de baratear os custos dos equipamentos utilizados para produção e gravação, 

permitindo a entrada no campo de pequenas gravadoras e artistas que não tinham como 

competir até então pelo fato de que não tinham acesso à tecnologia necessária para tal. Essa 

mudança, entretanto, não foi suficiente para alterar a posição dos atores dentro do campo, já 

que as grandes organizações ainda concentravam um grande volume de recursos 

econômico-financeiros, ao contrário das pequenas. Já o fenômeno da pirataria virtual, 

conseqüência do contínuo desenvolvimento da tecnologia digital e que se deu a partir do 

surgimento do programa Napster, foi o último grande evento crítico ocorrido no campo do 

mercado do fonográfico, sendo responsável pela alteração da ordem vigente nesse espaço.  

Com relação à configuração do campo analisado, verificou-se que além dos atores 

que atuavam tradicionalmente dentro desse espaço (grandes, médios e pequenos selos e 

gravadoras, editoras, rádios, associações, organizações de recolhimento de direito dos 

artistas e órgãos governamentais), ingressaram outros atores tais como sites de vendas de 

música pela internet, empresas de telefonia celular, provedores, a Apple, o Google e o 

Creative Commons. A entrada dessas organizações no campo, evidentemente, é fruto do 

novo modelo de distribuição da música que se faz cada vez mais presente. Esse novo 

modelo, entretanto, é conseqüência direta tanto do desenvolvimento tecnológico como do 

compartilhamento de arquivos ou pirataria virtual, uma vez que os dois fenômenos estão 

interligados. Quando se fala em compartilhamento de arquivos, aliás, se está falando de 

desenvolvimento tecnológico, sendo praticamente impossível fazer uma separação entre 

eles.  
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Como afirmado anteriormente, o capital econômico-financeiro é o mais relevante 

dentro do campo do mercado fonográfico no Brasil, sendo ele disputado de maneira 

acirrada por parte dos atores que atuam diretamente na produção, distribuição e execução 

das obras musicais. Verificou-se, também, que esses atores colocam em prática diferentes 

estratégias com o objetivo de preservar ou adquirir esse capital, como, por exemplo, a 

conversão de capitais. As grandes gravadoras, por exemplo, utilizam o grande volume de 

capital político que provém da associação da qual fazem parte para tentarem preservar seu 

capital econômico-financeiro (críticas veementes contra a pirataria virtual na mídia, 

processos contra usuários de programas, etc). Já muitas gravadoras pequenas, para poderem 

competir com as grandes, lançam mão da estratégia de conversão de capital simbólico 

(artistas consagrados no meio musical) em capital econômico-financeiro. O capital 

tecnológico, por sua vez, sempre influenciou o campo ao longo do tempo, e foi responsável 

não apenas pelo êxito de alguns atores (como as majors, que, como já foi falado, obtiveram 

um grande volume de capital econômico-financeiro com o advento do CD), mas também 

para a derrocada desses mesmos atores, com a pirataria virtual. Também, constatou-se que 

o grande volume de capital econômico-financeiro acumulado pelas organizações facilita a 

obtenção de mais capital da mesma natureza.  

Com relação ao grupo composto pelas gravadoras, a análise dos dados demonstrou 

que a estratégia por elas colocada em prática para a obtenção de capital econômico-

financeiro parece variar conforme o habitus daquelas organizações. Nas grandes 

gravadoras, por exemplo, a área do marketing é primordial, uma vez que ela determina as 

ações das outras áreas. É nas reuniões de marketing, também, que grande parte das decisões 

organizacionais são tomadas. Assim, o fato de muitas organizações produtoras de 
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fonogramas adotarem em suas estruturas práticas semelhantes entre si pode estar 

relacionado ao fato de que tais práticas, advindas do marketing e disseminadas pelos 

executivos formados nessa área, são consideradas as mais corretas, por conferirem a uma 

organização o profissionalismo exigido para que ela dispute no campo. Já o discurso dos 

dirigentes das gravadoras de pequeno porte com relação às percepções, julgamentos e 

estratégias lançadas dentro do negócio em que atuam parecem variar com relação ao das 

grandes gravadoras. Apesar de ambas estarem disputando capital econômico-financeiro no 

campo do qual fazem parte, parece haver por parte dos dirigentes de muitos selos e 

gravadoras indie uma grande preocupação em se competir com base na qualidade do capital 

cultural que possuem e, além disso, em se investir em capital cultural que seja compatível 

com o tipo de trabalho desenvolvido por aquela organização. Isso pode estar relacionado ao 

fato de muitos dirigentes de gravadoras independentes serem provenientes da área da 

música, tendo eles percepções e julgamentos diferentes dos executivos profissionais que 

atuam nas majors, os quais priorizam, por exemplo, o pensamento de que “o artista bom é o 

artista que faz sucesso”.  

Com relação à pirataria virtual, ficou evidente que é muito difícil fazer uma 

distinção entre esse fenômeno e o desenvolvimento tecnológico, uma vez que eles estão 

intimamente relacionados, como foi ressaltado anteriormente. Também é claro que as 

rígidas estruturas adotadas pelas organizações que atuavam tradicionalmente no setor, 

especialmente as grandes gravadoras, não permitiram que elas se adequassem rapidamente 

ao novo modelo de negócios que surgiu a partir do surgimento do Napster. Assim, esses 

atores priorizaram ações punitivas em detrimento de ações inovadoras que pudessem salvá-

las da crise vindoura, não obtendo êxito em fazer com que os programas de 
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compartilhamento de arquivos parassem de existir e na diminuição do número de usuários 

engajados em tais práticas. Já muitas gravadoras independentes, apesar de também terem 

sido pegas de surpresa, conseguiram realizar essa adequação de forma mais rápida do que 

as majors, o que, mais uma vez, pode estar relacionado à questão do habitus desses dois 

tipos de organizações.  

O desenvolvimento tecnológico e a pirataria virtual foram responsáveis pela 

fragmentação ou pulverização do campo do mercado fonográfico no Brasil. Assim, se 

anteriormente as grandes gravadoras estrangeiras dominavam o mercado e detinham os 

recursos de poder necessários para exercerem a posição de atores dominantes e manterem 

tal posição, os fatores acima mencionados propiciaram a entrada de novos atores no campo 

e o fortalecimento daqueles que até então não tinham recursos para reagir a essa 

dominação. Dessa forma, houve uma redistribuição do volume de recursos econômico-

financeiros no campo que comprometeu a hegemonia exercida tradicionalmente por parte 

das majors, o que, evidentemente, não significa dizer que elas ainda não possuam um 

grande poder de influencia dentro do campo do qual fazem parte.  

  São diversos os atores que ingressaram no campo a partir do advento da pirataria 

virtual. É importante ressaltar o fato de que enquanto alguns desses novos entrantes 

disputam capital econômico-financeiro com outras organizações que já faziam parte desse 

espaço, outros disputam capitais de natureza distinta, mas influenciam  de alguma forma a 

obtenção de capital econômico-financeiro por parte daquelas organizações.  É o caso, por 

exemplo, de atores como o Creative Commons (o qual estimula que os artistas, 

espontaneamente, disponibilizem suas obras musicais na internet de forma gratuita, além de 

questionar a lei de direitos autorais) e o grupo formado pelos usuários dos programas de 
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compartilhamento de arquivos. Este último, de forma particular, é apontado pela maior 

parte dos dirigentes de gravadoras como sendo responsáveis pela crise que assola o setor, 

uma vez que, em posse de uma ferramenta tecnológica (programas que utilizam a 

tecnologia do MP3), obtém obras musicais de forma gratuita, desestabilizando, assim, a 

indústria. Já os diferentes sites de vendas de música independentes, provedores de internet 

que também vendem música, empresas de telefonia celular e artistas desvinculados de 

gravadoras que passaram a produzir e divulgar seus próprios fonogramas, a empresa Apple 

e a Google, são exemplos de importantes novos atores que passaram a atuar no campo e 

que nele obtêm capital econômico-financeiro.  

É importante ressaltar que no campo também estão disponíveis diversos recursos ou 

capitais tecnológicos que podem ser utilizados de forma direta ou indireta pelos atores que 

os detêm, sendo esses capitais que vão determinar o tipo de influência que muitos dos 

novos atores acima descritos exercem no campo do mercado fonográfico. Dessa forma, os 

programas de compartilhamento de arquivos, como explicado mais acima, são utilizados 

basicamente por um determinado grupo de usuários que consome música via internet e que, 

não competindo com as organizações inseridas no campo, influencia de alguma forma a 

obtenção de capital econômico-financeiro por parte dessas organizações. Já o Orkut e o 

You Tube (que pertencem a Google) e o iPod da Apple são outros exemplos de importantes 

ferramentas tecnológicas que exercem grande influência sobre a disputa por capital 

econômico-financeiro pelas organizações quem atuam no campo. Muitos artistas, por sua 

vez, lançam mão da utilização dessas mesmas ferramentas tecnológicas para divulgarem 

seu trabalho para outros usuários e assim obterem em troca algum tipo de retorno. 
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Verificou-se, também, que a maior parte dos representantes das organizações 

envolvidas mais diretamente com o negócio da música possui uma visão bastante negativa 

sobre a atuação do governo no campo da música. Isso está relacionado ao fato de que, para 

essas organizações, a função primordial do governo é combater tanto a pirataria física 

quanto a virtual e, ao mesmo tempo, garantir a arrecadação de todos aqueles envolvidos na 

produção do fonograma, o que não tem sido feito na opinião de seus representantes. A 

defesa, por parte do Ministério da Cultura, da flexibilização dos direitos autorais e sua 

aderência ao movimento Creative Commons foram alvos de críticas por parte dos dirigentes 

de muitas dessas organizações, os quais associam em sua maioria esses movimentos à 

prática de compartilhamento de arquivos via internet e ao não-pagamento de direitos 

autorais. De fato, é de se esperar que novos atores como o Creative Commons, o qual 

questiona práticas estabelecidas tradicionalmente ao longo do tempo que beneficiaram por 

muito tempo as organizações envolvidas com a produção e distribuição da música, sejam 

alvos de críticas por parte dessas mesmas organizações.  

Por fim, ficou claro que a maioria dos atores ligados mais diretamente ao negócio da 

música possui uma visão pessimista ou, pelo menos, bastante incerta com relação ao futuro 

do mercado fonográfico. Para eles, é preciso que as organizações encontrem alguma forma 

de lidar com a crise presente no campo e de se adequar ao novo modelo de distribuição da 

música, o qual não mais permite a obtenção de grandes volumes de capital econômico-

financeiro como outrora. Já outros entrevistados acreditam que esse novo modelo de 

distribuição, no qual a música é cada vez mais “desmaterializada”, é promissor. Dessa 

forma, a partir do momento em que as organizações que atuam tradicionalmente no campo 

perceberem essa nova tendência e “reconfigurarem” suas funções”, não de maneira 
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meramente reativa mas sim por acreditarem de fato na potencialidade desse novo modelo, 

elas poderão de alguma forma permanecer dentro do campo, mesmo que este comporte uma 

grande diversidade de atores com diferentes recursos de poder acumulados.  

 

Sugestões de pesquisas futuras: 

� Qual a relação entre o habitus dos consumidores de música e os estilos de música 

que eles consomem? Qual a influência disso nas estratégias implementadas por 

grandes e pequenas gravadoras?  

� O fenômeno do compartilhamento de arquivos via internet de fato possibilita uma 

maior diversidade no acesso de obras musicais ou acaba apenas reproduzindo aquilo 

que as organizações com mais recursos de poder impõe? 
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