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RESUMO 

 

A indústria fonográfica mundial, vem passando por uma crise profunda nos últimos 

anos e busca saídas para superar o declínio na venda de CD´s e DVD´s legalmente 

fabricados.  Paradoxalmente, o consumo de música nas suas mais variadas formas, vem 

crescendo nos últimos anos.  

 

Em função deste ambiente adverso, as gravadoras vêm tentando ajustar seus modelos de 

negócio de forma a entrarem em outros produtos e serviços diretamente ligados à 

música. 

 

O objetivo desta dissertação é analisar as causas, bem como identificar as oportunidades 

e iniciativas do mercado para recuperação da indústria fonográfica diante da crise que 

atravessa. 

 

Este trabalho dissertativo pretende diagnosticar a situação atual e propor alternativas 

para sair da crise, incluindo a música digital e o mercado de shows e eventos como 

oportunidades potenciais de atuação para a indústria. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave:  Estratégia, Indústria fonográfica, Inovações. 
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ABSTRACT  

 

The world's record industry has been undergoing a deep crisis over the past years, and 

has been seeking ways to overcome the fall in legal CD and DVD sales. Paradoxally, 

consumption of music in its varied forms has been increasing over the same period.  

 

Within this adverse scenario, record companies have been trying to adjust their business 

models so as to encompass other products and services bearing a direct relationship with 

music. 

 

This paper aims at identifying the causes as well as assessing opportunities and 

initiatives within the market aiming at allowing the record industry to overcome the 

ongoing crisis. 

 

The objective of this paper is to provide an assessment of the current situation and 

propose alternatives to overcome the crisis, including digital music and the market of 

concerts and events as potential opportunities for the industry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Strategy, Record Industry, Innovation. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. Tema 

 

O tema a ser desenvolvido e explorado neste trabalho é basicamente a crise e as 

oportunidades para a indústria fonográfica. 

 

A indústria fonográfica mundial vem sofrendo nos últimos anos uma profunda crise, e 

busca saídas para superar o declínio na venda de CD´s e DVD´s legalmente fabricados.  

Paradoxalmente, o consumo de música nas suas mais variadas formas, vem crescendo 

nos últimos anos, bem como o crescimento do mercado de eventos e shows. 

 

Em 2007, as vendas totais da indústria fonográfica mundial apresentaram redução de 

8% em relação ao ano de 2006, correspondendo a um faturamento total de 19 bilhões de 

dólares (Recording Industry in Numbers IFPI 2008, 2008).  Se compararmos com o ano 

de 2003, a redução total é de 15%. 

 

A crise da indústria tem como principal fato gerador, a revolução tecnológica, que 

trouxe com ela diversos caminhos alternativos aos desenvolvidos tradicionalmente pela 

indústria para a obtenção de música. 

 

O desenvolvimento e a popularização da internet possibilitaram o surgimento de novos 

canais de distribuição e disseminação do entretenimento, transformando a estrutura de 

negócios de todos os setores relacionados à música e ao divertimento em geral.   

 

Em função do ambiente adverso que atuam, as gravadoras vêm tentando ajustar seus 

modelos de negócio de forma a entrarem em outros produtos e serviços diretamente 

ligados à música. 

 

As gravadoras estão atuando e se beneficiando destas novas tecnologias.  No entanto, o 

crescimento da participação da música digital nas receitas das companhias, não 

acompanha proporcionalmente o declínio de suas vendas físicas. 
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O objetivo deste estudo é, a partir do entendimento do mercado da indústria fonográfica 

atual, identificar oportunidades potenciais para diversificação dos negócios das 

gravadoras que minimizem os efeitos da crise sobre o setor. 

 

Para que a proposta final que queremos chegar seja relevante, é necessário que façamos 

as perguntas certas a fim de desenvolver melhor o nosso roteiro de pesquisa. 

No contexto atual da crise da indústria fonográfica, é importante identificar suas causas.  

As causas da crise estão relacionadas a uma opção por estratégias inadequadas adotadas 

pelas gravadoras?  E no contexto atual, quais são as estratégias que valem a pena ser 

desenvolvidas?  De onde vêm essas alternativas?  Por que são estratégias promissoras?  

Quais novidades oferecem?  O que ainda falta ser desenvolvido?  Quais são os novos 

elementos a serem focados? 

 

Este trabalho está dividido em seis capítulos. O capítulo 1 estabelece o tema a ser 

explorado, define o problema, objetivos e aborda a delimitação e justificativa do estudo.  

No capítulo 2, é apresentada a revisão da literatura, evidenciando-se os ciclos 

econômicos, as inovações estratégicas na indústria fonográfica, explora a gestão da 

inovação e a Teoria da Cauda Longa.  O capítulo 3 explica a metodologia aplicada neste 

estudo, sendo composta basicamente de pesquisa descritiva.  No capítulo 4 é 

apresentada a história da indústria fonográfica e os dados do mercado físico e digital.  O 

capítulo 5 apresenta sugestões para a saída da crise, incluindo iniciativas no mercado 

digital, de celulares, games e marcas, bem como o mercado de eventos e shows.  O 

capítulo 6 finaliza o estudo, apresentando as considerações finais, englobando também 

limitações e sugestões. 

 

1.2. Objetivo 

 

O objetivo desta dissertação é analisar e avaliar o mercado fonográfico numa 

perspectiva de identificação de iniciativas e oportunidades de negócios para a indústria 

fonográfica e conseqüente minimização dos efeitos da crise. 

 

Ainda que a crise da indústria fonográfica tenha impactado significantemente o 

faturamento dos players deste mercado, obrigou-lhes a buscar uma forma de atuação 

mais eficiente e profissional e que procurassem novos modelos e opções de negócio. 
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Neste sentido, será estudado o modelo de negócio atual das gravadoras, bem como o 

mercado de show e eventos no Brasil.  Serão analisados os dados de mercado e 

perspectivas, à luz da identificação de oportunidades estrategicamente viáveis às 

gravadoras. 

 

1.3. Delimitação do Estudo 

 

O estudo desta dissertação desenvolve-se em forma de pesquisa descritiva, 

bibliográfica.  Pretende-se concluir quanto às oportunidades potenciais diante da crise, à 

luz da sinergia entre os negócios dos mercados avaliados e das potencialidades dos 

atores atuais. 

 

1.4. Relevância do Estudo – Justificativa 

 

O mercado de música é um dos mercados mais importantes dentre os mercados de 

entretenimento no Brasil e no mundo.  Seja no mercado físico, quanto no digital. 

 

A indústria fonográfica movimenta 19 bilhões de dólares mundialmente.  Já o mercado 

de shows e eventos faturou em 2007, 700 milhões somente no Brasil. 

 

Considerando a importância das gravadoras neste mercado e a possibilidade até de sua 

extinção, uma análise de oportunidades de negócio que minimizem os aspectos da crise 

da indústria, apresenta-se de grande importância para este mercado. 

 

O aprendizado que a indústria fonográfica deve tirar da crise em que vive, pode ser 

utilizado para qualquer empresa que deseja ser mais competitiva e definir uma 

estratégia.  A situação de crise da indústria fonográfica cria espaço para o surgimento de 

novas idéias, sendo por essa razão, uma das situações mais relevantes para ilustrar a 

importância da gestão das inovações. 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Objetivos da Revisão da Literatura 

 

A literatura sobre o assunto ainda é restrita no Brasil, apesar da importância e gravidade 

da crise da indústria fonográfica.  Adicionalmente, em função de a crise persistir 

enquanto este trabalho está sendo escrito, é pequena a quantidade de dados secundários.  

Desta forma, a maior fonte de informação é constituída por dados primários. 

 

A referência teórica utilizada será constituída inicialmente por uma análise dos ciclos 

econômicos e fases de crise. 

 

Na segunda parte da revisão da literatura, será analisado como inovações estratégicas 

geram ruptura no mercado, à luz das inovações estratégicas no mercado fonográfico. 

 

A terceira parte da referência teórica é relacionada a importância da gestão das 

inovações para o sucesso das organizações. 

 

A revisão da literatura é concluída com uma análise da “Teoria da cauda longa”, que 

explora basicamente a transformação do mercado de massa para o mercado de nicho.  

 

2.2. Ciclos Econômicos e Fases da Crise 

 

De acordo com Schumpeter (1911), as inovações causam os ciclos econômicos.  

Segundo ele, existem 3 ciclos econômicos básicos na evolução da ordem econômica: 

 

• Os ciclos curtos, chamados ciclos Kitchin, com duração média de 40 meses. 

• Os ciclos médios, chamados ciclos Juglar, com duração entre 6 e 11 anos. 

• Os ciclos longos, chamados ciclos de Kondratieff.  Duram entre 40 e 60 anos, sendo 

resultado da introdução das maiores inovações. 
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A origem de um novo ciclo longo sempre é uma grande inovação radical.  A introdução 

no mercado desta inovação radical vai motivar outros empreendedores a busca por 

manter suas empresas competitivas.  O que provocará o surgimento de outras inovações.  

No entanto, que gerarão menor impacto na reorganização do modelo econômico.  Essas 

inovações incrementais serão a origem dos ciclos menores, curtos ou médios, dentro de 

um mesmo ciclo Kondratieff.   

 

Após a profusão de inovações incrementais, a situação se estabiliza e, posteriormente, o 

mercado passa a ser monopolizado por um número reduzido de atores.  Entretanto, após 

um período de estabilidade, o fenômeno de imitação do produto novo satura o mercado, 

o que reduz o lucro das empresas que compõem o monopólio. 

 

A criação de outras inovações radicais é a alternativa para esse fenômeno.  Schumpeter 

(1911) denomina este mecanismo cíclico de destruição criadora. 

 

 

2.3. Inovações estratégicas na indústria fonográfica 

 

Este trabalho se propõe a avaliar o futuro de um mercado após um momento de ruptura 

causado por inovações. 

 

Este mesmo problema de desestruturação de mercados por conseqüência do surgimento 

de inovações já foi vivenciado em diversos setores, tais quais os de aviação comercial, 

computação, varejo, seguros pessoais, entre outros.  A inovação motivadora do processo 

de alteração da estabilidade da indústria não precisa estar necessariamente relacionada 

ao surgimento de uma nova solução tecnológica.  Este é o caso mais facilmente 

identificado, mas as inovações em produtos ou serviços e estratégias também podem 

causar rupturas significativas. 

 

As inovações estratégicas também costumam ter impacto significativo no mercado 

tradicional.  As inovações chamadas de estratégicas são, segundo Charitou e Markides 

(2003) aquelas que definem um novo modelo de negócios para um setor diferente do já 

estabelecido e que segundo Govindarajan e Trimble (2004), são inovações em uma ou 
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mais de três áreas: desenho da arquitetura de cadeia de valor de ponta a ponta, conceito 

do valor entregue ao consumidor ou identificação dos consumidores potenciais. 

 

A inovação que gera ruptura é aquela que não só cria um novo modelo de negócios, mas 

um modelo conflitante com o existente (Charitou e Markides, 2003). 

 

O processo de ruptura de um mercado pode gerar diferentes reações por parte das 

empresas já estabelecidas na indústria.  O surgimento de novos concorrentes e a 

mudança no ambiente competitivo fazem com que os competidores tradicionais se 

deparem com uma difícil decisão: como se posicionar diante da ruptura de mercado. 

 

A indústria fonográfica brasileira teve como principal ruptura, o surgimento e consumo 

da música digital, decorrente de uma inovação tecnológica.  O consumo de música 

digital gerou uma mudança na cadeia de valor da música, uma vez que os consumidores 

encontraram na inovação de consumir música na forma eletrônica, benefícios não 

obtidos antes com o formato tradicional do produto da indústria. 

 

2.4. Gestão de inovações 

 

Segundo Kim e Mauborgne (1999) empresas inovadoras criam soluções para as quais 

ainda não existem competidores diretos, proporcionando o surgimento de novos 

mercados consumidores. 

 

As oportunidades inovadoras geralmente surgem em empresas cujos seus competidores 

neutralizaram suas vantagens competitivas.  Segundo Govindarajan e Trimble (2004), o 

tempo de vida de todos os negócios é finito e para que uma empresa perdure é 

necessário que não só busque excelência como também mantenha uma atitude 

empreendedora.  E, consequentemente, serão capazes de inovar e criar novos negócios 

antes que os antigos se tornem pouco interessantes. 

 

Geralmente, as empresas tradicionais não questionam as capacidades da própria 

organização de se manter competitiva e de ser capaz de gerar e criar inovações.  Este 

fato faz com que muitas grandes empresas, capazes de inovar, deixem de atuar nas 
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oportunidades que identificam e acabem sendo atingidas por movimentos de empresas 

menores e mais ágeis na estruturação de inovações (Christensen e Overdorf, 2000). 

 

As organizações que se encontram em um ambiente competitivo estável, sem muitas 

perspectivas de se destacarem do grupo acabam procurando oportunidades para criar 

novos espaços de mercado.  Esta busca pode ser feita através de uma avaliação não 

ortodoxa das indústrias de produtos substitutos, dos grupos estratégicos dentro do 

próprio setor, dos grupos de consumidores, dos produtos complementares, da orientação 

da indústria ou das mudanças ocorridas com o tempo (Kim e Mauborne, 1999). 

 

As empresas de maior sucesso são sempre líderes quando se trata de implementar uma 

inovação incremental.  Porém nem sempre obtêm sucesso quando se trata da 

implementação de uma inovação radical, que atenda a novos mercados. 

 

Geralmente, para as empresas estabelecidas, implementar inovações incrementais é 

lucrativo.  O que as torna resistentes frente às inovações radicais em mercados 

emergentes. (Bower, Christensen, 1995). 

 

As inovações incrementais ajudam a manter estável o nível de crescimento financeiro da 

empresa.  Elas consistem no desenvolvimento de novos atributos dos produtos já 

existentes em função dos valores que os consumidores já defendem. 

De outra forma, as inovações radicais, segundo Bower e Christensen (1995), introduzem 

novos produtos com atributos totalmente novos e que foram desenvolvidos para 

responder ainda melhor a uma ou mais dimensões que pareciam ser as mais importantes 

para o consumidor no produto antigo.  

 

No inicio do processo, as inovações radicais são lançadas e avaliadas em novos 

mercados ou em novas aplicações.  Logo após seu lançamento, uma inovação radical 

não responde às necessidades dos consumidores porque essas necessidades ainda não 

surgiram, ainda não foram criadas.  As inovações radicais antecipam as necessidades e 

trazem ao mesmo tempo progresso. 

Com o decorrer do processo, inovações incrementais vêm complementar o novo 

produto.  Os mercados emergentes que surgiram a partir das inovações radicais crescem 

e se tornam competidores dos mercados iniciais de maior sucesso. 
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As inovações radicais apresentam características que contribuem para o fracasso das 

empresas já estabelecidas, pois representam valores que são diferentes dos valores que 

os consumidores compartilham no mercado já estabelecido.  Desta forma, em função do 

acelerado progresso dos dias atuais, as empresas líderes do mercado antigo entram no  

mercado emergente e tendem a fracassar diante dos novos competidores. 

Charitou e Markides (2003) analisaram as possíveis decisões das empresas já 

estabelecidas no mercado definindo 5 diferentes posicionamentos diante uma ruptura na 

indústria.  A empresas tradicionais do setor podem, diante de uma ruptura resultante de 

uma inovação, focar em seus negócios tradicionais e investir para torná-lo ainda mais 

atraente e competitivo, ignorar completamente a inovação considerando que ela não é 

aplicável ao seu mercado, reagir buscando uma ruptura ainda maior e assim 

desestabilizar os próprios inovadores, adotar a inovação mas sem abandonar o seu 

negócio tradicional ou adotar completamente a inovação e passar a investir nela visando 

restabelecer o padrão do mercado. 

 

Para se buscar a adoção de uma inovação, conforme Christensen e Overdof (2000), a 

empresa deveria analisar se possui os recursos necessários para ser bem sucedido no 

investimento e, além disso, questionar se os seus processos e valores são adequados 

para o novo modelo de atuação.  Caso estes não sejam incompatíveis com a mudança 

planejada a empresa precisa identificar qual o procedimento deverá ser utilizado para 

gerar as novas capacidades necessárias: novas estruturas organizacionais para 

desenvolvimento das capacidades, criar uma empresa independente ligada diretamente à 

tradicional mas onde novos valores e processos ser desenvolvidos ou adquirir uma 

organização cujos processos e valores sejam adequados ao desenvolvimento das 

capacidades. 
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2.5. Do mercado de massa para o mercado de nicho – A teoria da Cauda Longa 

Chris Anderson (2006) é o autor da teoria “ A Cauda Longa”.  A teoria discorre sobre a 

transformação do mercado de massa, dominado por poucos hits, para um mercado de 

inúmeros nichos e de micro-hits. 

O mercado de hits está se transformando. Por várias décadas o consumidor norte-

americano, e por extensão o consumidor mundial, foi induzido a direcionar seu 

consumo por “listas” de sucesso, tal qual o Top 40 hits do rádio. 

A introdução de novas tecnologias, como o iPod para o áudio, o TiVo para o vídeo e as 

redes P2P para a troca de arquivos geralmente de forma ilegal, contribuíram para a 

decadência deste modelo. 

Os maiores hits de todos os tempos datam dos anos 70, 80 e no máximo do começo dos 

anos 90, o que reforça a afirmativa. 

O nome da teoria “Cauda Longa” é tirado da curva de Pareto, 1/x, ou ainda conhecida 

como Cauda Longa por sua forma. Esta curva representa a distribuição, ou as leis de 

força, de vários fenômenos econômicos e em outros ramos da ciência, como por 

exemplo, a concentração aproximada de 80% da renda de uma nação em 20% de sua 

população. 

Outro exemplo é a venda de CDs de música, onde um determinado número de hits 

concentra a maior parte das vendas.  A constatação de Chris Anderson, é que apesar da 

venda diminuir drasticamente à medida que se avança no eixo, este valor raramente 

chega a zero.  Como o número de “não-hits” é enorme, a soma acumulada das suas 

vendas pode ser próxima ou até mesmo superior à venda dos hits. 

Essa lógica é particularmente interessante nos mercados de produtos totalmente digitais, 

como música, vídeos e conteúdos em geral, pois o custo de armazenamento e 

reprodução chega a ser desprezível. 

Segundo Chris Anderson (2006), o principal fator para a criação de mercados de Cauda 

Longa é a redução dos custos para alcançar os nichos.  Geralmente a redução dos custos 

se deve a três forças: a democratização das ferramentas de produção (o que alonga a 
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cauda), a democratização das ferramentas de distribuição (o que horizontaliza a curva, 

pois aumenta a demanda pelos nichos) e a ligação entre a oferta e a demanda (o que 

desloca os negócios dos hits para os nichos).  

As câmeras de vídeo, os softwares de blog, ou o acesso a telescópios potentes para 

astrônomos amadores são exemplos da democratização das ferramentas de produção. O 

talento não é algo abundante, mas a chance de se encontrar o talento aumenta ao se 

aumentar o acesso às ferramentas. 

Outro exemplo é a Wikipedia, que apesar de não ter a precisão da Enciclopédia 

Britânica, muitas vezes a supera pelo simples fato de não parar de crescer e de se auto-

corrigir.  Muitos destes produtores não estão preocupados com benefícios econômicos, 

criando-se uma economia da reputação, onde o que importa é fazer algo grande e 

reconhecido, mesmo que seja em um nicho. 

A força da ligação entre a oferta e a demanda está nos filtros da cauda longa, que 

assumem a forma das buscas do Google, das recomendações de outros consumidores da 

Amazon ou as listas de best-sellers.  Os filtros são uma forma da própria comunidade 

separar o que é bom do que é ruim.  

Segundo Chris Anderson (2006), estamos saindo da Era da Informação e entrando na 

Era da Recomendação.  Hoje, é extremamente fácil obter informações.  A coleta de 

informação não é mais a questão – a chave agora é tomar decisões inteligentes com base 

nas informações. 

Uma pré-concepção comum é que a Cauda Longa está cheia de lixo.  Nos mercados 

tradicionais, existem pré-filtros – como os produtores das gravadoras, os críticos de 

música, as listas Top 10 – que limitam a quantidade de ofertas.  Por exemplo, as lojas de 

discos ou dos varejistas contém apenas uma parte dos títulos de discos existentes. Nos 

mercados de Cauda Longa, o que vale são os pós-filtros – como as recomendações, 

votações dos usuários, blogs – e a oferta é virtualmente ilimitada. 

Alguns gargalos podem mascarar a Cauda Longa, como é o caso da distribuição. Por 

exemplo, são produzidos cerca de 13.000 filmes por ano, no entanto no máximo 100 

filmes têm viabilidade econômica no mercado americano para compensar os custos de 

distribuição.  Outros filmes, entre o número 100 e o número 500, conseguem alguma 
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projeção por causa dos festivais alternativos. Apesar da esmagadora maioria não 

conseguir entrar nas salas de exibição, não quer dizer que todos eles sejam ruins, e 

talvez encontrem eco em nichos se encontrarem meios de distribuição adequados. 

Outro exemplo interessante vem da Barnes & Nobles, onde os 1,2 milhão de livros 

menos vendidos representam 1,7% das vendas nas lojas físicas, mas representam 10% 

na loja online. 

O efeito básico da cauda longa é deslocar nossa preferência para os nichos, mas, na 

medida em que ficamos mais satisfeitos com o que descobrimos é provável que 

aumentemos nosso consumo, o que pode aumentar o tamanho do mercado total.  Por 

outro lado, a variação nos preços depende se a compra do produto é fruto do desejo ou 

da necessidade.  Por exemplo, livros menos procurados têm menos desconto na 

Amazon, enquanto que os serviços de música online tendem a dar descontos maiores 

para albuns antigos ou novidades obscuras.  E mesmo o iTunes, que acreditou na 

simplicidade do preço único, já estuda diferenciação de seus preços. 

É interessante notar que dentro da Cauda Longa podem surgir outras Caudas Longas 

locais.  Este efeito aplica-se dentro de sub-categorias, criando micro-hits, mas não tem o 

efeito de tornar um micro-hit em um mega-hit. Por exemplo, uma música pode ser a 

mais bem sucedida dentro do nicho de jazz afro-cubano, mas isso não é suficiente para 

que ela seja considerada um mega-hit. 

Outro fator interessante da Cauda Longa é o tempo. Um dos mecanismos usados pelo 

Google para priorizar os resultados é a quantidade de links que remetem a uma 

determinada página, ou seja, quanto mais popular e referenciada for uma página, maior 

será seu peso na ordem dos resultados.  As páginas perdem o efeito de novidade 

rapidamente, mas por outro lado, aumentam suas chances de serem referenciadas por 

terem mais tempo de vida. Este conceito ajuda a encontrar a melhor página, que não 

obrigatoriamente é a mais nova. 

Apesar dos apelos da Cauda Longa, os hits continuam e continuarão a exercer uma 

grande influência. Uma aposta radical na Cauda Longa pode resultar em fracasso, pois 

os usuários não saberão por onde começar; ao apostar apenas na Cabeça, pode-se 

frustrar a expectativa dos usuários de obter cada vez mais.  O paradoxo do Wal-Mart é a 
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fartura e a escolha de suas opções, ao se considerar a média de 30.000 itens em uma 

loja, e por outro lado a escassez nos nichos, ao dispor de cerca de 4.500 títulos de 

discos, enquanto são lançados cerca de 30.000 novos álbuns por ano. 

Os mercados de Cauda Longa prosperam excepcionalmente bem nos produtos virtuais. 

Os bens físicos possuem limitações em sua classificação.  Por exemplo, todos 

hipermercados possuem suas prateleiras organizadas em uma determinada lógica; os 

livros em uma biblioteca estão organizados segundo alguma taxonomia.  Caso alguém 

troque um produto de prateleira, ou guarde um livro em uma prateleira errada, aquele 

item estará eventualmente perdido.  Um bem físico não pode ser armazenado em 

múltiplas categorias.  Ao contrário, um bem virtual pode ser classificado em várias 

categorias, ou mesmo em nenhuma categoria, esperando que os pós-filtros o 

classifiquem.  Outra diferença básica entre bens físicos e virtuais é a geografia, ou seja, 

os bens físicos precisam encontrar consumidores locais. 

Não só nos produtos virtuais, estamos experimentando uma explosão de variedade. 

Chris Anderson (2006), cita, por exemplo, que em 2003 foram lançados mais de 26.000 

novos produtos alimentícios e domésticos.  A abundância de variedades é interessante 

até um certo ponto, quando passa a ser sufocante.  Citando um artigo da Forbes, 

“ofereça aos clientes abundância de escolhas, mas também ajude-os a pesquisar”. A 

tecnologia permite criar pós-filtros eficientes para ajudar os clientes nesta pesquisa.  

As mudanças da cultura de massa para a cultura de nichos é percebida de forma mais 

drástica nos meios de comunicação.  Enquanto os jornais foram o meio de notícias 

proeminente até a década de 80, e as empresas de comunicação invadiram a Internet na 

década seguinte, hoje qualquer pessoa dotada de um computador pode escrever e ser 

lida por qualquer outra pessoa no mundo. E por estas pessoas participarem efetivamente 

dos nichos, muitas vezes elas possuem informações melhores do que os jornalistas. 

Segundo Chris Anderson (2006), o que incomoda os jornalistas tradicionais é que, 

embora os blogs isoladamente não ofereçam garantia de exatidão, a blogosfera como 

um todo dispõe de melhor máquina de correção de erros do que a mídia convencional. O 

mesmo pode se afirmar na comparação da Enciclopédia Britannica e a Wikipedia. 
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2.5.1. A teoria da Cauda Longa em mercados diversos da mídia e entretenimento 

Segundo Chris Anderson (2006), O eBay, um site de leilões de produtos usados e de 

vendas para pequenos comerciantes, explora praticamente todos os conceitos da Cauda 

Longa.  O eBay construiu um negócio que fatura US$ 5 milhões por funcionário, pois é 

um modelo de auto-serviço, tanto para os vendedores como para os compradores. Mais 

de 700 mil americanos declaram que o eBay é a sua principal fonte de renda, enquanto 

que mais de 68 mil pequenas empresas dependem do eBay no Reino Unido. Ou seja, o 

eBay é um agregador de pequenas empresas, tal como o Wikipedia é um agregador de 

informações e a Netflix é um agregador de conteúdo de entretenimento. 

A KitchenAid é um fabricante de eletrodomésticos e eletroportáteis conhecido pela 

qualidade dos produtos, e também pela variedade de cores disponíveis.  Cada varejista 

expõe suas batedeiras em branco, preto e uma outra cor exclusiva da sua rede, cores que 

podem ser azul-cobalto, tangerina e outras. Os consumidores são atraídos pelas 

prateleiras coloridas, e no final acabam comprando mais do tradicional branco, mas 

eventualmente também se aventuram pelas cores.  E apesar de conseguir encontrar seis 

ou sete cores nas lojas físicas dos varejistas, podem encontrar cerca de 50 cores na loja 

on-line. 

A Lego possui duas faces bem distintas, a das lojas de brinquedos e a online. A Lego 

fornece peças para adultos entusiastas, prototipistas e ferramentas.  Cerca de 90% dos 

seus produtos são encontrados exclusivamente na loja online, na qual o modelo de 

estoques e distribuição é mais favorável para explorar os nichos. Apesar de 

representarem entre 10% e 15% das vendas totais, as margens de lucro são muito 

maiores pela eliminação dos intermediários. 

A Lego também aposta na interatividade e customização, como no Lego Factory, um 

software que permite montar virtualmente qualquer projeto e submetê-lo à fábrica. 

Depois de algum tempo o cliente recebe em casa o kit com todas as peças necessárias 

para montá-lo. É possível inclusive ver os modelos que outras pessoas criaram e 

encomendá-los, e o autor receberá um pequeno royalty. 

A Salesforce.com inaugurou o mercado de Cauda Longa de software. Depois de lançar 

com sucesso sua solução de gestão de pessoal de vendas como um serviço hospedado 
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em seus servidores, em lugar de software a ser instalado nos servidores do cliente, a 

Salesforce.com lançou uma plataforma de software como serviços, para que pequenos 

produtores de software possam lançar seus produtos em escala mundial. 

O Google inovou no modelo de propaganda. Em primeiro lugar, porque se baseia em 

palavras-chave pesquisadas, e não em mostrar imagens em banners.  Depois, porque a 

maior parte da propaganda focaria na cabeça da curva, ou seja nas palavras mais 

pesquisadas, enquanto o Google enxergou um mercado para cada palavra possível.  Os 

anunciantes são então vinculados às palavras para terem seus links exibidos junto aos 

resultados, e num modelo de auto-serviço, podem ajustar constantemente as palavras-

chave e anúncios.  
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGIA 

 

A crise atual da indústria fonográfica é recente, sendo que a indústria ainda não entrou 

inteiramente num novo período de crescimento. 

 

O novo posicionamento das majors ainda está confuso e, além disso, surgiram novos 

atores que marcam o nascimento de um novo modelo econômico, que ainda está em 

processo de construção.  Adicionalmente, a gestão das gravadoras tem tradição de atuar 

de forma pouco especializada, não se utilizando de metodologias de entendimento de 

mercado ou estratégicas. 

Por essas razões, ainda há pouca literatura, poucos dados secundários sobre a matéria. 

 

Este trabalho tem natureza dissertativa e foi construído através de informações obtidas 

em canais formais e informais. 

 

Todo o material de pesquisa utilizado foi localizado com a a utilização da internet.  Ele 

foi composto basicamente de livros, artigos periódicos e trabalhos acadêmicos 

necessários a realização da revisão da literatura. 

 

Adicionalmente ao canal de informação formal, também obtivemos informações através 

de entrevistas com profissionais do mercado. 

 

Foram entrevistados os seguintes profissionais da indústria: 

Alexandre Schiavo, Presidente da Sony Music; Cláudio Vargas, Diretor de Mídias 

Digitais e Novos Negócios da Sony Music; Cláudio Romano, Gerente-Geral da Day 

One Entertainment e Eduardo Rajo, Diretor Financeiro e de Novos Negócios da ABPD. 

 

As entrevistas seguiram um roteiro específico de perguntas elaboradas em relação às 

teorias da literatura acadêmica que seriam utilizadas na dissertação. Adicionalmente, 

inserimos questões direcionadas ao entendimento da estratégia de saída da crise que 

seriam adotadas pelos diversos atores, bem como buscamos o entendimento das 

oportunidades potenciais já em utilização pela indústria fonográfica. 



 26 

 

O problema pesquisado é abordado de forma qualitativa, através de um trabalho 

dissertativo descritivo.  O objetivo é o de interpretar fenômenos e atribuí-los 

significados. 

 

Foi utilizado o método observacional para explicação das causas do problema.  E para 

melhor exploração do problema, fizemos um levantamento bibliográfico e realizamos 

entrevistas. 

 

Ainda que as entrevistas tenham seguido um roteiro específico, elas ocorreram de forma 

pouco estruturada, aberta.  O objetivo era obter o maior número de informações e 

impressões dos entrevistados. 

 

As entrevistas ocorreram na fase inicial do processo e foram extremamente importantes 

no direcionamento do trabalho de pesquisa.  Os executivos do setor nos forneceram uma 

visão abrangente da situação atual do mercado fonográfico, na identificação das causas 

da crise e sugeriram caminhos alternativos. 

 

As entrevistas também foram de grande valor na identificação dos fatores que podem 

ser decisivos no sucesso da indústria fonográfica no futuro.  Além de fornecerem dicas 

de busca de soluções já adotadas no Brasil e no mundo. 

 

Um fato curioso do processo de entrevistas, foi que nenhum dos executivos 

entrevistados apontou como causa da crise a pirataria.  Esse resultado nos surpreendeu e 

direcionou nossa pesquisa bibliográfica, para caminho diferenciado do inicial. 
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CAPÍTULO 4 

 

REFERENCIAL DA INDÚSTRIA 

 

4.1 Histórico da indústria fonográfica mundial 

4.1.1. O Início ( 1890 a 1900 ) 

 

A história da indústria fonográfica é basicamente uma história de entretenimento 

musical baseado em discos fonográficos, desde 1877, quando o fonógrafo foi inventado, 

até os anos 50, quando novas tecnologias chegaram à indústria. No final da Segunda 

Guerra Mundial, os principais players da indústria eram a Victor, a Columbia e a HMV 

(que originalmente era a sigla de “His Master’s Voice), que ainda hoje têm um papel 

importante. 

As três companhias iniciaram suas atividades por volta de 1890, quando o fonógrafo 

ainda era uma invenção recente. O aparelho inventado por Thomas Edison em 1877 foi 

seguido por várias imitações, mais notadamente pelo “grafofone”, que tornou-se a base 

para a Columbia.  Ambas invenções utilizavam um cilindro gravado que reproduzia 

sons pela leitura de sulcos em sua superfície.  Assim como o grafofone de 1887 utilizou 

várias idéias de Edison, o oposto ocorreu com o “fonógrafo melhorado” de Edison, 

criado em 1888, que se apropriou de idéias lançadas pelo grafofone. 

Ambos os inventos estavam logo disponíveis ao público para venda. Seu mercado 

primário constituía de pessoas de negócios, advogados e repórteres que utilizavam 

estenografia para capturar pensamentos importantes ou escrever cartas. Apesar do 

gravador de som como máquina de uso profissional ter sua própria história, foi o seu 

uso para o entretenimento que criou o primeiro impacto. 

 

4.1.2. O Primeiro Pico ( 1900 a 1925 )  

As vendas de fonógrafos (e grafofones) melhorados iam mal nos primeiros anos, e a 

indústria fonográfica estava à beira da falência.  Contudo, em 1899, alguém teve a idéia 

de construir um fonógrafo operado por moedas, gravar algumas músicas em cilindros e 
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colocar as máquinas em locais para o uso do público, que adorou a idéia.  As diversas 

companhias que produziam fonógrafos entraram na produção de cilindros, e alguns re-

desenharam seus aparelhos para que se tornassem mais baratos e simples, na esperança 

de que as pessoas os comprassem para suas casas. 

A idéia de uma máquina com preço realmente acessível que pudesse reproduzir (mas 

não gravar) música foi a inspiração para uma tecnologia ainda mais bem-sucedida – o 

disco gravado, ou gramofone.  O próprio Edison havia considerado a invenção de um 

fonógrafo para discos, mas foi Emile Berliner quem realmente fez isto acontecer. Em 

parte, a opção pelos discos em vez dos cilindros se deu porque Berliner acreditava que 

seria mais fácil produzir um grande número de cópias.  

Em 1893, ele começou a vender seus gramofones baratos e discos de 7” feitos de 

borracha rígida. Em 1896, Berliner se associou a Eldridge Johnson, um maquinista de 

Camden, New Jersey, que projetou um gramofone melhorado para a companhia de 

Berliner. Em pouco tempo, essa união resultou no que se tornaria a Victor Talking 

Machine Company.  No início do século XX, a Victor tornou-se um dos maiores 

fabricantes de “máquinas falantes” e discos. 

Em 1889, Berliner organizou a abertura de uma filial da companhia em Londres. Apesar 

de ser oficialmente chamada The Gramophone Company, a companhia era mais 

conhecida por sua marca de discos, a His Master's Voice, ou HMV, e pelo cão Nipper, 

que se tornaria o mascote da Victor.  Enquanto isso, o negócio de fonógrafos de cilindro 

estava indo tão mal que os proprietários originais de várias companhias perderam o 

controle de seus negócios para outros empresários. 

A Columbia começou suas operações arrendando fonógrafos de uso profissional em 

Washington, D.C., mas logo estava produzindo grafofones de cilindro para uso 

doméstico em uma fábrica em Bridgeport, Connecticut. O principal executivo da 

companhia, Edward Easton, não estava certo sobre que modelo se estabeleceria, se os 

cilindros ou os discos, e logo a Columbia estaria fabricando ambos. 

Em pouco tempo, três companhias (Edison, Victor, e Columbia) eram as “Big Three” na 

indústria de discos e reprodutores de discos nos EUA, enquanto a HMV e as diversas 

subsidiárias abertas por Edison e pela Columbia dominavam o mercado europeu. 
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Em 1900, essas companhias vendiam cerca de 3 milhões de discos por ano apenas nos 

EUA. O sucesso da indústria fonográfica durante as duas décadas que se seguiram foi 

fenomenal.  Em pouco tempo, a indústria fonográfica era uma das mais importantes do 

mundo. 

 

4.1.3. Depressão e Consolidação (1925 a 1940) 

Infelizmente, o boom das máquinas falantes estava se aproximando do fim. Mesmo 

antes da queda geral no consumo durante os anos 30, a indústria fonográfica já estava 

em declínio.  A principal causa era, aparentemente, a competição excessiva.  Mais de 

150 companhias estavam fabricando discos ou tocadores de discos em 1920, todas 

tentando vender seus produtos mais baratos do que as demais. 

Contudo, o rádio também foi um concorrente.  Transmissões de rádio começaram nos 

EUA em torno de 1922.  Durante os anos 20, transmissões regulares se iniciaram em 

várias regiões dos EUA e da Europa.  As primeiras redes uniam estações com a 

promessa de alto faturamento com anúncios.  As companhias responsáveis pelas redes 

gastaram altas somas de dinheiro na criação de programas especiais que eram mais 

espetaculares que os disponíveis em disco.  Apesar da baixa qualidade de som dos 

primeiros rádios, as pessoas sentiram-se atraídas pelos programas e passaram a comprar 

menos discos. 

Os efeitos foram desastrosos sobre a indústria dos discos.  O tamanho da indústria, 

apenas nos EUA, havia caído pela metade no início dos anos 20, estabilizando-se ao 

longo do resto da década. No final dos anos 20, os fabricantes introduziram uma nova 

forma de gravação, chamada de “gravação elétrica”, na esperança de atrair de volta os 

consumidores. 

Esse processo utilizava microfones e amplificadores eletrônicos dentro de um estúdio 

para as gravações, que podiam ser reproduzidas nos antigos aparelhos. Alguns 

fabricantes também introduziram combinações de rádio-fonógrafo. Apesar dessas 

tecnologias terem melhorado um pouco a situação, as companhias não tiveram forças 

para superarem a Grande Depressão. 
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A divisão fonográfica da Thomas A. Edison Company foi a primeira a desaparecer, em 

1929.  A Victor foi comprada pela Radio Corporation of America, e a Columbia pelo 

Columbia Broadcasting System.  A maioria dos outros nomes da indústria simplesmente 

desapareceu. 

Nos anos 30, os discos continuaram a ser vendidos em números relativamente baixos. 

Entusiastas de música clássica continuavam a comprar discos, mas não constituíam um 

grande mercado.  As rádios compravam um número razoável de discos. Também havia 

oportunidades. 

Com a chegada do cinema falado, os cinemas utilizaram discos com a trilha sonora dos 

filmes por alguns anos, até que foi desenvolvida a tecnologia que embutia a mesma em 

uma faixa na borda no próprio rolo de filme. Na verdade, a indústria cinematográfica 

estava onde as coisas realmente aconteciam na indústria fonográfica durante os anos 30.  

As vendas de equipamentos de gravação para produtores de filmes patrocinou pesquisas 

que levaram à melhorias tecnológicas. As primeiras gravações estereofônicas foram 

lançadas para o público como parte do filme “Fantasia”, de Walt Disney. 

Somente no final dos anos 30 foi que o número de discos vendidos voltou aos patamares 

dos anos 20, em parte devido à melhora gradual da economia, principalmente nos EUA. 

Outro motivo foi o alto número de jukeboxes existentes, que consumiam um grande 

número de discos, que eram trocados aproximadamente uma vez por semana. Contudo, 

a indústria ainda tinha problemas. 

 

4.1.4. Os Anos da Guerra e o Pós-Guerra ( 1941 a 1955 ) 

O advento da Segunda Guerra Mundial foi uma tragédia mundial, mas para a indústria 

fonográfica criou um boom na demanda.  Subitamente, governos e forças armadas de 

várias nações mostravam interesse na compra e na utilização de equipamentos para 

gravação de som.  A indústria do entretenimento em Hollywood e em outros lugares foi 

convocada para gravar músicas para entretenimento das tropas.  Nos EUA, as forças 

armadas patrocinavam a gravação de discos ordinários de 10” (o padrão de consumo 

desde 1900) e de “V-Discs” para esses fins. 
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Os “V-Discs” eram discos maiores, de 16”, feitos de vinil flexível. Eram similares aos 

discos então utilizados pelas rádios para a gravação de seus programas.  Armazenavam 

cerca de 15 minutos de som e podiam ser enviados para outros países sem receio de 

quebras. 

O exército dos EUA também experimentou outras formas de gravação, como a gravação 

magnética, para o uso de jornalistas.  Apesar desses dispositivos não terem tido um 

impacto real na indústria da época, eram um sinal do que viria pela frente. 

Enquanto as tropas eram entretidas, os consumidores eram deixados de lado. Enfurecido 

pela maneira como as rádios utilizavam os discos sem nenhum pagamento aos músicos, 

o band-leader Fred Waring apresentou um processo na Pennsylvania para forçar o 

pagamento de royalties pelas rádios. Na época, as estações de rádio pagavam um 

pequeno valor em royalties aos donos do copyright sempre que uma música era 

transmitida, mas não aos músicos que haviam participado da gravação. Waring deu 

início a uma batalha que levou anos para ser resolvida. 

Ainda mais dramática foi a “Guerra de Petrillo”. Em 1942, James Petrillo (Presidente da 

Federação Americana de Músicos) começou a exigir uma compensação para os músicos 

por músicas reproduzidas via rádio ou nas jukeboxes. Quando as companhias 

fonográficas se recusaram a fazê-lo, Petrillo convocou uma greve geral – nenhum disco 

(exceto aqueles que faziam parte do esforço de guerra) foi gravado entre o verão de 

1942 e Novembro de 1944. 

Com o fim da guerra, a indústria fonográfica esperava um interesse renovado no 

consumo doméstico. Grandes mudanças tecnológicas estavam por vir. Durante os anos 

30 e o início dos anos 40, as companhias alemãs AEG e I.G. Farben desenvolveram 

melhorias na tecnologia de gravadores magnéticos, que foram “liberadas” pela 

Alemanha aos aliados em 1945 e tornaram-se a base para excelentes gravadores de fita 

para uso em estúdio. O uso desses gravadores revolucionaria a criação de discos e 

trilhas sonoras de filmes. 

O que os consumidores encontravam nas prateleiras também estava mudando. Alguns 

fabricantes começaram a oferecer no final dos anos 30, o que eles chamavam de 

equipamentos eletrônicos de “alta fidelidade”.  Uma empresa inglesa relativamente 
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nova, chamada Decca, iniciou a venda de discos de alta fidelidade após a Segunda 

Guerra Mundial. 

Então, em 1948 e 1949, a Victor e a Columbia introduziram os novos discos de 45-rpm 

para singles e os LPs para álbuns. Esses novos discos de alta fidelidade marcaram uma 

nova era na reprodução doméstica de música. 

 

4.1.5. Os Shows e o Rock and Roll 

A alta fidelidade estava no topo nos anos 50.  O LP foi um sucesso surpreendente – 

ninguém esperava que a recepção fosse tão positiva.  Era muito mais caro que os discos 

de 45-rpm (ou que o antigo disco de 10”, que sobreviveu até 1955), e não era feito para 

singles, que haviam sido o principal produto da indústria da música desde o seu início. 

As vendas de LPs foram ajudadas pelo movimento hi-fi, que enfatizava a música 

clássica (normalmente em LP), mas também pelo sucesso das gravações das trilhas 

sonoras de shows da Broadway. 

Havia também uma certa manipulação por parte das gravadoras. Elas descobriram que, 

quando uma música se tornava um hit no rádio, se elas simplesmente se recusassem a 

lançar a mesma em disco de 45-rpm, os consumidores seriam forçados a comprarem o 

álbum completo caso quisessem ter aquela música.  E, enquanto os discos de 45-rpm 

custavam um dólar ou menos, os álbuns custavam quatro dólares ou mais. Em outra 

área, as tecnologias criadas para atingir “alta fidelidade” sonora tornaram-se o foco, em 

detrimento à performance original. 

Antes da introdução do gravador de fita nos estúdios, as gravações eram feitas com os 

músicos “ao vivo” no estúdio.  O equipamento de alta fidelidade tinha por objetivo 

reproduzir exatamente o som dessa performance em estúdio nas casas dos 

consumidores.  Com a introdução do gravador de fita, tornou-se prático editar o som 

após o fato.  Se o solista errasse uma nota, o engenheiro de gravação poderia 

literalmente eliminar aquele trecho da gravação e substituí-lo com as notas corretas. 
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Tornou-se também possível fazer gravações impossíveis de serem feitas “ao vivo”.  Os 

músicos Les Paul e Mary Ford frequentemente gravavam sobre gravações que eles 

próprios haviam feito, resultando numa gravação onde Mary Ford parecia acompanhar a 

si mesma. Com a introdução dos gravadores multitrack, foi possível fazer ainda mais. 

Tornou-se comum que os diversos instrumentos, vocais e solos fossem gravados 

separadamente, em ocasiões diferentes, e então mixados. 

Novamente, a tendência se afastava do artista ou grupo executando uma obra por inteiro 

gravada exatamente como era tocada.  A música popular levou isso além.  Enquanto 

músicos clássicos eram apegados à tradição, a música popular era livre para 

experimentar. Efeitos especiais e outros dispositivos eram usados à vontade nos 

estúdios. Isso se aplicou ao novo gênero da época, o rock and roll, onde efeitos de 

estúdio como ecos ou reverbs tornaram-se a norma. 

Quando o rock entrou em sua fase “psicodélica” no fim dos anos 60, os músicos 

perderam os pudores e experimentavam todos os recursos tecnológicos disponíveis para 

criar novos sons exóticos. 

As gravações estereofônicas em dois canais foram desenvolvidas nos anos 30 para 

criarem uma ilusão da realidade – eram uma inovação de “alta fidelidade”. 

 

4.1.6. A música portátil 

Uma tendência importante observada na era pós-guerra foi na direção da portabilidade.  

Desde o início havia toca-discos portáteis, e pequenos rádios portáteis já eram comuns 

nos anos 40.  Obviamente, o conceito de “portabilidade” é relativo. Os toca-discos 

“portáteis” da era pós-1945 eram apenas modelos menores equipados com uma alça, 

ainda exigiam uma tomada de força para funcionarem. 

A verdadeira portabilidade veio com a comercialização do transistor. Esse pequeno 

dispositivo eletrônico substituiu as válvulas, que consumiam tanta eletricidade que 

exigiam baterias poderosas.  Rádios pequenos e eficientes feitos com transistores 

apareceram por volta de 1955 e logo se tornaram sucesso de vendas, especialmente após 

a queda nos preços, que possibilitou sua compra pelos mais jovens. 
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Toca-discos com transistores também estavam disponíveis, mas não se tornaram tão 

populares quanto os gravadores de fita com transistores.  Apesar de apresentarem 

qualidade de som baixa, os gravadores tornaram-se um sucesso entre os adolescentes 

dos EUA e da Europa.  As pessoas geralmente os usavam para gravar música do rádio 

ou de discos (seus próprios ou de amigos). 

Quando a Phillips Company da Europa introduziu o cassete compacto em 1962, o 

mesmo era relativamente caro (cerca de US$ 75).  Contudo, vários outros fabricantes 

adotaram o novo formato, e companhias asiáticas logo introduziram modelos baratos. 

No fim dos anos 60, os portáteis eram o tipo mais vendido de gravador.  A indústria 

fonográfica deu pouca atenção ao mercado potencial de fitas. Muitas companhias 

haviam introduzido fitas de rolo no início dos anos 50.  Algumas, como a RCA-Victor, 

promoviam gravadores domésticos e as fitas para sua reprodução.  Mas as vendas eram 

baixas comparadas às dos LPs, e o custo era no mínimo de um dólar a mais. 

As fitas de rolo gravadas foram um erro que custou caro à industria (apesar de terem 

encontrado um nicho de mercado junto aos aficionados por alta fidelidade).  Daí o fato 

de o sucesso das fitas de 8 canais ter sido uma surpresa. O sistema de 8 pistas (canais) 

foi desenvolvido para ser usado em automóveis – não é surpresa ter sido criado nos 

EUA, país com forte cultura automobilística.  Os reprodutores domésticos também 

estavam disponíveis, mas os fabricantes suspeitavam que seu uso seria maior nos 

automóveis – no que acertaram. 

Introduzido em 1965 pela Ford, as fitas desse sistema tiveram altas vendas no final dos 

anos 60 e no início dos anos 70, até corresponderem a cerca de um terço do mercado 

fonográfico. Por fim, o sistema seria abandonado, mas abriu os caminhos para a música 

em fitas cassete. À medida que a tecnologia dos cassetes se desenvolveu, eles deixaram 

de ser brinquedos de criança para se tornarem parte da aparelhagem de som doméstica. 

Inovações como a redução de ruídos Dolby B e as fitas de “metal” foram criadas apenas 

para cassetes, que logo tomaram para si o apelo high-tech que era dos LPs.  Ao mesmo 

tempo, os cassetes mantiveram a portabilidade da música.  A importância dessa 

combinação foi evidenciada com o lançamento do Walkman (e suas imitações) em 

1978, que combinava alta fidelidade e portabilidade. Além da combinação entre 
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rádio/cassete, o Walkman ajudou a fita cassete a tomar o lugar dos LPs como a forma 

predominante de tecnologia para audição doméstica em torno de 1990. 

As gravadoras começaram a reduzir seus lançamentos em LP para concentrarem-se nos 

cassetes, e apenas os lançamentos mais populares eram lançados em LP. O efeito 

combinado da introdução de alta fidelidade, do momento favorável da economia 

mundial e da popularidade do rock estimularam um enorme crescimento nas indústrias 

fonográfica e de eletrônicos. As vendas de discos nos EUA cresceram de cerca de US$ 

600 milhões em 1960 para US$ 1.2 bilhão em 1970. 

Enquanto a RCA-Victor, a Columbia, e a EMI vibravam com esse crescimento, o 

mesmo ocorria em vários novos selos, como Capitol, Atlantic, Motown, e Elektra. 

Havia também uma tendência, iniciada nos anos 60, de conglomerados que incluíam 

companhias fonográficas e cinematográficas, uma vez que as duas freqüentemente se 

complementavam. 

Nos anos 80, houve o surgimento da Music Television (MTV) unindo a TV à música 

através da exibição de vídeos musicais.  Nessa época, a RCA atravessava problemas 

financeiros, e após sua compra pela General Eletric, a divisão fonográfica RCA foi 

vendida à alemã Bertelsmann.  

 

4.1.7. A era digital 

Os LPs sobreviviam (ou algo parecido) como mídia para disc-jockeys, e alguns grupos 

de rock insistiam em lançar suas músicas em LP durante os anos 90. Contudo, o LP e o 

cassete foram postos de lado pelo Compact Disc. 

A Phillips, que havia sido a introdutora do cassete, desenvolveu um disco a laser para 

gravações em vídeo no fim dos anos 70. A Phillips se uniu à Sony, que havia 

desenvolvido um gravador de fita digital para gravações “master” na mesma época. Os 

novos discos foram criados pela regravação de fitas de estúdio ordinárias em fita digital, 

que era usada para a gravação dos discos a laser. 
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Uma cópia do disco a laser “master” era então utilizada para a impressão de duplicatas 

em plástico, que eram depois revestidas com alumínio brilhante, recebiam camadas 

protetoras, e eram embalados para venda.  

Diferentemente dos LPs ou dos video laser discs originais da Phillips, que eram 

grandes, os discos a laser de áudio eram “compactos”, daí o nome Compact Disc. 

O CD foi introduzido ao público em 1982.  Em parte devido ao seu alto custo inicial (o 

player custava acima de US$ 2,000, e os discos em torno de US$ 16), as vendas foram 

limitadas. Contudo, em 1985 já era possível comprar um player por US$ 350 ou menos, 

e poucos anos depois os preços caíram para US$ 150. 

Vários consumidores não gostaram da pressão para que abandonassem seus LPs 

acumulados ao longo dos anos. Contudo, o CD conquistou a maioria dos consumidores. 

A Sony também se tornou uma gravadora nos anos 80, ao adquirir a CBS Records 

(antiga Columbia).  A Sony deu prosseguimento ao processo em 1989 com a compra da 

Columbia Pictures Entertainment.  

Dentro do estúdio, o impacto da tecnologia digital era ainda mais importante.  Apesar 

do limitado papel inicial dos gravadores digitais, logo tornava-se simples e 

relativamente barato usar tecnologias digitais para compor, executar, gravar, editar e 

mixar músicas.  Até então, os instrumentos musicais eram separados da aparelhagem de 

gravação, e os dois separados do computador, mas as novas tecnologias vieram 

combiná-los. Os gravadores de fita possibilitaram aos músicos tocarem múltiplos 

instrumentos ou gravarem múltiplas trilhas vocais, ou até mesmo “one man bands”. A 

tecnologia digital acelerou essa tendência. Várias “bandas” eram na verdade uma ou 

duas pessoas manipulando baterias eletrônicas e sintetizadores, ou regravando trechos 

de músicas existentes. 

Apesar de a tecnologia digital ser um sucesso nos estúdios, ela foi inicialmente um 

fracasso entre os consumidores comuns. Os primeiros gravadores digitais foram 

introduzidos no final dos 70, e eram essencialmente gravadores de vídeo-cassete 

Betamax modificados, com preços altos.  A gravação digital reapareceu em 1990 com a 

introdução da Fita de Áudio Digital (DAT), seguida pela introdução do Cassete 
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Compacto Digital, e do Minidisc, da Sony. Criticados por uma indústria fonográfica 

receosa de pirataria, esses formatos fracassaram junto ao público consumidor. 

Ao final dos anos 90, parecia que a próxima mídia para gravações de uso doméstico 

seria sem dúvida um formato gravável do CD. A introdução desse formato levou vários 

anos, e outros ainda até que seus preços caíssem. Apenas nos primeiros anos do Século 

XXI os preços de gravadores de CD e os CDs virgens puderam competir com os 

cassetes. 

Contudo, nessa época a idéia de armazenar música em “discos” físicos estava sendo 

posta em dúvida.  Usuários domésticos de PCs começaram a trocar músicas em 

diferentes formatos digitais no fim dos anos 90.  O padrão MP3 havia se estabelecido, e 

o Napster apareceu para possibilitar que os usuários tivessem acesso às músicas uns dos 

outros pela Internet.  A indústria fonográfica reagiu e conseguiu fechar o Napster, mas o 

apelo da distribuição de músicas pela Internet se manteve, e hoje não está claro se a 

gravação física – em fita, disco, ou de qualquer outro tipo – sobreviverá. 
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4.2. A indústria fonográfica no Brasil e no mundo 

 

4.2.1. A indústria fonográfica mundial 

 

A indústria fonográfica mundial movimentou US$ 19.4 bilhões em 2007, 

correspondendo a uma queda de 8% em relação ao ano de 2006.  Esta estatística inclui 

venda de produtos físicos e digitais, assim como a receita das gravadoras com 

licenciamento de direitos artísticos. A receita de vendas digitais e de direitos artísticos 

continuou a crescer em 2007, demonstrando o crescimento da diversificação dos 

negócios das gravadoras (IFPI Report 2007, 2008) 

 

 
Receita Mundial Por canal (Milhões de USD) 
  2007 2006 Variação % 
Vendas físicas 15,873 18,326 - 13% 
Vendas digitais 2,873 2,147 + 34% 
Direitos artísticos 660 592 + 11% 
Total 19,405 21,065 - 8% 

 
Fonte: IFPI 

 
 
Para a maioria das companhias, as receitas decorrentes das vendas físicas continuam a 

ser a renda mais importante (82%) e caíram 13% para US$ 15.9 bilhões.  O mercado 

físico movimentou US$25.2 bilhões em receita de varejo.  No mercado físico, as vendas 

de CDs corresponderam a 87% e de DVDs de música a 8%. 

 

O declínio no mercado físico nos Estados Unidos e no Reúno Unido – queda de 18% e 

16% respectivamente – representam mais da metade do declínio no mercado físico 

global.  A queda nas vendas Européias foi de 12%, enquanto as vendas físicas na Ásia 

caíram menos fortemente (- 7%) acentuado por um mais modesto declínio no Japão (-

6%).  A América Latina foi quem mais sofreu com a queda das vendas físicas (22%). 

Cinco mercados viram as vendas crescerem em 2007:  Polônia (15%), Turquia (2%), 

Argentina (6%), Venezuela (19%) e África do sul (4%) ( IFPI Report 2008, 2008 ). 
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Faturamento anual da indústria fonográfica mundial ( Em Bilhões de Dólares) 
 

 
Fonte: IFPI 
 
 
 
TOP 20 do mercado (físico, digital e direitos artísticos) 
 
 Posição País  US$(M) Variação %  
 1 EUA 6,059 -9%  
 2 Japão 3,577 0%  
 3 Inglaterra 2,042 -13%  
 4 Alemanha 1,564 -4%  
 5 Franca 1,086 -17%  
 6 Canada 496 -14%  
 7 Australia 414 -10%  
 8 Itália 365 -17%  
 9 Espanha 306 -20%  
 10 Países Baixos 281 -2%  
 11 Russia 220 -2%  
 12 Brasil 193 -25%  
 13 Mexico 191 -19%  
 14 Belgica 187 -1%  
 15 Suiça 178 -7%  
 16 Australia 152 -1%  
 17 Africa do Sul 151 2%  
 18 Suécia 150 -9%  
 19 Coréia di Sul 144 -8%  
 20 India 140 12%  
   Outros 1,51 -4%  
 Total   19,405 -8%  
   Fonte: IFPI 
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A América do Norte permanece como o maior continente na musica digital, o que 

totaliza mais da metade das vendas digitais no mundo, seguido pela Ásia (27%), Europa 

(17%) e América Latina (1%). A América Latina tem a menor área de musica digital, 

mas viu um grande crescimento nas vendas digitais mais que dobrando em 2007. 

Ambos, Ásia e América do norte cresceram 36%, enquanto o mercado digital Europeu 

cresceu 21%. 

 

O mercado de singles que estava em queda, cresceu 19% em 2007, em função da 

popularização do download de musicas digitais.  As vendas de singles (através do 

suporte físico, online ou plataformas de celular) chegaram ao topo de US$ 1.4 bilhões 

de receita em 2007, agora representando 9% do total das vendas de música.  

 

A receita de licenciamento de direitos artísticos apresentou crescimento. Em 2007 os 

direitos artísticos geraram para as gravadoras US$ 660 milhões, um crescimento de 

11%.  Nos últimos cinco anos, a receita de direitos artísticos cresceu 54% e o setor 

espera dobrar este número em 2008. 

 

A receita na Europa referente ao licenciamento de direitos artísticos para as gravadoras 

foi de 74%, seguido pela Ásia (13%), América do Norte (7%) e América Latina (3%). 

Apesar de a receita na América Latina ser pequena em relação ao total – principalmente 

devido ao amplo direito de transmissão dos USA – a região viu um grande crescimento 

na receita (29%). A América Latina viu um crescimento de 15% em suas receitas, a 

Ásia apresentou crescimento de 19% e a Europa de 9%. 

 

 

4.2.2. A indústria fonográfica no Brasil 

 

O mercado brasileiro de música movimentou em 2007, com as vendas de CDs e DVDs 

e receitas decorrentes do mercado digital, cerca de R$ 337 milhões (ABPD, 2008).  Em 

2007, das vendas físicas totais (CDs e DVDs) de música no Brasil, 77% foram vendas 

de música brasileira.  As vendas de CDs e DVDs movimentaram em 2007 R$ 312,5 

milhões, o que representou uma redução no faturamento líquido, de 31,2% em 

comparação ao ano de 2006, quando o setor fonográfico movimentou R$ 454,2 milhões.   
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Já em unidades vendidas, este percentual foi menor, 17,2% a menos em relação a 2006, 

com um total de 31,3 milhões de unidades em 2007, o que demonstra uma redução no 

preço médio faturado pelas gravadoras. 

 

No segmento digital, foram registrados R$ 24,5 milhões de movimentação no setor, 

representando 8% do mercado total de música no Brasil.  Do total de música digital, 

24% representaram receitas advindas da Internet (R$ 5,74 milhões) e 76%vendas de 

música digital via telefonia móvel (R$ 18,54milhões). 

 

Em 2006, a participação entre as áreas do mercado digital era muito mais concentrada 

na telefonia móvel, que detinha 96%das receitas, ficando os restantes 4%com as vendas 

através de Internet. 

 

Segundo o Presidente da ABPD, Paulo Rosa: “É necessária uma análise cuidadosa das 

estatísticas de 2007:  O primeiro ponto diz respeito à queda nas vendas de CDs e DVDs 

musicais denominadas “vendas físicas”. É claro que uma redução de mais de 30% no 

faturamento líquido deste segmento é preocupante.  Entretanto a ABPD divulgou 

“vendas líquidas” ou seja, vendas faturadas para o varejo menos as devoluções do 

comércio varejista para os produtores fonográficos.  Por razões diversas, houve em 2006 

e 2007 um aumento na quantidade de produtos devolvidos do comércio varejista. É 

claro que o impacto das devoluções extraordinariamente fortes nestes dois últimos anos, 

foi fator importante para esta performance negativa.” 

 

“Houve também, por sazonalidade, menos lançamentos de grande sucesso comercial 

que nos anos anteriores, o que também contribuiu para a redução das vendas.  O 

percentual maior de redução nas vendas em valores (-31,2%) do que o de unidades 

vendidas (-17,2%), indica claramente que houve queda nos preços de CDs e DVDs 

musicais, motivada principalmente pela continuidade da oferta de produtos piratas em 

todas as regiões do País, e pela chamada pirataria “online” através da Internet. Houve 

também um esforço por parte de todas as companhias que produzem música no Brasil 

no sentido de reduzir seus custos operacionais e conseqüentemente o preço dos produtos 

musicais a fim de torná-los mais acessíveis ao público consumidor.  Já com relação ao 

setor digital (Internet e Telefonia Móvel), o crescimento é notável, mesmo com os 
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valores das receitas digitais ainda não compensando a queda nas vendas de CDs e 

DVDs. 

“ É possível afirmar hoje que as companhias que produzem música no Brasil, 

independente de seu porte, nacionalidade, estão todas buscando diversificar seus 

modelos de negócio e otimizar as receitas com música. O mercado digital aparece como 

alternativa “natural” e os números de 2007 deste segmento, bem como o crescimento 

em relação a 2006, são mais do que promissores. Consideramos o crescimento do 

mercado digital fundamental para os negócios com música gravada, sendo necessário 

neste ano de 2008, o engajamento de nosso setor em discussões com os Provedores de 

Serviço de Acesso à Internet, para a busca de soluções visando a redução dos atuais 

níveis de pirataria “online”, com atenção especial para o problema do compartilhamento 

ilegal de arquivos musicais através de redes P2P. Isto já vem acontecendo em vários 

países, com resultados concretos principalmente na França e Inglaterra. 

 

Para 2008, a ABPD espera uma reação do mercado de CDs e DVDs musicais e a 

continuidade do desenvolvimento do mercado digital e de outros setores do mercado 

musical que de uma forma ou de outra estão passando a ter a presença e participação 

dos Produtores deMúsica, como por exemplo o negócio de música ao vivo, 

merchandising, publicidade e licenciamentos diversos.” (ABPD, 2008) 
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4.3. Música digital no mundo 

 

O crescimento mundial estimado do faturamento das gravadoras em seus negócios 

digitais foi de 25% em 2008, atingindo US$ 3.7 bilhões.  As plataformas digitais hoje 

respondem por cerca de 20% das vendas de músicas, comparado a 15% em 2007.  O 

crescimento contínuo das vendas digitais ajudou a diminuir o ritmo do declínio do 

mercado geral da música.  Downloads de uma única música, com um crescimento 24% 

em 2008 (atingindo 1.4 bilhões de transações no mundo), continuam como o motor do 

mercado online.  Contudo, as vendas de álbuns em formato digital vêm mostrando um 

crescimento de 37%. O single mais vendido em formato digital em 2008 foi a música 

Lollipop de Lil Wayne. 

 

Os EUA são líderes mundiais em vendas digitais de música, respondendo por cerca de 

50% do valor do mercado global.  Os downloads de singles romperam pela primeira vez 

a marca de 1 bilhão de transações (1.1 bilhão em 2008), com um crescimento de 27% 

em relação a 2007.  O total de vendas de álbuns digitais no mundo foi de 66 milhões de 

unidades, um aumento de 32% (Nielsen Sound Scan).  Os álbuns digitais agora 

respondem por 15% das vendas totais de álbuns, em comparação a 10% em 2007.  A 

Atlantic Records se tornou o primeiro entre os grandes selos mundiais a reportar que a 

maior parte de seu faturamento atualmente é proveniente de vendas digitais. 

 

No Japão, um mercado predominantemente móvel, as vendas digitais levaram o 

faturamento da indústria a crescer no primeiro semestre de 2008.  No ano, 140 milhões 

de singles foram vendidos para aparelhos móveis, um aumento de 26% em relação ao 

ano anterior (RIAJ). 

 

O Reino Unido apresentou o maior crescimento em vendas digitais no primeiro 

semestre de 2008 entre os principais mercados, de 45%.  O total de downloads de faixas 

em 2008 foi de 110 milhões, 42% a mais que em 2007.  As vendas de álbuns digitais 

cresceram fortemente (65%), atingindo 10.3 milhões e atualmente respondendo por 

7.7% do mercado de álbuns (OCC/BPI).  O país foi o primeiro a ter o lançamento do 

serviço Comes With Music da Nokia, e a Amazon MP3 também expandiu seus serviços 

aos consumidores britânicos em 2008. 
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A França também vem apresentando forte crescimento no mundo digital, com aumento 

de 49% nas vendas em 2008, e 14.5 milhões de singles vendidos digitalmente em 2008, 

um aumento de 20% em relação a 2007.  A venda de álbuns digitais atingiu 1.4 milhões 

de unidades, um crescimento de 27% (SNEP).  Além disso, 12 milhões de músicas 

foram vendidas digitalmente em 2008. A França hoje está na vanguarda das 

experiências com novos modelos de “acesso à música”, tais como negócios baseados 

em divisão de faturamento com Neuf Cegetel, SFR e Orange. 

 

As vendas digitais de música na Alemanha vêm apresentando crescimento estável.  As 

vendas de singles totalizaram 37.4 milhões em 2008 (+ 22% que em 2007). As vendas 

de álbuns digitais aumentaram 57%, totalizando 4.4 milhões (Media Control GfK 

International). 

 

O ritmo de crescimento dos negócios digitais varia muito entre os EUA, Japão e o resto 

do mundo. Os negócios digitais representaram 39% das vendas de música nos EUA no 

primeiro semestre de 2008 – mais de quatro vezes que na Alemanha (9%).  Enquanto 

isso, a proporção do valor gasto por consumidores em música digital nos EUA (em 

média US$ 12.5 em 2007) é mais de cinco vezes superior ao valor médio gasto na 

Europa (US$ 7.8 no Reino Unido e apenas US$ 0.6 na Espanha, no mesmo ano). 

 

Essas diferenças se devem a vários fatores, que incluem diferentes níveis de adoção de 

tecnologias móveis e de acesso com banda larga à internet em diferentes mercados, 

além de diferenças no uso e na propriedade de tecnologia. 

 

As diferentes forças dos setores de venda física no varejo também são um fator, bem 

como o nível de pirataria, a penetração dos cartões de crédito e as formas de pagamento 

disponíveis. Também há grandes discrepâncias nos esforços de marketing para serviços 

digitais entre os países.  A confiança do consumidor nos serviços online também varia 

de um país para o outro. 
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4.4. A História da crise e suas causas 

 

Em 1987 surgiu uma inovação poderosa, o formato áudio mp2, cujo objetivo era o 

desenvolvimento das transmissões de arquivos áudios para as rádios e televisões.  O 

formato mp2, chamado também Musicam Technology, foi elaborado por um grupo de 

cientistas alemães. 

 

Nove meses mais tarde a inovação foi atualizada e surgiu o novo formato mp3. 

 

Em 1993, dois estudantes americanos a tecnologia mp2 para criar o primeiro site de 

música online: Internet Underground Music Association (IUMA). Queriam que bandas 

desconhecidas tivessem a oportunidade de difundir as suas criações musicais. 

 

A criação do IUMA foi considerada como uma iniciativa marginal.  Pois, a IUMA não 

foi criada para responder às demandas de um mercado existente.  Foi criada porque dois 

estudantes tinham vontade de lançar e testar no mercado uma idéia nova.  Estes dois 

estudantes poderiam ser considerados empreendedores inovadores segundo a teoria da 

destruição criadora. ( Schumpeter, 1911 ). 

 

A IUMA teve um pequeno sucesso logo após o seu lançamento. De fato, esse sucesso 

não foi enorme porque inovações radicais nem sempre têm um mercado apropriado.  

Quando as inovações radicais são lançadas, têm que criar um mercado para depois 

poder atender paulatinamente as exigências de consumidores emergentes. ( Bower, 

Christensen, 1995 ) 

 

Na década de 90, o formato mp3 se tornou popular, sendo que em 1998 foi criado o 

primeiro site de música online usando o formato mp3: mp3.com.  A estratégia deste site 

marcou uma ruptura com o modelo econômico existente.  O mp3.com possibilitou que 

qualquer artista pudesse distribuir sua música online. 

 

Em 1999, um estudante americano, Shawn Fenning, aproveitou a criação do lançamento 

do formato mp3 para criar a primeira rede de troca de arquivos digitais: Napster. 
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Com os sucessos de mp3.com e do Napster, o mercado emergente criado por IUMA se 

tornou uma verdadeira ameaça para as majors e os selos independentes. 

 

No entanto, em 1997, os cientistas tinham oferecido às majors e aos selos independentes 

a possibilidade de apropriar-se do formato mp3. 

 

Provavelmente em função da sua visão a curto prazo e de perspectivas pouco atraentes a 

curto prazo que o grupo das majors e das indies rejeitou o mp3.  Pois foi o formato mp3 

que representou um conjunto de valores que iria mudar radicalmente os hábitos dos 

consumidores acostumados ao uso do CD.  ( Bower, Christensen, 1995 ) 

 

O formato mp3 iria possibilitar uma maior liberdade de movimento ao consumidor 

(escutar música a qualquer hora e qualquer lugar) e iria lhe dar também a possibilidade 

de armazenar muito mais conteúdo em um pequeno aparelho.  No entanto, seria 

necessário que o consumidor tivesse que se equipar com as novas tecnologias 

associadas (computador e acesso à Internet) e acostumar-se a utilizá-las.  O lançamento 

do CD tinha requerido a substituição do parque já instalado.  No entanto, o CD não 

tinha revolucionado as formas de promoção e de distribuição.  Por isso podemos 

qualificar o CD de inovação incremental tais como o vinil e a fita na história do 

mercado fonográfico.  Além de ter requerido a troca do parque, os formatos de leitura 

desmaterializados revolucionaram as atividades de promoção, de distribuição, bem 

como as atividades de produção. 

 

As editoras e gravadoras não perceberam o grande potencial do formato mp3 porque 

uma inovação radical atende mercados de nicho.  As editoras e gravadoras ficaram 

demasiadamente preocupadas com o atendimento das expectativas dos consumidores do 

mercado estabelecido.  Não perceberam que estes consumidores poderiam desejar se 

utilizar da inovação num futuro próximo. 

 

As inovações radicais trazem pouco resultado a curto prazo.  Contudo, geralmente os 

acionistas de uma empresa desejam resultados rápidos e apóiam com maior dificuldade 

as estratégias a longo prazo.  Os administradores têm que cumprir as exigências a curto 

prazo e fazer escolhas às vezes erradas. ( J.L. Bower & C.M. Christensen, 1995 ) 
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Desta forma, as editoras e gravadoras esperaram o novo mercado se desenvolver.  

Finalmente, quando resolveram entrar, era tarde demais, não detinham mais a 

exclusividade que detinham no modelo econômico baseado na produção e na 

comercialização de CDs. 

 

Segundo os ensinamentos do economista Schumpeter, podemos pensar que estamos 

assistindo ao processo de destruição criadora. Pois este período de crise do modelo 

econômico da indústria fonográfica pode ser o período de crise de um ciclo longo de 

crescimento que começou com a comercialização no início da década de 50 da 

tecnologia dos discos de vinil 33 e 45 rotações. 
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CAPÍTULO 5 

 

5.1. As Saídas para a Crise 

 

5.1. A Missão Principal da Indústria Fonográfica 

A revolução digital transformou o relacionamento entre a indústria fonográfica e seus 

consumidores, e a maneira como seus produtos são distribuídos – apesar do 

investimento e de o desenvolvimento e o marketing dos talentos artísticos permanecer 

como uma função primordial da indústria. 

 

As gravadoras são os maiores investidores nas carreiras dos artistas, reinvestindo cerca 

de 20% do seu faturamento no desenvolvimento de novos talentos.  Os selos oferecem 

suporte financeiro e experiência que agregam valor aos artistas, ajudando no 

desenvolvimento da sua arte e na sua exposição à uma maior audiência.  No 

fragmentado mundo digital, onde milhões de bandas lutam pela atenção de centenas de 

milhões de fãs, esse papel de sócio, investidor, promotor e consultor para os artistas 

torna-se ainda mais importante.  

 

5.2. Atravessando o barulho digital 

 

Apesar de a tecnologia ter possibilitado lançamentos do tipo “faça você mesmo”, na 

verdade ela tem sido largamente usada a favor de artistas já consagrados.  Erik Nielsen, 

que administra o selo Racket Records, da banda Marillion, disse na conferência 

Ecomusic em Setembro de 2008 que, enquanto o “faça você mesmo” é eficaz para uma 

banda que já tem uma base de fãs desde 1983, o mesmo não pode ser considerado uma 

panacéia para novos artistas. 

 

Em 2008, no Reino Unido, a banda Hamfatter criou furor na mídia quando foi apoiada 

pelo investidor milionário Peter Jones no programa de TV “Dragon’s Den”.  Apesar de 

toda a publicidade, o primeiro single da banda obteve um mero 71º lugar nas paradas 

em sua primeira semana, saindo fora do Top 75 na semana seguinte. 
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O papel do marketing das gravadoras no mundo digital é mais importante ainda dado o 

enorme volume de música disponível online.  Apenas o Myspace, por exemplo, tem 

mais de 2.5 milhões de artistas de hip-hop, e 1.8 milhões de rock. Além disso, o gosto 

dos consumidores vem se fragmentando. Uma pesquisa feita pela Bauer Media no 

Reino Unido mostrou que mesmo os fãs menos fervorosos estão abertos a pelo menos 

15 gêneros musicais.  As gravadoras trabalham para promover seus artistas e assegurar 

que eles chamem a atenção do público. 

 

“Empresas de fast food, cadeias de cafeterias e estações de rádio estão entre aquelas que 

tentaram lançar artistas através de seus próprios selos. Todas fracassaram e fecharam 

seus selos. Nenhum novo artista de sucesso apareceu por intermédio desses canais.” 

Ged Doherty, CEO e Executivo-Chefe, Sony Music UK. 

 

“O lançamento de um artista e o desenvolvimento da sua carreira exigem ainda mais 

experiência que antes. Nós podemos oferecer investimento, recursos, ferramentas e 

colaboradores para que o artista atinja todo o seu potencial criativo, para que atraia o 

público e desenvolva um apelo de longo prazo.” John Reid, CEO, Warner Music UK & 

Europe. 

 

As gravadoras vêm tentando atravessar o “barulho” de uma miríade de canais digitais 

para gerar valor comercial para os trabalhos de seus artistas. 

 

O Executivo-Chefe da EMI, Elio Leoni Sceti, diz que o trabalho das gravadoras é de 

“gerenciar multiplicidades e complexidades” e que seu papel é o de intermediar o 

contato entre seus artistas e o público onde quer que ele esteja, com excelente música, 

num ambiente cada vez mais complexo, associando-se a parceiros que vão de empresas 

de games a operadoras de telefonia móvel.  Para entender melhor o consumidor, a EMI 

planeja o lançamento de seu site emi.com, cujo fim principal é de atuar como um 

“laboratório de aprendizado” onde a companhia poderá desenvolver um conhecimento 

mais profundo sobre como o consumidor se relaciona e interage com a música, e os 

fatores que levam à compra. 

 

Simon Wheeler, diretor de estratégia do Beggar’s Group, que inclui companhias como 

XL Recordings, Rough Trade and Beggars Banquet, diz que a capacidade das 
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gravadoras é essencial para conectar artistas aos consumidores no complexo mundo 

digital: “Conectar o artista com o consumidor através de todos esses novos canais exige 

uma grande equipe, sem a qual isso é simplesmente irrealista, mesmo com a melhor das 

administrações.” 

 

Ao ampliarem seus serviços, as gravadoras estão ampliando o trabalho assumido para 

seus artistas.  Isso inclui o gerenciamento de canais diretos com o consumidor, como 

websites e perfis em sites de relacionamento dos artistas.  Normalmente, isso também 

inclui merchandising, downloads gratuitos, streams, conteúdo exclusivo, links para 

outros fãs, atualizações da agenda e venda de ingressos. 

A Universal Music é responsável hoje pelos websites de artistas tais como Snow Patrol 

e Keane. A Warner Music trabalha com artistas tão diversos como Pendulum e Alesha 

Dixon na criação de sites de artistas abrangentes. 

 

Numa nova abordagem de marketing, os selos também agregam a venda de música a 

outros produtos, como merchandise ou ingressos, na tentativa de criar um produto “não-

pirateável”.  Em 2008, a Sony Music lançou campanhas agregando produtos, como a 

campanha para o álbum “Funhouse” da P!nk, que dava preferência aos fãs na compra de 

ingressos para a tour de 2009 no Reino Unido no ato da pré-compra do álbum no site 

iTunes. 

 

Simultaneamente, novos acordos em relação aos direitos, mais amplos, estão 

emergindo, oferecendo suporte adicional aos artistas para excursões, maiores 

oportunidades em acordos de marca e de sincronização, campanhas de marketing mais 

amplas incluindo a venda de merchandise e musculatura adicional para marketing 

estratégico.  Em troca, as gravadoras recuperam seu investimento por meio de várias 

fontes de receita incluindo a venda de música, ingressos para shows, patrocínio, venda 

de merchandise e direitos de publishing. 
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5.3. A mudança no acesso à música 

A indústria da música está mudando de um modelo baseado apenas em vendas para 

outro baseado na “monetização” do acesso à música. A introdução de serviços de 

“acesso” é atualmente o mais importante desenvolvimento da indústria.  Apesar dos 

serviços serem diferentes nos detalhes, todos operam baseados no mesmo princípio de 

oferecer aos consumidores acesso à música, seja juntamente a outros serviços ou como 

opção de assinatura adicional. 

A Nokia lançou o Comes With Music no Reino Unido no Natal de 2008, e o serviço 

deve ser estendido a outros mercados-chave em 2009.  Quando o consumidor compra 

um aparelho Nokia Comes With Music ele tem acesso ilimitado por um ano e pode 

baixar músicas sem custo adicional.  Os usuários acessam o serviço através de um 

aplicativo para PC que pode ser utilizado para fazer downloads da Nokia Music Store e 

posteriormente transferi-las para o telefone celular.  Ao final desse ano, o consumidor 

pode manter as músicas baixadas e continuar a atualizar sua coleção com compras “à la 

carte” na Nokia Music Store ou fazer um upgrade para outro aparelho Comes With 

Music. Acredita-se que esse serviço trará crescimento para todo o mercado da música, 

não apenas substituindo as vendas existentes. 

 

No Reino Unido, por exemplo, uma pesquisa feita pela TNS mostra que o gasto médio 

anual com música é de £65, com grandes variações.  Francis Keeling, diretor comercial 

para negócios digitais do Universal Music Group International, sugere que o novo 

modelo irá complementar outros: “Queremos converter as pessoas que gastam menos 

dinheiro com música através de acordos como o Comes With Music, sem canibalizar a 

faixa superior do mercado.” O ponto-chave do Comes With Music é a oferta ilimitada 

de música e a combinação de assinatura e propriedade. “Nossa pesquisa mostra que os 

consumidores pagariam a mais por um aparelho que traga o benefício de acesso 

ilimitado à música,” diz Ulrich Jaerkel, Vice-Presidente Sênior, Desenvolvimento de 

Novos Negócios e de Negócios Digitais EMEA, na Sony Music Entertainment, “Alguns 

consumidores não são atraídos se não há propriedade, o que mostra porque o conceito 

do Comes With Music é tão popular. Ele é sobre a descoberta da música bem como 

sobre manter as músicas que são populares em todas as demografias.” 
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A Sony Ericsson também vem avançando em seu modelo de “acesso à música”.  Seu 

serviço PlayNow™ plus foi lançado inicialmente na Suécia com a operadora Telenor 

em uma edição especial de um aparelho Sony Ericsson Walkman.  O serviço deve ser 

lançado em outros mercados no início de 2009.  O PlayNow™ plus permite aos 

usuários downloads, reprodução e recomendação de músicas onde quer que estejam e 

quando quiserem, diretamente pela rede móvel.  Ele oferece alta qualidade de áudio e 

acesso a um enorme catálogo musical, com mais de 1,000 músicas pré-carregadas no 

aparelho e no PC.  Ao final do contrato (com duração de 6 a 18 meses), o usuário pode 

manter até 300 das músicas mais reproduzidas em um dos dispositivos. 

 

Lennard Hoornik, Vice-Presidente Corporativo e Chefe de Marketing da Sony Ericsson, 

diz:: “Todos os consumidores móveis querem ter o conteúdo em seus telefones, mas 

vários acham que o processo é difícil, lento e que leva muito tempo.  Com o PlayNow™ 

plus, não há mais barreiras, estamos dando ao consumidor a liberdade de, 

instantaneamente, descobrir, baixar, reproduzir e recomendar as músicas que ele quiser 

– em qualquer lugar, a qualquer hora.” 

O PlayNow™ plus é operado pela Omnifone, que fornece serviços de música para uso 

internacional por vendedores de aparelhos, operadoras de serviços de telefonia móvel e 

fornecedores de conexão banda larga como Vodafone, Telenor, 3 Hong Kong e 

Vodacom. O Executiv-Chefe da Omnifone, Rob Lewis, diz: “Acreditamos que haja uma 

ênfase crescente por serviços entregues em cooperação com fabricantes de aparelhos, e 

estamos conversando com vários distribuidores, desde fornecedores de som automotivo 

a fabricantes de computadors pessoais, que poderão oferecer serviços ilimitados 

globalmente.” 

 

5.4. Oportunidades no mercado On line 

 

Alguns fornecedores de conexão à internet (ISPs, na sigla em inglês) também vem 

começando a oferecer serviços de música, agregando o acesso a catálogos de repertório 

como parte de seus pacotes de acesso a banda larga e telefonia.  A TDC da Dinamarca 

lançou um serviço agregado de assinatura para música em Abril de 2008. O PLAY 

oferece acesso ilimitado a 2.2 milhões de músicas para seus clientes de telefonia móvel 

e acesso banda larga à internet que assinem o serviço, sem custo adicional durante o 

prazo da assinatura.  A aceitação do serviço vem sendo muito positiva, com 7.2 milhões 
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de downloads por mês e um total de 54 milhões até Novembro de 2008.  O número atual 

de usuários mensais é de 92 mil, e o serviço ganhou uma fatia significativa do mercado 

digital dinamarquês.  Os benefícios advindos do PLAY chamaram a atenção de ISPs ao 

redor do mundo.  Um indicador significativo de como o serviço vem ajudando a TDC 

na retenção dos clientes é que a troca do serviço da TDC pelos da concorrência caiu 

substancialmente desde o lançamento do TDC PLAY. Essa queda foi de 30%-40% entre 

clientes de telefonia móvel e de 60% no caso de acesso a banda larga à internet. 

 

Em outubro de 2008, a companhia lançou o TDC PLAY 10, que permitia aos usuários 

do serviço via banda larga o download e a propriedade de 10 músicas por mês por um 

custo mensal de DKK 50 (aproximadamente US$9) – 37% a menos que o custo médio 

na Dinamarca.  A maioria das músicas estão disponíveis em formato MP3. A TDC 

também oferece um serviço “à la carte”, o TDC Play Music. 

 

Em outro acordo histórico, a gigante da mídia BSkyB juntou-se à Universal Music para 

oferecer um serviço de música no Reino Unido e na Irlanda.  O serviço, que deve ser 

lançado em 2009, oferecerá audição ilimitada de música on-demand e a oportunidade de 

baixar as músicas para reprodução por uma taxa mensal.  As músicas poderão ser 

reproduzidas em qualquer dispositivo, inclusive iPods e telefones celulares.  Várias 

opções de assinatura devem ser anunciadas, oferecendo diferentes pacotes para 

download para diferentes necessidades. 

A Sky está negociando com outros selos o licenciamento de seus catálogos. A Universal 

vê essa iniciativa como a abertura de um novo mercado-chave. Beth Appleton, chefe de 

serviços digitais do Universal Music Group UK, diz: “Essa iniciativa reflete a evolução 

que veremos no Reino Unido em 2009, à medida que iremos de um cenário digital 

dominado pela propriedade da música para modelos híbridos, onde o consumidor 

poderá acessar e possuir música como parte de um serviço, com milhões de 

consumidores em potencial.”  

 

Eric Daugan, Vice-Presidente Sênior de Negócios Digitais na Warner Music EMEA, 

compara os modelos de preço variável à cobrança pelo consumo de filmes. Ele explica: 

“Um filme é gratuito se o consumidor o assiste quando é transmitido pela TV, ele paga 

um pouco mais por um service ‘on demand’, e um preço premium caso compre o DVD 
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para assisti-lo quando e quantas vezes quiser. É a clássica negociação envolvendo 

pagamento e controle.” 

A Neuf Cegetel, ISP francês, vem oferecendo um serviço de “acesso à música” desde 

2007, com downloads ilimitados de 150,000 músicas do catálogo da Universal Music. O 

consumidor tem duas opções: o Neuf Music Initial, disponível livre de custos e que 

oferece donwloads ilimitados de um a nove gêneros musicais, ou o Neuf Music 

Optimal, que tem um custo adicional de €4.99 e oferece downloads ilimitados de todo o 

catálogo da Universal Music.  

 

A França tem outros modelos lutando pelo interesse dos consumidores. O Musique Max 

da Orange é um serviço de downloads ilimitados, disponível para clientes dos serviços 

de telefonia móvel e acesso à internet da Orange por um custo mensal adicional de €12. 

O serviço oferece mais de um milhão de músicas das principais gravadoras e de selos 

independentes, também disponíveis para compra em definitivo e que podem ser 

transferidas para cinco outros tocadores de música digital ou aparelhos de telefone 

celular compatíveis. Thierry Chassagne, Presidente da Warner Music France, explica: 

“Além da cobrança por downloads individuais, o serviço da Orange representa uma 

virada no desenvolvimento de novas maneiras de consumo na França. É uma alternativa 

inovadora, que vai de encontro às necessidades dos fãs de maior flexibilidade, 

mobilidade e uma oferta mais rica de músicas, ao mesmo tempo respeitando os direitos 

dos artistas”. 

 

A segunda maior operadora de telefonia celular da França, a SFR, lançou um serviço 

semelhante em Novembro de 2008. Como parte de um serviço três-em-um, clientes da 

SFR podem baixar músicas de forma ilimitada.  Os arquivos são livres de DRMs 

quando baixados para um PC e, até o momento, limitam-se ao catálogo da Universal 

Music. 

Outros ISPs europeus oferecem serviços semelhantes. O ISP dinamarquês DNA lançou 

um serviço agregado de música em Dezembro de 2008, e a empresa Sueca de telecom 

Telia Sonera introduziu seu “Telia Musik” em seis países.  
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5.5. Oportunidades nos Downloads pela Internet 

 

Os downloads de música apresentaram crescimento em todo o mundo, com um aumento 

de 24% nas vendas em 2008, atingindo 1.4 bilhões.  O consumidor tem hoje um maior 

número de ofertas de downloads sem gerenciamento de direitos digitais (DRM, na sigla 

em inglês), permitindo a transferência gratuita e legal das músicas para qualquer 

dispositivo. A interoperabilidade entre plataformas e dispositivos era anteriormente 

impedida pela tecnologia das empresas proprietárias dos DRMs. 

 

O iTunes permanence líder no mercado de donwloads “à la carte.  O site anunciou em 

2009 que havia vendido seis bilhões de downloads desde seu lançamento e sua presença 

em 22 países. Em Fevereiro de 2008, o iTunes tornou-se o maior vendedor varejista de 

música nos EUA, conforme a pesquisa Music Watch da NPD.  A loja online tem mais 

de 8 milhões de músicas licenciadas livres de DRMs, bem como 20,000 episódios de 

séries de TV e mais de 2,000 filmes. Em Janeiro de 2009, o iTunes anunciou a 

introdução de preços flexíveis para as músicas, passando do preço único anterior a 

faixas de US$ 0.69, US$ 0.99 e US$ 1.29. 

 

Usuários da terceira geração do iPhone podem baixar músicas, inclusive ringtones, sem 

conexão física. O iTunes trabalha junto com os selos na comercialização de álbuns e de 

conteúdo premium. A função ‘complete my album’ permite aos fãs abaterem o preço das 

faixas que já houverem baixado de um álbum do preço cheio do álbum, caso decidam 

comprá-lo. 

 

O cantor norte-americano de soul John Legend, contratado da Columbia, tornou-se o 

primeiro artista a lançar uma campanha global de marketing ‘complete my album’ pelo 

iTunes. É claro o valor que os fãs dão à maior conexão com o artista fornecida por 

conteúdo adicional ou exclusivo. A Warner Music lançou quatro singles e dois EPs de 

Jason Mraz utilizando uma “estratégia de vitrine” para criar antecipação pelo 

lançamento do seu álbum “We Sing. We Dance. We Steal Things”.  Todo esse conteúdo 

extra foi agregado no pacote premium do álbum, que vendeu três vezes mais que a 

versão standard, tornando-se a maior oferta ‘complete my album’ do iTunes nos EUA.  
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Além disso, o álbum “Hard Candy” da Madonna foi pré-lançado no iTunes nos EUA 

em Abril, com a versão premium (vendida a US$ 13.99) superando em oito vezes as 

vendas da versão standard, vendida a US$ 11.99. 

 

A Amazon, um dos maiores nomes do varejo digital, lançou seu serviço de downloads 

livres de DRM AmazonMP3 nos EUA em 2007. A AmazonMP3 oferece mais de 6 

milhões de músicas de todas as principais gravadoras e de milhares de independentes. 

 

Uma pesquisa feita pelo NPD Group, publicada em Abril de 2008, sugere que o 

crescimento da Amazon nos EUA não ocorreu em detrimento às vendas do iTunes, 

considerando que apenas 10% dos que compraram música no site haviam previamente 

comprado através do iTunes. A Amazon enfrenta uma maior prevenção entre usuários 

homens (64%) que o iTunes (44%), e é mais fraca entre os adolescentes (3%) que o 

iTunes (18%), em parte devido ao sistema de pagamento por ‘gift voucher’ deste último. 

O serviço foi lançado no Reino Unido em Dezembro de 2008, oferecendo uma seleção 

de álbuns em formato digital a £3 e singles a 59 pence. 

 

As lojas online vêm tendo um impacto particular no consumo de música nos EUA.  A 

Beggars Banquet, um dos principais selos independentes, informa que frequentemente 

ocorrem lançamentos com mais de 50% das unidades vendidas no formato digital nos 

EUA durante a primeira semana após o lançamento. O álbum Ear Park, da banda norte-

americana de rock indie Department of Eagles, teve 66% do total de cópias vendidas na 

primeira semana através de plataformas digitais, um recorde para o selo. 

 

Outros serviços de download na Europa, como 7digital, Tesco, HMV e Play.com 

também lançaram serviços livres de DRM.  A 7digital informa que as vendas de 

músicas dos catálogos das grandes gravadoras triplicaram desde que foram 

disponibilizadas em formato livre de DRM.  Alguns serviços, como a italiana Dada, 

oferecem uma combinação de serviços de assinatura e faixas livres de DRM para 

download. 

 

Os serviços de download vêm se expandindo geograficamente. Na América Latina, a 

empresa de varejista de vendas de música Mixup entrará no mercado de downloads no 

México em 2009, oferecendo faixas livres de DRM pela primeira vez na região. 
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Também tem havido esforços no sentido de conscientizar o consumidor em relação a 

sites legítimos livres de DRM. Em Novembro de 2008, sete varejistas de música digital 

no Reino Unido lançaram o novo logo ‘MP3 compatible’, numa parceria com a ERA 

(Associação dos Varejistas de Entretenimento, na sigla em inglês) Digital, desenhado 

para ajudar o consumidor a identificar serviços legais de download livre de DRM. 

 

5.6. Sites de relacionamento e serviços patrocinados por anúncios 

Novas fontes de renda vêm sendo criadas por serviços de licenciamento de uso gratuito, 

mas que remuneram os artistas, compositores e gravadoras por meio de taxas de 

licenciamento ou por parte do faturamento com publicidade. 

 

Um dos maiores movimentos na monetização de redes sociais é o Myspace, da News 

Corporation, que se associou com todas os principais selos numa joint-venture para o 

lançamento do MySpace Music nos EUA em Setembro de 2008.  O serviço oferece a 

oportunidade ilimitada de acesso a streams de áudio e vídeo de um catálogo com 

centenas de milhares de faixas. Os usuários poderão criar suas próprias listas de 

reprodução e postar até dez músicas no seu perfil para que outros usuários ouçam. Uma 

característica importante do serviço é o ‘buy button’ (botão ‘compre’) que direciona os 

usuários à AmazonMP3 no caso de downloads livres de DRM ou ao Jamster no caso de 

ringtones.  Esse movimento representa uma expansão significativa do MySpace de um 

simples site de relacionamento para um “lugar de música”, usando suas características 

básicas de comunidade. 

Nos primeiros dias de operação, o serviço gerou mais de um bilhão de streams, e no 

primeiro mês, mais de 80 milhões de listas de reprodução foram criadas. O streaming de 

vídeo aumentou sua popularidade, com 83% dos usuários ativos assistindo clips de 

música online, comparado a 31% em 2006 (Universal McCann). 

 

O YouTube é o líder global no mercado de streaming.  Apesar do conteúdo criado pelos 

usuários ainda ser o apelo crucial do site, o YouTube agora também oferece músicas, 

filmes e programas de TV licenciados.  Metade dos streams mais populares vistos no 

YouTube são vídeos de música licenciados de artistas como Alicia Keys, Avril Lavigne, 

Chris Brown, Leona Lewis e Rihanna.  Nenhuma outra categoria de conteúdo oferece 

tanto valor permanente como a música.  Um vasto catálogo de vídeos de música é 

assistido repetidamente pelos consumidores, e faz com que eles retornem. 
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O YouTube tem equivalentes em vários países com plataformas de streaming de vídeo 

semelhantes, incluindo o MyVideo e o Daily Motion.  

 

Serviços patrocinados por publicidade são um modo potencial de se atrair não-pagantes 

para serviços legais de música. Uma pesquisa feita nos EUA sugere que ao menos 45 

milhões de consumidores norte-americanos aceitariam assistir anúncios para poderem 

ouvir música (NPD Group), principalmente consumidores mais jovens.  Os serviços 

patrocinados por publicidade existentes incluem a Last.fm e a We7 no Reino Unido, e a 

QTrax internationally, e a Imeem nos EUA, a Deezer e a Spotify na Europa. 

 

A We7, apoiada por Peter Gabriel, foi lançada em Novembro de 2008 e oferece uma 

combinação de downloads patrocinados por publicidade e streaming de música. Ela tem 

um catálogo de cerca de 4 milhões de faixas. A francesa Deezer tem mais de três 

milhões de usuários-membros e um catálogo de 3.7 milhões de faixas. A Spotify, 

lançada em Outubro de 2008, oferece streaming gratuito de música patrocinado por 

publicidade. 

 

5.7. Games, marcas e merchandising 

Com a evolução da indústria da música, afastando-se do ambiente de formato único em 

direção a múltiplos canais para a monetização da música, novas oportunidades e fontes 

de renda vêm emergindo. A sincronização (uso de música em filmes, anúncios e 

games), parceiras com marcas, merchandising e direitos de execução são áreas-chave 

para o licenciamento de música. 

 

A geração de valor a partir da conexão entre artistas e marcas é uma área-chave para as 

gravadoras. Em 2008, a Sony Music Entertainment se juntou à agência de comunicações 

Exposure para lançar uma agência de criação pan-Européia chamada SBX, que irá 

desenvolver parcerias de marketing entre artistas e marcas. “Nosso trabalho é combinar 

o artista certo para a marca certa para a campanha certa,” diz Richard Story, Executivo-

Chefe da Sony Music Continental Europe. 
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Na medida em que o setor se torna mais sofisticado, com maiores receitas, as 

companhias criaram departamentos especializados em sincronização. Em alguns 

mercados, a sincronização auxilia no lançamento de novos artistas. Na Alemanha, a 

Deutsche Telecom publicou anúncios online incluindo imagens do talent show 

televisivo Britain’s Got Talent, apresentando o artista Paul Potts. O vídeo foi usado 

como história inspiracional e os fãs aprovaram. Paul Potts vendeu mais de 800,000 

cópias do seu álbum na Alemanha nos seis meses seguintes. 

Paolo Nutini, artista contratado da Warner Music, participou da campanha global 

‘Sportlifestyle’ da PUMA, tocando sua música “New Shoes”. Conteúdo exclusivo e 

adicional foi usado para estender a campanha ao mundo online. 

 

As rápidas mudanças no setor de games devido a novas tecnologias dão a esse mercado 

um crescimento significativo da suma importância na demanda por música. O valor da 

indústria mundial de games foi estimado em torno de US$ 48.3 bilhões em 2008, e 

estima-se um crescimento para US$ 68.3 bilhões até 2012 (PWC, Global Entertainment 

e Media Outlook). 

 

O uso da música está controlando uma porção significativa dessa receita. Um relatório 

do NPD Group apontou que games com música responderam por 15% das vendas totais 

de games no primeiro semestre de 2008, e por 32% do crescimento da indústria nos 

EUA em comparação ao ano anterior. 

 

O “Guitar Hero” original e suas seqüências venderam mais de 23 milhões de cópias em 

todas as plataformas em menos de três anos (Reuters), faturando mais de US$ 1 bilhão 

apenas na América do Norte (PWC). 

 

A Universal Music UK informa que o faturamento de sincronização em games já 

superou o faturamento em filmes, ficando atrás apenas do seu uso no mercado 

publicitário. Greg Turner, gerente de licenciamento criativo para filmes e games de 

computador na Universal Music UK, diz: “Várias bandas mais novas que cresceram 

com a cultura dos games perguntam aos selos se podem ter suas músicas incluídas em 

games.  Eles mesmos jogam games interativos, e um console de videogame é parte 

essencial do seu ônibus de excursão”. Títulos como Rock Band e Guitar Hero também 
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oferecem downloads de música através do console – e os jogadores têm mostrado um 

apetite voraz por eles. 

 

A Microsoft anunciou vendas de 3.8 milhões de músicas por mês através do Xbox Live, 

que inclui downloads para ambos os jogos. Vários artistas mostraram-se receptivos ao 

lançamento de músicas através de videogames.  Em 2008, o Metallica lançou seu último 

álbum, “Death Magnetic”, como um download premium para games no mesmo dia do 

lançamento oficial.  O Mötley Crüe lançou seu single Saints of Los Angeles como 

download para o Rock Band no mesmo dia do lançamento comercial.  O single gerou 

50,000 vendas através do game, comparadas aos 14,000 downloads do iTunes durante a 

primeira semana após o lançamento. 

 

No fim de 2008, foi anunciado que o catálogo dos Beatles será disponibilizado 

digitalmente pela primeira vez através de um game em parceria entre a EMI Music e a 

Harmonix. 

 

A parceria música-games tem um grande potencial, mas traz preocupações acerca do 

valor correto da música sendo licenciada. Francis Keeling, Diretor Comercial de 

Negócios Digitais da Universal Music Group International diz que a música vêm 

ajudando a conduzir o mercado de games: “As pessoas consomem música de maneiras 

diferentes. Os fãs de música preferem experiências interativas como Guitar Hero e 

Singstar, e à medida que as pessoas passarem mais tempo em casa devido à crise 

econômica, a popularidade dessas plataformas pode crescer. Mas há a necessidade de 

uma parceria que reconheça que o que leva as pessoas a jogarem esses games é, em 

primeiro lugar, a música”. 

 

As gravadoras estão vendendo cada vez mais agregados de produtos; combinando 

downloads com merchandising ou ingressos para shows para criar o efeito de um 

produto “não-pirateável”. Os selos vêm se envolvendo mais na venda de merchandising 

dos artistas, seja pela contratação de firmas especializadas ou se associando a 

fornecedores já existentes.  Tradicionalmente, o merchandising era posicionado 

separadamente em áreas sem ligação com as datas de lançamento de músicas ou álbuns. 

Ao incluírem o merchandising nas campanhas de marketing físico e digital de seus 

novos álbuns e possibilitarem que as gravadoras trabalhem mais próximas a varejistas 
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especializados, os artistas podem atingir e ampliar seu público de maneira mais 

eficiente. A Warner Music, por exemplo, vendeu camisetas do seu novo artista Esser 

com um código bordado em seu interior que permitia aos fãs o download gratuito de 

uma faixa extra. 

 

A Sony Music Entertainment juntou-se a varejistas e aos parceiros para merchandising  

da banda AC/DC para oferecer o novo álbum “Balck Ice” juntamente com outros 

produtos relacionados.  O Wal-Mart, distribuidor exclusivo de “Black Ice” nos EUA, 

posicionou o álbum da banda dentro de uma AC/DC Rock Again Store, um mini-

departamento que também oferecia DVDs, merchandising, e o game AC/DC Live: 

Rock Band Track Pack.  Além disso, os fãs podiam ter acesso a previews das faixas do 

álbum, assistir vídeos ou fazer a pré-compra do CD no site da banda ou em 

walmart.com/acdc. “Black Ice” tornou-se o maior lançamento do ano para o Wal-Mart. 

O objetivo da campanha foi não só atingir os antigos fãs da banda, mas também 

conectar o AC/DC a um público novo, mais jovem. 

Fora dos EUA, o merchandising feito para “Black Ice” foi apresentado de forma 

semelhante juntamente com o CD em diversas lojas e online.  No Reino Unido, 

pesquisas entre os consumidores foram usadas para as mensagens e ferramentas de 

marketing. A Sony Music considerou o estilo de vida dos fãs do AC/DC e o significado 

da banda para eles para desenvolver a publicidade de TV. 

 

A campanha no Reino Unido viu o primeiro vídeo musical já criado em planilha de 

Excel. Lançada de maneira viral, o vídeo foi visto 1.1 milhão de vezes no YouTube, 

com 650,000 downloads diretos, penetrando firewalls de empresas para atingir os fãs do 

AC/DC no trabalho e foi aclamado pela crítica da blogosfera, recebendo vários prêmios. 

 

Em 2008, a Universal Music comprou a companhia de merchandising global Bravado, 

que desenvolve e comercializa produtos vendidos durante turnês e através de varejistas 

e lojas online selecionados.  A empresa também licencia direitos para uma grande rede 

de terceiros licenciados ao redor do mundo.  O cast da Bravado inclui artistas como 

Kanye West, Gwen Stefani, Metallica, Guns N’ Roses e Led Zeppelin. 
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5.8. Brasil – hoje mobile, amanhã online 

 

O mercado brasileiro de música digital, o maior da América Latina, aproximadamente 

dobrou de valor em 2008 e hoje representa mais de 10% das vendas de música no país, 

com 80% de seu faturamento proveniente de canais móveis. Os brasileiros passam mais 

tempo na internet que qualquer outro país, e redes sociais como YouTube, MySpace e 

Orkut atraem enormes audiências. 

 

Ainda assim, o mercado online brasileiro ainda está nos seus primeiros passos.  No setor 

de telefonia móvel, as operadoras lançaram redes 3G que oferecem alta velocidade para 

downloads, mas ainda há um enorme potencial inexplorado para crescimento. 

 

O negócio de música em telefones celulares no Brasil cresceu rapidamente, com um 

crescimento de 60% do número de usuários nos últimos três anos. As principais 

operadoras, como Vivo, Tim e Claro têm cerca de 30 milhões de assinantes cada uma, e 

vêm trabalhando cada vez mais para oferecer serviços diferenciados. 

 

Negócios envolvendo aparelhos com música pré-carregada vêm crescendo, sendo 

usados agressivamente pelas operadoras na promoção de seus produtos e serviços. As 

gravadoras vêm sendo ativas nesse negócio. 

Numa parceria entre a Warner Music International e a Sony Ericsson, o álbum “Hard 

Candy” da Madonna foi pré-carregado em aparelhos da marca. Dois pacotes foram 

disponibilizados – um com cinco faixas do álbum e outro com o álbum completo. 

Ambos continham conteúdo extra como papéis de parede e ringtones e foram lançados 

logo antes da turnê da cantora na América Latina – uma das mais bem-sucedidas na 

região, em todos os tempos. “A campanha originou diversos novos pedidos devido à 

forte demanda pelos consumidores”, diz Alfonso Pérez-Soto, chefe de desenvolvimento 

de negócios e parcerias estratégicas, Warner Music Latin America. 

 

A Universal Music criou campanhas semelhantes com artistas como Sandy & Junior e 

Ivete Sangalo. A gravadora se associou à Motorola para oferecer uma música pré-

carregada da banda de rock NX Zero nos aparelhos Motorola antes do lançamento do 

novo álbum da banda. “É um bom exemplo do desenvolvimento de um artista 

trabalhando com o meio digital”, diz John Echevarria, CEO, Universal Latin America: 
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“A coordenação da rádio tradicional e do pré-lançamento digital levaram à venda de um 

milhão de aparelhos contendo músicas do NX Zero.”  

 

A Sony Music Entertainment do Brasil e a Sony- Ericsson fizeram uma parceria 

semelhante utilizando música da banda Jota Quest.  No primeiro estágio da campanha 

no final de 2007, aproximadamente 800,000 aparelhos Sony Ericsson Walkman foram 

vendidos com o álbum “Ate Onde Vai” mais faixas com vídeos, cenas por trás das 

câmeras e papéis de parede.  Muitos mais foram vendidos com o novo álbum da banda, 

“La Plata”. O pacote inclui cenas de bastidores e uma música exclusiva para download.  

No total, mais de um milhão de aparelhos foram vendidos com músicas pré-carregadas 

do Jota Quest’s. A Sony Music está expandindo os acordos para telefonia móvel com 

seus artistas.  Acordos internacionais incluem parcerias com Justin Timberlake e P!nk. 

  

 
5.9. A indústria de shows do Brasil e as oportunidades para as gravadoras 

 

O mercado de shows no Brasil movimentou USD 700M no ano de 2007, representando 

um crescimento de 14% em relação ao ano de 2006 (ECAD).  Já o mercado de venda 

física de CDs e DVDs apresentou faturamento anual de USD 188M, representando um 

declínio de 30% em 2007.( ABPD, 2008).  Desta forma, se considerarmos a soma das 

receitas dos dois mercados, a deterioração do mercado das gravadoras foi parcialmente 

compensada pelo crescimento do mercado de shows no Brasil. 

 

O mercado de shows e eventos no Brasil, baseia-se principalmente no Carnaval, shows 

locais e internacionais.  Todos os segmentos deste mercado apresentaram crescimento 

no período de 2004 a 2006.  Neste período, a receita proveniente do Carnaval teve um 

crescimento de 17.7%, enquanto as demais receitas cresceram 15.1%, com um 

crescimento médio de 15.3% no período. (ECAD, 2007) 
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O cadeia de atores que compõem o ambiente de negócios de shows e eventos apresenta-

se extremamente fragmentada e de operação informal no Brasil. 

Basicamente, a cadeia do segmento de eventos e shows pode ser classificada entre os 

seguintes atores: os artistas e seus respectivos empresários, os vendedores de shows, os 

promotores dos eventos e os administradores das casas de shows. 

 

Os artistas são os atores principais na criação e interpretação dos shows e eventos. 

Já os empresários têm como função principal administrar todos os aspectos dos 

negócios relacionados aos artistas e suas remunerações, bem como os aspectos legais 

dos contratos, negociando em favor dos artistas com as gravadoras, agentes de vendas 

de shows e demais elementos da cadeia do negócio.  Também é função do empresário 

organizar toda a produção artística dos eventos. 

 

Os agentes de vendas de shows representam os artistas juntos aos promotores dos 

eventos e administradores de casas de shows para agendamento e negociação dos shows 

em termos dos cachês a serem pagos e do modelo de remuneração a ser negociado.  Em 

muitos casos, o próprio empresário é o responsável por agendar e negociar os shows 

junto aos contratantes dos eventos. 

 

Os promotores dos eventos são os responsáveis por idealizar os eventos e fazer a 

intermediação entre os vendedores dos shows e os locais nos quais serão realizados os 

%CAGR real: 2004-2006 (Números oficiais baseados na arrecadação de direitos) 
Fonte: ECAD 

Evolução do Mercado de Shows no Brasil *  

Total do Mercado brasileiro de eventos de US$ 700 M  

15.3%15.1%

17.7%

Carnival Other concerts Total market
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shows.  É também o promotor responsável por fazer a divulgação dos eventos, bem 

como estabelecer os processos de cobrança de ingressos e pagamentos dos cachês de 

artistas e músicos.  Normalmente é o contratante do show que toma o risco do 

empreendimento, na medida em que se não houver um número de espectadores 

suficientes para garantir a lucratividade do evento, os cachês dos artistas e músicos são 

pagos geralmente com antecedência ao show, bem como os demais custos de produção. 

 

Os administradores das casas de show são os responsáveis por gerenciar a estrutura de 

serviços durante os espetáculos, tais quais os serviços de restaurante, segurança e 

limpeza do local onde o show é realizado.  Também é função dos administradores das 

casas, administrar a agenda e publicidade no local do evento.  Em alguns casos, o risco 

de bilheteria dos shows é assumido pelo administrador da casa de show. 

 
 

 
 

O fato de que o ambiente de negócios de shows e eventos apresenta-se extremamente 

fragmentado e de operação informal no Brasil, pode representar oportunidade de 

negócios para as gravadoras, na medida que as majors, já atuam de forma 

profissionalizada diferentemente da maioria dos demais atores do mercado de eventos e 

shows.  A favor das majors também está o fato de que tais empresas pertencem a 

grandes grupos multinacionais que podem investir recursos para criação e 

desenvolvimento de estrutura e no modelo de negócio para atuação neste segmento de 

mercado. 
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    A Fragmentação da Cadeia do Mercado de shows e eventos no Brasil 
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A informalidade do setor se reflete na atividade nem sempre legalizada do ponto de 

vista tributário e trabalhista da maior parte dos atuantes no setor.  Ainda que exista um 

crescente movimento de formalização do mercado, principalmente pela entrada das 

majors, a formalidade da atuação das gravadoras multinacionais reduz a rentabilidade de 

suas operações e em alguns casos pode se configurar em desvantagem competitiva em 

relação os atores que atuam formalmente. 

 

Os negócios que envolvem o empresariamento do artista, a venda de shows e a 

promoção de eventos, encontram-se alinhados com a expertise de gerenciamento de 

carreira dos artistas desenvolvido pelas gravadoras majors.  Tal afirmativa é reforçada 

pelo fato de que as gravadoras já desenvolveram relacionamentos com seus cast, o que 

facilitaria o processo de desenvolvimento de serviços aos artistas, não requerendo 

trabalho adicional para busca de novos artistas.  Adicionalmente, a atividade de venda 

de shows internacionais pode ser facilitada pela inclusão de artistas do cast da gravadora 

no exterior, em função do relacionamento já existente entre a gravadora local e o 

empresário do artista no exterior. 

 

A atividade de promoção de artistas, se executada pelas gravadoras, também pode se 

apresentar como uma oportunidade facilitada pela estrutura de relacionamentos da 

gravadora, principalmente se estiver atrelada a uma estrutura de venda de shows 

exercida pela própria gravadora. 

O negócio de administração de casas de shows também apresenta-se como uma 

oportunidade de consolidação da atuação das gravadoras em toda a cadeia do mercado 

de shows e eventos no Brasil.  Tal participação poderia ser exercida através de 

associação com parceiros investidores ou até mesmo através da construção de casas de 

shows pelas companhias multinacionais. 

 

Em linha com o movimento dos principais atores do mercado de diversificarem sua 

atuação nos diversos segmentos de música, as principais gravadoras já vem tomando 

ações no sentido de estabelecer contratos com seus artistas que incluam os direitos sobre 

shows e demais direitos de imagem, publicidade, merchandising e licenciamentos 

diversos.   
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As gravadoras já identificaram as oportunidades de negócio apresentadas neste estudo 

do mercado de shows e eventos e estão buscando desenvolver conhecimento e estruturas 

para atuar de forma mais ativa neste mercado. 

 

A Sony Music, por exemplo, abriu uma nova unidade de negócios, a empresa Day One, 

com o objetivo de criar uma estrutura separada do negócio de música física de sua 

atuação no mercado de shows e eventos, através de sua operação no empresariamento, 

venda de shows e produção de eventos. 

 

A Warner Music e a Universal Music também adotaram estratégia semelhante na 

assinatura dos contratos de seus novos artistas, que buscam a obtenção não somente dos 

direitos fonográficos como dos direitos e participação nos shows e demais direitos de 

imagem. 
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CONCLUSÃO 

 

A revolução tecnológica trouxe novos formatos de leitura e de diferentes modelos de 

distribuição.  Estas foram inovações radicais que trouxeram ameaça ao modelo antigo e 

desenvolveram as premissas do novo modelo econômico, ainda em processo de 

estabilização. 

 

As formas de consumo evoluíram rápida e radicalmente, trazendo novas oportunidades 

de acesso à música.  Aumentou-se a capacidade de armazenamento, em dispositivos 

menores, de alta portabilidade e com um barateamento no custo para o consumidor. 

O modelo tradicional de distribuição, marketing e promoção demonstrou-se frágil no 

novo contexto e resistiu apenas até o final dos anos 90. 

 

As gravadoras adotaram, inicialmente, uma postura de rejeição às novas mudanças, o 

que contribuiu para agravar a crise da indústria.  E tiveram que buscar um novo 

posicionamento, na medida em que perceberam que as premissas do modelo econômico 

tradicional deveriam ser radicalmente transformadas para que pudessem sobreviver no 

novo contexto. 

 

Através de nosso estudo, podemos observar que houve uma mudança no 

posicionamento das gravadoras.  As gravadoras já tentam se estabelecer como empresas 

fornecedoras de entretenimento ligado à música, com o objetivo de buscar resultados 

econômicos positivos a partir de novas origens de receita, da diversificação de seus 

negócios. 

 

O CD deixa de ser o produto, mas apenas uma forma de entrega do conteúdo principal.  

O produto passa a ser o conteúdo e a experiência de satisfação proporcionada ao 

consumidor. 

 

E além da música, outros componentes podem ser agregados ao produto, como os 

shows feitos pelo artista, o merchandising dos produtos com seu nome e marca, 

contratos com empresas para associar suas marcas ao artista, desenvolvimento e 

gerenciamento de fã clube e desenvolvimento de outras formas de entretenimento como 
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jogos e vídeos.  A gravadora passa a agregar papéis que antes eram executados por 

agentes, empresas de marketing pessoal e produtores. 

 

Os selos oferecem suporte financeiro e experiência que agregam valor aos artistas, 

ajudando no desenvolvimento da sua arte e na sua exposição a uma maior audiência.  

No fragmentado mundo digital, onde milhões de bandas lutam pela atenção de centenas 

de milhões de fãs, esse papel de sócio, investidor, promotor e consultor para os artistas 

torna-se ainda mais importante.  

 

Este trabalho identificou a transformação do relacionamento entre a indústria 

fonográfica e seus consumidores e a forma como seus produtos são consumidos.  Foram 

relacionados como fatores de vantagem competitiva para as gravadoras, a atuação no 

desenvolvimento e marketing dos talentos artísticos, aliada a uma operação 

diversificada de seus negócios.  Um outro ponto de atenção identificado como 

oportunidade para a indústria foi a geração de valor a partir da conexão entre artistas e 

marcas. 

 

Sugerimos como tema de estudo futuro a análise da precificação da música em função 

de seu efeito de valorização de negócios e marcas.  Tal tema preencheria uma 

importante lacuna para o futuro do negócio das gravadoras no novo modelo econômico. 
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APÊNDICE A: ENTREVISTAS – ROTEIRO 
 

 

1. Quais são as principais causas da crise da indústria fonográfica? 

 

2. Quais são as principais estratégias gerais que as gravadoras deveriam estabelecer 

para saída da crise? 

 

3. Como o senhor vê o futuro dos principais players do mercado fonográfico? 

 

4. Cite as principais iniciativas de sucesso das gravadoras no mundo. 

 

5. As iniciativas atuais são suficientes para manutenção dos níveis de receita 

anteriores a crise? 

 

6. Cite as principais iniciativas de fracasso das gravadoras no mundo. 

 

7. Quais são as principais vantagens competitivas que posicionariam as gravadoras 

na sua entrada no mercado de live entertainment? 

 

8. Quais são os fatores que dificultam a entrada das gravadoras no mercado de live 

entertainment? 

 

 
 
 


