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RESUMO 
 

 
 
O objetivo fundamental que norteia o desenvolvimento deste trabalho é a discussão acerca do 
comportamento do mercado musical diante do aparecimento das novas mídias digitais 
utilizando dados secundários. O mercado fonográfico vem passando por certas mudanças, não 
só no Brasil, mas no mundo todo, principalmente após a criação do NAPSTER. As grandes 
gravadoras afirmam que o mercado musical está em crise devido o aumento da “pirataria”. 
Dessa forma, torna-se relevante uma reflexão acerca do papel da “pirataria” no mercado 
fonográfico. A “pirataria”, os novos modos de compartilhamento, interatividade e consumo 
musical favorecido por inovações tecnológicas, enseja uma grande reorganização no mercado 
fonográfico.  
 
Palavras-chave: inovações tecnológicas, mercado fonográfico, mídias digitais, NAPSTER, 
pirataria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
The fundamental objective that guides the development of this work is the discussion of the 
behavior of the music market before the emergence of new digital media using secondary 
data. The music industry has been going through some changes, not only in Brazil but 
worldwide, especially after the creation of Napster. The major labels say the music industry is 
in crisis due to increased "piracy." Thus, it becomes relevant to a discussion about the role of 
"piracy" in the music industry. The "piracy", new ways of sharing, interactivity and music 
consumption favored by technological innovations, entails a major reorganization in the 
music industry. 
 
Keywords: technological innovations, the music industry, digital media, NAPSTER, piracy. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

               O presente trabalho que tem como assunto a evolução do mercado musical: da 

“pirataria” às novas mídias digitais e se propõe a discutir, através de dados secundários, 

acerca do comportamento do mercado musical diante da “pirataria” e das novas mídias 

digitais.  

            O formato MP3 e as redes peer-to-peer1 trouxeram mudanças significativas no modo 

como se descobre e se divulga música. A junção desses três fatores – o formato MP3, as redes 

peer-to-peer e a internet cada vez mais popular – rapidamente surtiu efeitos no mercado 

fonográfico. A liberdade trazida pelos novos meios era extremamente atraente e com o passar 

do tempo foram ganhando cada vez mais adeptos. 

            Sentindo-se ameaçadas, as grandes companhias fonográficas, considerando o 

compartilhamento digital tão ilegal quanto a venda de CDs falsificados, passaram a tratar 

como criminosa todo tipo de manifestação que envolvesse qualquer das tecnologias digitais 

consideradas por eles como "ilegítimas". 

            Este trabalho desenvolve-se na seguinte composição: Na primeira seção veremos um 

breve histórico de como surgiu o MP3 e como se deu o comportamento do mercado da música 

brasileira na ótica das grandes companhias fonográficas atuantes no Brasil depois do 

surgimento desse novo formato.  

             Na seção seguinte, se propõe a abordar a questão e os tipos mais conhecidos de 

“pirataria musical” analisando individualmente cada um deles, mostrando suas características 

e peculiaridades. Ainda nele, abordamos os dois modelos de negócio que configuram a 

indústria fonográfica: majors e indies e os projetos de lei que estão em discussão no congresso 

estadunidense que são o SOPA (Stop Online Piracy Act) e o PIPA (Protect IP Act) e, se caso 

                                                           
1 Formato de rede de computadores em que a principal característica é descentralização das funções convencionais de rede, 
onde o computador de cada usuário conectado acaba por realizar funções de servidor e de cliente ao mesmo tempo. Seu 
principal objetivo é a transmissão de arquivos e seu surgimento possibilitou o compartilhamento em massa de músicas e 
filmes. 

 

 

 



aprovados, quais seus efeitos sobre o mercado fonográfico, empresas e consumidores de 

música. 

            Na quarta seção, enfim adentramos no objeto central a que se propõe este trabalho, 

que é o de apresentar e discutir o comportamento do mercado musical diante do aparecimento 

das novas mídias digitais. Nele, abordamos questões como, o aparecimento das tecnologias de 

gravação, inovação musical e como o mercado da música passou a se comportar diante da 

chamada “revolução digital”. 

            Diante do exposto, acredita-se que o presente trabalho incita a um debate sobre a 

evolução do mercado musical da “pirataria” às novas mídias digitais. 
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2 – ANÁLISE DO MERCADO DA MÚSICA BRASILEIRA E SUAS 

MUDANÇAS NO PERÍODO 2008 A 2011 

 
              Em 1987, um grupo de pesquisadores num laboratório do Instituto Fraunhofer na 

Alemanha desenvolveu um algoritmo de compressão de áudio chamado Eureka - EU 147 que 

foi considerado o ponto zero do MP3. Já em 1988 foi inventado o MPEG (Moving Pictures 

Experts Group) que serviu de base para a criação do famoso MP3, chamado inicialmente de 

MPEG Audio Layer 3. 

 

              No estado de Washington em 1997, o Professor Alemão Karlheinz Brandenbourg 

apresentou às grandes companhias fonográficas esta inovação da sua equipe de pesquisa, porém 

não obteve sucesso. Com isso as companhias decidem trilhar o mesmo caminho traçado pelas 

mesmas. 

 

            Mesmo sem o apoio das maiores gravadoras, o MP3 juntamente com outros tipos de 

arquivos que apareceram depois, ganhou o apoio dos seus consumidores sendo considerado por 

muitos um sucesso. Com isso o MP3 começa a ganhar popularidade na internet, inicialmente de 

forma desorganizada. 

 

          De acordo com Filgueiras (2001, p. 99), entra em cena um jovem de apenas 19 anos 

chamado Shawn Fanning que lança em meados de 1999 na internet a primeira versão do 

NAPSTER. O NAPSTER foi um programa desenvolvido com o intuito de compartilhar 

arquivos em rede “peer-to-peer” (P2P) onde o usuário poderia fazer downloads de músicas, 

vídeos, programas, jogos de forma totalmente gratuita. Infelizes, as grandes companhias 

fonográficas entram com uma ação na justiça para fechar o NAPSTER alegando o uso indevido 

de material e direito autoral. Não resistindo a uma série de ações legais, o resultado foi um 

processo milionário que acabou fechando o NAPSTER em março de 2001. 

 

            Depois de tudo isso o NAPSTER e o MP3 entram para história por mudarem a indústria 

da música para sempre, causando perdas maciças nas vendas de álbuns das gravadoras, fato que 

veio aumentando ano após ano. 
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             Com a globalização em 1990, o Brasil passa a ter uma maior abertura econômica o que 

leva ao conhecimento de novas tecnologias inclusive na área de informática. Começam a 

aparecer equipamentos eletrônicos que permitiram, cada vez mais, o acesso à rede mundial – 

INTERNET. Logo os computadores começam a ficar mais potentes passando a ter gravadoras 

de CD, mais conhecidas como CD-ROM. Com o aparecimento do CD-ROM, os usuários de 

computador passam a gravar não só CDs de música, mas também qualquer tipo de programa de 

computador o que praticamente substitui o disquete.  

 

            Assim, o usuário de computador começa a fabricar e vender o CD gravado por ele 

mesmo e com baixo custo. Isso acaba caindo no gosto dos consumidores, pois o preço do CD 

original ainda era muito elevado. Depois disso, a “Pirataria” começa a se enraizar no Brasil 

levando preocupação às companhias fonográficas. Segundo a Associação Brasileira de 

Produtores de Discos (2003), o mercado nacional apresentou em 2002 o valor de 726 milhões 

de reais em vendas totais e em 2003 apresentou cerca de 601 milhões o que representa uma 

queda de 17% nas vendas. Já em termos de unidades totais observou-se uma queda de 25% 

apresentando em 2002 o valor de 74 milhões e em 2003 cerca de 56 milhões de unidades. 

 

           Em 2004, o Brasil volta a apresentar crescimento nas vendas de músicas movimentando 

R$ 706 milhões cerca de 17% a mais se comparado a 2003. Em unidades vendidas foram 

movimentadas cerca de 66 milhões num crescimento de 18% a mais que o ano anterior. Esse 

crescimento deve-se ao aumento da venda de DVDs, produto que estava em auge nesse 

período. 

 

            Os valores reportados pelas maiores companhias fonográficas do Brasil à Associação 

Brasileira de Produtores de Discos – ABPD em 2005 foram de R$ 615,2 milhões, o que 

representa uma queda de 12,9% se comparado ao ano anterior. Para ABPD (2005), apesar de 

apresentar números negativos, o Brasil ficou entre os 10 países com melhor faturamento no 

setor fonográfico em 2005, fato esse divulgado pela Federação Internacional da Indústria 

Fonográfica – IFPI. Segundo ABPD (2005) essa posição do Brasil deve-se mais aos efeitos da 

variação cambial, que é a valorização da moeda local no caso o Real frente ao Dólar, do que ao 

seu desempenho no mercado fonográfico se comparado aos demais países. 

 



16 

 

           Já nos anos 2006 e 2007 é possível verificar mais uma redução tanto nas vendas físicas, 

que é a venda de CDs e DVDs, quanto nas vendas por unidades totais. Na Tabela 1, pode-se 

observar como se deu em termos quantitativos o comportamento dessa redução. 

 

TABELA 1. VENDAS FÍSICAS (CDs + DVDs) TOTAIS EM 
VALORES E UNIDADES 

Indicadores  2006 2007 
Variação %        
2006/2007          

Vendas Totais 
(R$)           

454,2 
milhões 

312,5 
milhões 

-31,20 

    
Unidades Totais                 37,7 milhões 31,3 milhões -17,20 

Fonte: ABPD (2007, p. 5) 

 
            Observando a tabela 1 verifica-se uma redução de 31,20% nas vendas totais passando 

de R$ 454,2 milhões em 2006 para R$ 312,5 milhões em 2007 em vendas totais. Em unidades 

totais, também observarmos uma redução de 37,7 milhões para 31,3 milhões numa variação de 

17,20%. 

 

2.1 - Comportamento do mercado brasileiro da música a partir de 2008 

 

            Diferentemente dos anos anteriores o mercado fonográfico brasileiro começa a 

apresentar um pequeno crescimento em 2008.  Observa-se que não só o Brasil, mas o mundo 

vem passando por um período de transição aonde as empresas operantes no mercado 

fonográfico vêm reduzindo custos e investimentos analisando com prudência todas as 

medidas tomadas. 

 

              De acordo com a ABPD (2008), foram movimentados no Brasil em 2008 cerca de R$ 

359,9 milhões advindos das vendas de CDs, DVDs e músicas em formatos digitais, 

representando um crescimento no faturamento das companhias de 6,5% se comparado ao ano 

de 2007, quando R$ 337 milhões foram movimentados pelo setor fonográfico com as vendas 

de todos os formatos musicais, representados pelos seguintes percentuais: 12% para música 

em formato digital, 27% para DVDs e 61% para CDs. 
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 Segundo ABPD (2008, p. 7): 

 

O segmento de música digital no mundo teve um crescimento de 25% em 2008, de 
acordo com o “Digital Music Report” divulgado pela Federação Internacional da 
Indústria Fonográfica (IFPI) em fins de Janeiro deste ano. No Brasil esse 
crescimento foi de 79,1%. Mundialmente, as plataformas digitais geraram em 2008 
receitas que já representam 20% do total das vendas de música gravada. No Brasil, a 
participação do mercado digital no total das receitas com música gravada, passou de 
8% em 2007, para 12% em 2008. As companhias que reportam estatísticas para a 
ABPD faturaram em 2008 no mercado de música digital R$ 43,5 milhões. Desse 
total, 22% foram representados por receitas advindas da Internet (R$ 9,68 milhões) e 
78%, vendas de música digital via telefonia móvel (R$ 33,82 milhões). 

 

 
            Na tabela 2 pode ser visto claramente o percentual significativo no total de vendas 

digitais no Brasil entre 2006 e 2008 referentes à internet e a telefonia móvel. 

 

TABELA 2. TOTAL DE PERCENTUAL DE 
VENDAS DIGITAIS NO BRASIL DE 2006 A 

2008. 

       Ano 
Telefonia  
móvel % 

Internet % 

2006 96  04 
2007 76  24 
2008 78   22 

Fonte: ABPD (2008, p. 7) 

 

             Nas vendas de música digital, a tabela 2 mostra que em 2006 o Brasil obteve 96% nas 

vendas de telefonia móvel enquanto que a internet apenas 4%. Em 2007 observa-se um 

aumento das vendas de música pela internet e uma redução nas vendas de telefonia móvel. Já 

em 2008 verificamos em relação ao ano anterior um pequeno aumento em relação ao ano 

anterior nas vendas de telefonia móvel e uma pequena redução nas vendas pela internet. 

 

            Conforme ABPD (2008), o mercado fonográfico brasileiro em 2008 apresentou um 

crescimento de 4,9% em relação ao ano anterior referente às vendas de CDs e DVDs tanto no 

atacado quanto no varejo. Já em unidades vendidas o crescimento foi de 9,5% se comparados 

ao ano anterior. 

 

            O mercado musical brasileiro é feito não só de repertórios nacionais, mas de 

internacionais e clássicos. Assim é possível verificar como ficou dividido o mercado musical. 
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Segundo ABPD (2008), as vendas do repertório nacional correspondem a 74,5% enquanto 

que o repertório internacional 23,1% e o restante representa o repertório de música clássica 

com o valor de 2,4%. 

 

            Estes valores apresentados se referem à venda total de CDs e DVDs musicais no ano 

de 2008. Em 2007 a percentagem era de 77% para o repertório nacional, 20% internacional e 

3% para música clássica. 

 
           De acordo com a ABPD (2008, p. 9): 
 
                                                   No segmento de CDs musicais o desempenho do mercado fonográfico brasileiro 

em 2008, comparado a 2007, apresentou aumento de 2,3% em valores faturados (R$ 
220,2 milhões contra R$ 215 milhões). As vendas de CDs representam atualmente 
70% do total do mercado físico de música comercializada no Brasil. Quanto ao 
balanço das vendas por unidades, o valor permaneceu praticamente estável nos 
últimos dois anos, com a movimentação de cerca de 25,5 milhões de unidades de 
CDs no mercado em 2008. Desse total, 76% das vendas (em unidades de CDs) 
correspondem a produtos nacionais (2 pontos percentuais a menos que o ano 
anterior), 21,7% a produtos internacionais (no ano de 2007 o índice foi de 19%) e 
2,3%% à música clássica, que havia representado 3% em 2007. 

 
 
 
           O mercado fonográfico brasileiro apresentou em 2008 um crescimento, porém mostrou 

que a “pirataria” continua preocupando as empresas do ramo do entretenimento. E mesmo 

com a mudança no comportamento das empresas que passaram a incorporar o mercado digital 

como renda é preciso planejar com cuidado os próximos passos a serem tomados. 

 
 
2.2 - Mercado fonográfico brasileiro em 2009 
 
 
            A Federação Internacional de Indústria Fonográfica (IFPI), órgão ligado à ABPD no 

combate a pirataria, informou que no ano de 2009 o setor fonográfico mundial apresentou 

uma queda de 8% das vendas. Porém os números no Brasil se mantiveram estáveis obtendo 

até um pequeno aumento de 1,08% nas vendas físicas. 

 
            No Brasil foram movimentados cerca de R$ 358.432 milhões com a venda de música 

nos formatos físicos (CD, DVD e BLU-RAY) e formatos digitais (via Internet e telefonia 

móvel). O aumento de 159,4% das vendas digitais via Internet no segmento musical foi uma 

das melhores notícias do ano passado, mostrando que tanto vendas quanto o licenciamento 

através da Web vem aumentando e se enraizando no universo das receitas com música digital. 
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Em relação ao ano anterior, as vendas dos formatos de vídeos musicais também apresentaram 

um crescimento no período de quase 5%. 

            O mercado fonográfico começa a dar mais atenção ao universo das receitas de músicas 

digitais em 2009. E devido às estatísticas reportadas à ABPD pelas maiores companhias 

fonográficas atuantes no Brasil, verifica-se um aumento de 159,4% das vendas digitais via 

Internet. 

 

            Ainda em termos de mercado digital e segundo a ABPD (2009, p.5): 

 

As companhias que reportam estatísticas para a ABPD faturaram em 2009 no 
mercado de música digital R$ 42.7 milhões. Desse total, 58,7% foram representados 
por receitas advindas da Internet (R$ 25.121 milhões) e 41,3%, vendas de música 
digital via telefonia móvel (R$ 17.657 milhões).  Pela primeira vez, em quatro anos, 
desde que a ABPD reporta os números das vendas de músicas em formatos digitais, 
o percentual das vendas pela Internet superou o das vendas feitas através da telefonia 
móvel, sendo em 2009 mais que o dobro do que representava em 2008. Esse 
resultado pode indicar uma mudança e maior aceitação do consumo de música 
digital legalizada via sites autorizados. O segmento de música digital no mundo teve 
um crescimento de 12% em 2009, de acordo com o “Digital Music Report” 
divulgado pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI) em Janeiro 
deste ano, movimentando 4.2 bilhões de dólares. No Brasil esse segmento 
movimentou, em 2009, 42.8 milhões de reais. Mundialmente, as plataformas digitais 
geraram em 2009 receitas que já representam 27% do total das vendas de música 
gravada no mundo. No Brasil, a participação do mercado digital no total das receitas 
com música gravada, passou de 8% em 2007, para 12% em 2008, se mantendo neste 
mesmo patamar em 2009. 
 
 

              Em 2009 verificou-se uma maior aceitação da internet, pois as vendas de música pela 

internet superaram as vendas por telefonia móvel e com isso pode-se notar uma mudança no 

comportamento do consumidor que passou a dar mais credibilidade a este nova maneira de se 

vender música. 

 

            O mercado físico, que é a venda de CDs, DVDs e Blu-Ray, apresentou em 2008 

312.268 milhões em vendas totais e cerca de 27,6 milhões de unidades totais vendidas. Em 

2009 esse valor cresceu representando cerca de 315.654 milhões numa variação de 1,08% em 

relação ao ano anterior. E em unidades totais vendidas houve uma queda de 6,82% com a 

marca de 25,7 milhões. 
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            Quanto às vendas de CDs a ABPD (2009, p.7) informa que: 

 

No segmento de CDs musicais o desempenho do mercado fonográfico brasileiro em 
2009, comparado a 2008, apresentou pequena redução de 0,49% em valores 
faturados (R$ 215.051 milhões contra R$ 216.106 milhões). As vendas de formatos 
de CDs representaram 68,1% do total do mercado físico de música comercializada 
no Brasil no ano passado, comparados a 70% de 2008. Quanto ao balanço das 
vendas por unidades, registrou-se queda de 9,32%, com a movimentação de cerca de 
20,3 milhões de unidades de CDs no mercado em 2009, contra 22,4 milhões em 
2008. 

  

            Já nas vendas de DVDs e BLU-RAY pode-se verificar na Tabela 3 como se deu a 

variação em termos de vendas totais e unidades totais tomando como base o ano de 2008. 

TABELA 3.                                                                                                                    
TOTAL DE VENDAS DE DVDs E BLU RAY EM 2009 

ANOS 
VENDAS TOTAIS 

DE DVDs   

UNIDADES 
TOTAIS DE 

DVDs 
2008 96.160 MILHÕES  5,2 MILHÕES 

2009 100.603 MILHÕES  5,4 MILHÕES 

Variação 
2008/2009 + 4,62% 

  

+ 3,98% 
Dados extraídos da Associação Brasileira de Produtores de Discos, Mercado 
Brasileiro da Música, 2009, p. 8 

             

             Analisando a Tabela 3 verifica-se que em 2009 houve um crescimento de 4,62% com 

a movimentação de R$ 100.603 milhões, comparado a R$ 96.160 milhões de 2008. Nas 

vendas em unidades, o segmento também apresentou crescimento de 3,98%, com 5,4 milhões 

de unidades vendidas valor que em 2008 era de R$ 5,2 milhões.  

 

            Em 2008 o total das vendas físicas de DVDs e Blu-Rays na indústria fonográfica eram 

de 30% do mercado passando para 31,9% em 2009, o que deixa claro que tanto o DVD 

quanto o Blu-Ray ganharam espaço no mercado brasileiro da música. 

 

 2.3.       Mercado Fonográfico Brasileiro em 2010 e 2011 
 
 
 

            Segundo ABPD (2012) e de acordo com as estatísticas reportadas pelas maiores 

companhias fonográficas em operação no Brasil à ABPD, o mercado brasileiro de música 

gravada em 2011 cresceu 8,47% em relação a 2010, movimentando no mercado físico e 

digital R$ 373,2 milhões.  
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            Ainda, segundo ABPD (2012), houve em 2011 um crescimento tanto nas vendas de 

CDs e DVDs musicais, quanto nas receitas auferidas pelo setor com vendas e licenciamentos 

diversos na área digital. Também em 2011, o setor cresceu 8,4% com as vendas físicas e 

digitais, resultando num faturamento anual de R$ 373,2 milhões, em valores do atacado ao 

varejo. 

  

            As vendas dos formatos físicos, ou seja, CDs, DVDs e Blu-Rays, voltaram a crescer 

no Brasil em 2011, e de acordo com ABPD (2012) as maiores companhias em operação no 

País faturaram R$ 312.346.247 em vendas físicas de suportes com conteúdo musical. Este 

valor corresponde a um total de 24.920.737 unidades. 

 

            Observa-se na Tabela 4 que as vendas físicas (CDs + DVDs + Blu-Rays) registraram 

em 2011 um crescimento de 7,6% em relação ao ano de 2010 que apresentava a marca de R$ 

290.298.390 em vendas totais e R$ 24.732.328 em unidades totais: 

 

TABELA 4. MERCADO FÍSICO                                                                                                     
VENDAS TOTAIS DE CDs, DVDs e BLU RAYS - 

2010/2011.  

ANO 
VENDAS 
TOTAIS  

UNIDADES 
VENDIDAS 

2010 290.298.390 24.732.328 

2011 312.346.247 24.920.737 

Variação 
2010/2011 7,60% 0,76% 

Fonte: ABPD 

 

            Para ABPD (2012), a música nacional ainda segue sendo o “carro chefe” das vendas 

no Brasil, pois se observa que as maiores parcelas das vendas são de unidades de música 

brasileira, isso quando analisadas somente os formatos físicos. Com isso, observa-se que em 

2011 a participação das vendas em unidades de música brasileira representou 73,5% da 

participação das vendas em unidades, valor que em 2010 era de aproximadamente 67,5%. Já o 

repertório internacional apresentou 25,2% das vendas e a música clássica apenas 1,3%. Dos 

20 CDs mais vendidos em 2011 vale ressaltar que, 15 foram de produtos brasileiros, e dos 20 

DVDs musicais mais vendidos, 16 títulos foram nacionais. 
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            Ainda quanto à venda dos formatos físicos a Associação Brasileira dos Produtores de 

Discos (2012), complementa:  

 

As vendas de CDs cresceram 6,5% em faturamento no último ano. Desse total, 
73,5% das unidades vendidas foram de produtos nacionais, 25,6% internacionais, e 
os 0,9% restantes, música clássica. O total do faturamento com CDs atingiu R$ 
196.495.867 (valores do atacado ao varejo), correspondentes a 18.176.280 unidades 
vendidas. As vendas de DVDs e Blu-Rays tiveram um crescimento de 9,6% em 
2011, se comparadas a 2010. O total do faturamento com DVDs e Blu-Rays atingiu 
R$ 115.702.242 (valores do atacado ao varejo), com 6.744.457 unidades vendidas.  
 
 
 

 
       
            A Tabela 5 mostra com mais clareza o comportamento das vendas físicas comparando, 

individualmente, as vendas de CDs e DVDs/Blu-Rays nos anos de 2010 e 2011 tanto em 

vendas totais quanto em unidades totais: 

 

TABELA 5. MERCADO FÍSICO INDIVIDUAL                                                                   
VENDAS TOTAIS DE CDs, DVDs e BLU-RAYS - 2010/2011. 

ANOS 

VENDAS 
TOTAIS 
CDs (R$)  

UNIDADES 
VENDIDAS 

CDs 

Vendas Totais de 
Vídeo (R$)        

DVDs + BLU-
RAYS 

UNIDADES 
VENDIDAS       

DVDs + BLU-
RAYS 

2010 
 

184.596.148 

 

18.163.573 

 

105.702.242 

 

6.568.755 

2011 
 

196.495.867 

 

18.176.280 

 

115.850.379 

 

6.744.457 

Variação 
2010/2011 6,50% 0,07% 9,60% 2,67% 

Fonte: ABPD 

 

            Também em 2011 e segundo ABPD (2012), “As receitas digitais já representam 16% 

do mercado total de música no Brasil, ficando os CDs com 53% e os formatos de vídeos 

musicais, que incluem DVDs e Blu-Rays, com 31% de participação”.  Na Tabela 6 é possível 

notar o aumento da participação digital dentro do mercado total, seu faturamento e 

crescimento no período entre 2007 a 2011. 
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TABELA 6.                                                                                                                    
MERCADO DIGITAL ENTRE 2007 E 2011 

INDICADORES 2007 2008 2009 2010 2011 

Vendas digitais 
faturamento(R$) 

24.287.188 43.503.539 42.778.577 53.964.412 60.852.970 

Participação no 
mercado total 

8% 12% 11,90% 15% 16% 

Crescimento 185% 79,10% -1,70% 26,20% 12,80% 

Fonte: ABPD  

 

             Na tabela 6 verificamos que entre 2007 e 2011 o faturamento das vendas digitais e a 

participação no mercado total aumentaram mesmo apresentando entre 2008 e 2009 um 

pequeno recuo nas vendas e na participação no mercado total. Já o crescimento do mercado 

apresenta uma variação significativa passando de 185% em 2007 para 12,80% em 2011. 

 

            De acordo com o Presidente da ABPD, Paulo Rosa (ABPD,2012), afirma:  

 

O mercado de CDs e DVDs musicais no Brasil apresentou em 2008, 2009 e 2010, 
um quadro de estabilidade. Em 2011, o desempenho do mercado físico de CDs e 
DVDs, com crescimento de quase 8% em relação a 2010 foi influenciado de forma 
geral pelo bom desempenho da economia brasileira e do consumo interno aquecido. 
Alguns artistas/álbuns especificamente, entretanto, tiveram destaque especial e 
contribuíram decisivamente para este resultado. Já no mercado digital, as receitas 
vêm mantendo ritmo de crescimento constante e sustentável e as perspectivas para 
2012 e os anos seguintes são bastante positivas, se levarmos em conta que os 
principais lançamentos de novos serviços digitais se deram já no último trimestre do 
ano, [...]. Há vários desafios ainda, principalmente no desenvolvimento do mercado 
digital, questões ligadas aos novos hábitos de consumo na Internet, pirataria, etc., 
mas quero acreditar que o setor fonográfico, que experimentou desde o final da 
década de 90, um encolhimento como nenhum outro segmento da economia da 
cultura vivenciou, começa a dar claros sinais de recuperação, baseada em um 
portfólio de receitas cada vez mais variado, venham elas do mercado físico ou do 
digital.  

 

             Rosa (ABPD,2012) nos informa que ainda existem vários desafios a serem encarados, 

mas informa que o mercado começa a dar sinais de recuperação. O crescimento das receitas 

do mercado digital vem se mantendo constante e sustentável, tendo como aliados o bom 

desempenho da economia brasileira e o aquecimento do consumo interno. 
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2.4.       Mercado Fonográfico Brasileiro em 2012 
 
            De acordo com o site Cultura e Mercado (2013), a Federação Internacional da 

Indústria Fonográfica (IFPI) informou que o mercado fonográfico mundial teve a primeira 

alta nas vendas desde 1999. Considerando discos, CDs, cassetes e música online, o 

crescimento registrado em 2012 foi de  0,3%. 

 

            Ainda segundo o site Cultura e Mercado (2013):  

 

A receita alcançou os US$ 16,5 bilhões. Desse valor, US$ 5,6 bilhões vieram 
da venda via formatos digitais, impulsionados pela difusão dos serviços de música 
em streaming, como o iTunes, o Spotify e o Deezer. No total, a renda das gravadoras 
por consumo digital em modalidades como downloads, subscrições, música e vídeos 
em “streaming” e serviços gratuitos financiados por publicidade já representam 34% 
do total de seu faturamento. ( CULTURA e MERCADO, 2013) 
 

 

            Já no Brasil, foi registrado um crescimento de 5,13% do mercado em 2012, 

consolidando receita de R$ 398,2 milhões. Esse crescimento impulsionado também pela 

música online registrou aumento de 83,22%, passando de R$ 60,8 milhões em 2011 para R$ 

111,4 milhões em 2012.  

 

           Em 2012 as vendas de músicas avulsas no Brasil cresceram 691%, downloads de 

álbuns completos 3.525% e vídeos musicais 3.370%. De acordo com o site da ABPD, esse 

aumento foi atribuído à abertura de uma loja do iTunes no ano de 2011 no Brasil.  A IFPI 

creditou o resultado positivo ao aumento do consumo dos tablets, dos “smartphones” e dos 

novos serviços musicais com licença. 

 

          Rosa (ABPD, 2012) afirma que já era esperada uma queda nas vendas de CDs e DVDs, 

pois em 2011 o mercado apresentou uma performance acima do normal, porém, mesmo 

assim, o mercado físico vem se mantendo estável. 
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3 – “PIRATARIA” NA INDÚSTRIA FONOGRÁFICA 

 

            Antes do CD (Compact Disc) aparecer o suporte padrão mais usado para o comércio 

ilegal eram as fitas cassete (K-7). A revista Veja (1975), na matéria jornalística “Piratas a 

solta”, cita um proporção referente às vendas ilegais de fitas cassete. Afirma que de cada três 

fitas originais vendidas, uma era pirata e a oficial custava em média duas vezes mais. 

            Todavia, a forte popularização do CD a partir de 1993 levou ao fim os lançamentos 

oficiais e piratas em K-7 de maneira gradativa fazendo-o desaparecer completamente na 

década seguinte.  

            O CD é aprovado pelos consumidores que passam a consumir bem mais CDs do que 

fitas K-7 e esse pequeno disco de grande durabilidade substitui também o LP (Long Play). 

Mas o gosto pelo CD não ficou apenas nos lançamentos, pois o consumidor também queria 

ouvir reedições. 

            A globalização bem como a implantação do Plano Real e os primeiros anos do 

governo Fernando Henrique Cardoso marcam uma época em que se facilitou o acesso ao 

crediário e a compra de aparelhos reprodutores de CD, além de aumentar o poder de consumo 

das camadas populares. 

            Para ABPD (2003), a década de 90 marcou o aumento das vendas do repertório 

nacional, a explosão da venda de músicas no formato Compact Disc (CD), assim como a 

proliferação da pirataria. Enquanto isso, o mercado ilegal de gravações estava a todo vapor. 

            Para Gueiros (2000, p. 607) a expressão pirataria surgiu nos anos 60, entendida como 

“a utilização, venda, distribuição ou uso desautorizado de uma obra musical. Esta violação 

pode ocorrer de diversas formas, sendo a reprodução de fonogramas
 
sem autorização dos 

respectivos titulares a mais comum delas”. E para ABPD (2003), “a cópia de gravações 

musicais em CDs ou fitas cassetes, bem como a transferência e disponibilização de arquivos 

de musicais através da Internet requerem, necessariamente, a autorização dos titulares do 

direito de utilização do fonograma”. 
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            Inicialmente os CDs piratas eram produzidos principalmente na Ásia e vinham parar 

no Brasil via Paraguai. Em seguida, nos início dos anos 2000, a chegada dos aparelhos 

gravadores de CD facilitou a fabricação dos CDs piratas.  

            Agora, com a produção podendo ser feita dentro do Brasil e a partir de qualquer 

computador, as vendas dos CDs originais diminuíram enquanto que a procura dos produtos 

piratas só fazia aumentar, pois apresentavam preços cada vez mais baixos. 

             Gueiros (2000, p. 400) afirma que: 

 

O pirata passa completamente ao largo de todo o processo de produção e criação, 
sequer toma conhecimento dos investimentos feitos pelo negócio legítimo e 
simplesmente copia ou imita os produtos genuínos, auferindo lucros astronômicos 
antes ou até conseguir ser detido pelas autoridades. O pirata é sempre atraído pelo 
sucesso. 

 

              Gueiros (2000) informa que o pirata copia ou imita os produtos visando apenas o 

lucro sem se interessar pelos gastos da criação e produção do produto original. O pirata busca 

imitar ou copiar produtos de sucesso, pois sabe que esse tipo de produto tem uma maior 

aceitação pelo consumidor. 

3.1  Os tipos de “pirataria” fonográfica 

            É preciso lembrar que a “pirataria” não ocorre somente no mercado fonográfico, mas 

também em diversas outras áreas. Para Gueiros (2000, p. 603) existem três tipos de pirataria 

no mercado fonográfico: bootleg, contrafação e compilação.  

            O bootleg é a gravação de CDs piratas a partir de shows públicos e sem o 

consentimento dos detentores de direito autorais. A contrafação segundo Gueiros (2000, p. 

603-604) é a “reprodução e distribuição não autorizada de músicas e do material gráfico de 

álbuns lançados por selos oficiais”. Já a compilação, são gravações feitas de vários artistas e 

colocadas em um único CD sem a devida autorização dos detentores de direitos autorais. 

 

            Originalmente a palavra bootleg se refere à venda ilegal de bebidas alcoólicas nos 

Estados Unidos. No final do século XIX essa palavra se referia à prática de transportar 

clandestinamente uísque ou outras bebidas no cano da bota com intuito de dificultar a 

identificação do objeto.  
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            Quando se refere ao consumo de bootlegs, ele se dá de forma bem específica e pequena 

diante do volume de lançamentos oficiais. Por isso, consumidores, pesquisadores acadêmicos 

e editores, criticam a indústria fonográfica quanto a sua forte reação ao comércio dessas 

gravações.  

           Devido à qualidade da captação de som ser consideravelmente inferior a de um produto 

legítimo, o consumidor padrão da indústria oficial tende a ser contrário ao consumo de 

bootlegs. Em geral, consumidores de bootlegs, valorizam gravações inéditas e raras, 

performances instrumentais contendo improvisações ou não e primordialmente registros de 

shows que não passaram por nenhum tipo de maquiagem tecnológica como as correções de 

desafinações, substituição da execução de determinado instrumento por outra gravada em 

estúdio, entre outros.  

            Gravar o show de uma banda como ela realmente foi para o público presente, mesmo 

com problemas técnicos e de execução musical, para o consumidor de bootleg é como 

assegurar uma espécie de “verdade musical”. Pode-se destacar também que existem artistas 

que são bem mais ousados em shows do que em disco, lançando mão de longas sessões 

instrumentais, releituras que desconstroem as versões originais, entre outros. Nem todos os 

consumidores de músicas gostam dessa “verdade musical”, porém os consumidores de 

bootleg procuram os artistas que se enquadram nas qualidades tidas como necessárias; perfil, 

quase que invariavelmente, preenchido pelos artistas mais talentosos. 

            Muitos costumam confundir contrafação com “falsificação”. Isso devido à existência 

de uma palavra francesa chamada contrefaçon que, traduzida para o português, significa, em 

seu sentido original, “falsificação”. No Brasil, de acordo com Fragoso (2009, p. 294) o termo 

“falsificação” às vezes é utilizado como se equivalesse a contrafação, o que é inapropriado, 

porque “nem toda a violação de direito autoral é falsificação”.  
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             Tomando como base a legislação em vigor, salienta Fragoso (2009, p. 293-294): 

 

A contrafação é definida na lei como a reprodução não autorizada (Artigo5, VII), e a 
reprodução — sempre cingida à letra da lei (Artigo 5, VI) — é a cópia de obra ou de 
fonograma, incluindo o seu armazenamento por meio eletrônico ou outro meio 
qualquer, permanente ou temporário, bem como qualquer outro meio de fixação 
existente ou a ser desenvolvido, de qualquer forma tangível (v. Capítulo X; 4.1). [...] 
a contrafação é um delito caracterizado por uma violação ao direito de autor e aos 
que lhe são conexos, e embora não discriminada no Título VII da LDA, esta inserida 
entre as violações em geral, civil e criminalmente sancionadas.  

 

              Atualmente a “pirataria” deriva de um tipo de contrafação utilizando o mesmo método, 

que é a gravação não autorizada. Porém, a distribuição passou de mídia física para digital e 

via internet através do internacionalmente conhecido MP3. 

            Gueiros (2000. p. 612) afirma que o MP3 é um “método de compressão de sons e 

imagens, atualmente utilizado para transmissão de informações audiovisuais à distância e 

download, que reduz até 12 vezes o tamanho de um arquivo musical original, especialmente 

na Internet”. 

            Como comentado no início deste trabalho, o MP3 foi criado com base no MPEG e 

segundo Gueiros (2000, p. 612) traduzindo a frase Moving Pictures Experts Group para o 

português significa, Grupo de Peritos em Película Cinematográfica. E mesmo depois de ter 

sido apresentado as grandes indústrias fonográficas o MP3 não obteve sucesso. Logo depois, 

o MP3 ganha popularidade entre os internautas e em meados de 1999 o jovem estudante 

Shawn Fanning cria o NAPSTER.  

            Segundo Filgueiras (2001, p. 99), Fanning usou uma arquitetura conhecida como peer-

to-peer que transforma cada computador conectado num servidor potencial. Todos os 

computadores conectados são ligados a vários meta-servidores que tem como função criar 

listas instantâneas com os arquivos disponíveis no momento para troca. 

            Leal (2005) aponta a criação do Napster, programa que permite o download de 

arquivos musicais de um computador para outro, como o fator propulsor do fenômeno 

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

transferência de arquivos entre diferentes usuários - o que até então era de exclusividade das 

grandes gravadoras.  
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            Diversos outros softwares com o mesmo propósito foram inventados depois do 

NAPSTER, sem que fossem criadas barreiras judiciais que pudessem restringir seu uso. Para 

Santini e Lima (2005, p.9), tais redes “não usam servidores centrais para organizar o tráfego 

de arquivos, além de não serem controladas por nenhuma empresa”, ou seja, a livre troca de 

arquivos é realizada diretamente entre os usuários, sem a presença de um intermediário. 

            Depois de sua criação e popularização, o NAPSTER começa a sofrer com a pressão 

das maiores companhias fonográficas chamadas de majores: Sony, EMI, Warner, Universal e 

BMG. O combate ao programa começou quando a Recording Industry Association of 

America (RIAA) por volta de 2000 começou uma batalha judicial que resultou no bloqueio da 

atividade primária do Napster, que era o reconhecimento dos arquivos listados e 

disponibilizados para download. Filgueiras (2001, p. 98) complementa dizendo que “os 

servidores do sistema foram obrigados a incluir filtros que impossibilitam o acesso dos 

arquivos musicais protegidos por direitos autorais”. 

            O NAPSTER não resistiu à série de ações judiciais levantadas com o argumento de 

uso indevido de material e direito autoral fechando as portas depois de um processo 

milionário por volta de 2001. No entanto, a batalha contra o Napster não foi suficiente para 

impedir que outros milhares de programas fossem criados. Hoje os mais conhecidos são o 

Morpheus e o KazaA. Segundo o site KazaA, num único minuto foi possível reunir entre 3,5 e 

5 milhões de usuários, disponibilizando cerca de 850 milhões de arquivos, numa média de 

170 arquivos por usuário. 

            De acordo com Agra (2003), o Napster inventou um novo modelo de venda de música 

determinando uma mudança não comandada pela indústria e contribuindo basicamente ao 

saber como utilizar a tecnologia disponível. O MP3 e o Napster deram origem, portanto, a um 

novo formato de negócios: a venda de músicas pela Internet. 

 

3.2.      As Majores e as Indies 

            A indústria fonográfica configura-se de dois modelos de negócio: major e indie. De 

acordo com Vicente (2001, p. 31) a expressão “major” são todas as gravadoras transnacionais, 

grandes conglomerados internacionais que, investindo em cultura e entretenimento, atuam em 

múltiplos setores e diversificam seus negócios. 



30 

 

            A ABMI (Associação Brasileira de Música Independente) diz em seu site que indie 

“são as empresas que se propõem à tarefa de descobrir os talentos musicais e promovê-los, 

investindo nisso seus próprios recursos, sem financiamentos ou mecanismos de incentivo 

específicos”.    

            Vicente (2001, p. 39) afirma que graças ao seu desenvolvimento tecnológico e ao seu 

controle sobre os meios de distribuição, as majores atuam quase que totalmente de forma 

terceirizada. Já as independentes fazem todo o trabalho de uma gravadora, desde a procura de 

um novo talento à gravação e distribuição dos seus artistas. 

            As majores, Sony, EMI, Warner, Universal e BMG, atuam no mercado global com 

poucos artistas enquanto que as indies trabalham o mercado regional fazendo uso de vários 

artistas, porém em condições limitadas. No Brasil, as majores trabalham juntamente com a 

Associação Brasileira de Produtores de Discos e as indies com a Associação Brasileira de 

Música Independente. 

            Por fim, também podem ser encontradas no Brasil outras duas organizações que se 

assemelham às majores que são a Abril Music e a Som Livre. Mesmo apresentando capital 

nacional, elas são comparadas às majores, tanto pelo tamanho de mercado alcançado, como 

pela condução do trabalho artístico. 
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3.3 – Sopa e Pipa 

 

            Atualmente, dois projetos de lei estão em discussão no congresso estadunidense que 

são o SOPA (Stop Online Piracy Act) e o PIPA (Protect IP Act). Caso aprovadas, essas leis 

criarão um controle sobre a internet, afetando desde negócios online até o livre 

compartilhamento de cultura. 

            Ronaldo Lemos, diretor do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV no Rio de 

Janeiro, e diretor do Creative Commons no Brasil conversou com a revista online Caros 

Amigos comentando os efeitos dessa “aprovação” e os rumos da Lei de Direitos Autorais 

brasileira. 

            Em livre tradução, Stop Online Piracy Act (SOPA) significa Lei de Combate à 

Pirataria Online. De acordo com o site Wikipédia (2012), no dia 26 de outubro de 2011 o 

SOPA foi apresentado ao Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes por um grupo 

bipartidário de legisladores. Os principais autores do projeto são Lamar S. Smith, John 

Conyers, Bob Googlatte e Howard Berman. 

            Segundo Lemos, por mera suspeita de violação à "propriedade intelectual americana", 

o SOPA dá a Hollywood e às gravadoras o poder de derrubar qualquer site que não seja 

americano, modificando a estrutura da Internet. Permite, sem a apreciação prévia do poder 

judiciário, sufocar financeiramente esses sites, proibindo empresas de cartão de crédito e 

bancos de repassarem recursos a eles.  

            Ainda em entrevista dada à revista Caros Amigos, Lemos afirma que o SOPA: 

Trata-se de uma grande forma de discriminação contra a internet no mundo todo, 
com exceção dos EUA onde a lei não se aplica. Na minha visão, é uma lei que não 
traz nenhum ponto positivo, ao contrário, aponta para um caminho equivocado para 
tratar da questão da pirataria. O SOPA é uma afirmação do poder geopolítico dos 
EUA sobre a Internet.  
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            O site G1.globo.com (2012) acrescenta que: 

No Sopa, a proposta é ter penas de até 5 anos de prisão para os condenados por 
compartilhar conteúdo pirata por 10 ou mais vezes ao longo de 6 meses. Os sites 
como Google e Facebook, por exemplo, também poderiam ser punidos pela 
acusação de "permitir ou facilitar" a pirataria. A pena seria o encerramento dos 
serviços e banimento de provedores de internet, sistemas de pagamento e 
anunciantes em nível internacional. Pela lei, qualquer site pode ser fechado apenas 
por ter conexão com outro site suspeito de pirataria a pedido do governo dos EUA 
ou dos geradores de conteúdo. Ferramentas de busca como o Google, por exemplo, 
teriam que remover dos resultados das pesquisas endereços que compartilhem 
conteúdo pirata, correndo o risco de punição. 

 

            Também de acordo com G1.globo.com (2012) muitos sites e empresas se 

manifestaram a favor ou contra o SOPA e o PIPA. A favor estão, estúdios de cinema e editoras 

de livros, emissoras de TV, gravadoras de músicas, que se sentem lesadas com a livre distribuição 

de filmes e músicas na web, principalmente em servidores internacionais. Disney, Universal, 

Paramount, Sonyx e Warner Bros. Outras empresas como Google, Facebook, Wikipédia, 

WordPress, entre outros, são contra os projetos de lei, onde alegam abuso de poder e retirada da 

liberdade da internet. 

            Caso o SOPA seja aprovado Lemos afirma que: 

O SOPA altera por completo a relação da internet com a lei. Nos últimos 15 anos 
houve uma explosão de inovação e novos serviços, do YouTube ao Facebook. Isso 
foi possível porque a lei dos EUA dava a segurança e proteção necessária ao 
empreendedor. Se o SOPA for aprovado, a inovação sai penalizada: qualquer nova 
iniciativa na rede vai precisar da autorização permanente da indústria pré-internet, 
especialmente de Hollywood e das gravadoras, hoje os maiores defensores do 
SOPA. E nesse sentido, o SOPA não traz nenhum benefício ao usuário, apenas à 
indústria. Ao contrário, ele reduz a competição na internet e vai reduzir a oferta de 
novos serviços. Ele também é prejudicial para países como o Brasil, que são 
justamente o alvo do projeto: empreendedores brasileiros que criarem um novo site 
voltado para o mercado global podem ser penalizados pelos EUA e terem seu site 
removido do ar sem aviso prévio. O SOPA cria um novo tipo de barreira comercial, 
voltada para a internet, discriminando sites localizados fora dos EUA.  

 

            Segundo os sites Wikipédia e G1.globo.com (2012) a votação do projeto do PIPA foi 

adiada pelo congresso norte-americano e o SOPA está “em espera” até que haja um amplo 

acordo sobre uma solução. 
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4 – A ADAPTAÇÃO DAS COMPANHIAS FONOGRÁFICAS AOS 
NOVOS TEMPOS 

 

4.1.      O começo da indústria fonográfica 

            Inicialmente para ter acesso à música, o ouvinte tinha que ir para apresentações 

musicais, pois não existia música gravada. O que existia era a performance do artista  feita em 

suas apresentações que encantavam o público que se fazia presente para ouvir diversas 

canções. Nesse período o mercado musical já existia e se fazia através da venda de partituras, 

porém não se podia escutar mais de uma vez a mesma música, a não ser se voltasse outro dia 

para ver novamente a apresentação do artista.  

            De acordo com a revista Superinteressante (1987), essa situação muda quando, em 

1877, Thomas Alva Edison inventa um aparelho para registrar e reproduzir o som chamado 

Fonógrafo. Thomas Edison utilizou nesse experimento um cilindro com uma placa de metal 

ao redor tendo suas gravações feitas por uma espécie de agulha. Alexander Graham Bell levou 

o invento de Edison a um patamar bem mais alto ao criar o Gramofone fazendo 

aperfeiçoamentos e usando cera em lugar de metal nos cilindros.  

            Em seguida Emile Berliner patenteia em 1896 o Disco que foi considerada a invenção 

e a colaboração mais importante para a criação da vitrola. No início, a vitrola era item de luxo 

da Burguesia, porém o aparelho se popularizou e os vinis começaram a invadir as casas em 

todo o mundo, tornando a música acessível a muitas pessoas.  

            Com a invenção da tecnologia de gravação e reprodução de áudio, no final do século 

XIX, faz surgir posteriormente algo maior do que a possibilidade de escutar uma música 

várias vezes. Mesmo sem o apoio de alguns músicos da época, que tinham medo de perder 

seus empregos, o mercado musical passa a se desenvolver juntamente com diversos setores da 

indústria. 

            A partir do surgimento da indústria fonográfica criaram-se novas categorias de 

ouvintes e de músicos, novos eventos sociais e culturais, e trouxe uma infinidade de novos 

significados para a música, sem, no entanto, eliminar os rituais antigos. As partituras 

continuaram sendo produzidas e vendidas, os concertos e exibições públicas continuaram 

existindo.  
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            Estes rituais existentes não foram excluídos, mesmo que tenham alterado seus 

significados. Porém, os meios pelos quais se consumia música antes da tecnologia de 

gravação deixam de ser os meios principais. Com isso, o volume de música consumido por 

cada indivíduo passou a ser maior.    

            De acordo com Morais (2009, p. 12-13) muitos artistas da época acharam que o início 

da tecnologia de gravação traria o fim dos espetáculos musicais e por isso se mostraram 

contrários ao novo sistema. Alguns músicos temiam que a comercialização da música através 

de disco os faria perder oportunidades de trabalho, já que as pessoas, tendo acesso à música 

em suas casas, não precisariam se movimentar para ir aos concertos e apresentações. Porém, 

com o passar dos anos, os músicos perceberam que o disco além de aumentar a popularidade 

de seus shows era uma ótima fonte de renda.  

            Assim como a reação dos artistas ao fonograma, a reação das gravadoras ao rádio 

também foi inicialmente negativa. As gravadoras achavam que se o público tivesse acesso à 

música através de um novo aparelho, isto iria acabar com as companhias que dependiam da 

venda de discos. Mais uma vez ocorreu justamente o oposto. Da mesma forma ocorrida com o 

disco, o rádio transforma-se numa poderosa forma de promoção da música e de artistas 

enraizando-se cada vez mais na vida em sociedade. 
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4.2.       Inovação e revolução digital 

 

            Segundo Schumpeter (1982 apud NEUTZLING; PEDROZO, 2009, p. 13) “toda a 

inovação implica, pois, numa ‘destruição criadora’. O novo não nasce do velho, mas sim brota 

ao seu lado e supera-o”. Trazendo essa “destruição criadora” para o mercado musical 

podemos observar que a inovação tecnológica mudou completamente a forma de consumo, de 

promoção e de distribuição da música. 

            Primeiro surgiu o disco de vinil, em seguida a fita cassete. Depois surge o CD que 

modifica o mercado musical como um todo pela sua praticidade modificando tanto o mercado 

fonográfico quanto as indústrias de eletroeletrônicos, pois passam a se dedicar à produção de 

leitores de CDs. Em seguida observamos que a internet tem um papel importantíssimo na 

inovação musical, pois a partir dela é que o MP3 pode ser difundido. 

            Mesmo sem a aceitação das grandes companhias fonográficas, o MP3 ganha 

popularidade entre os internautas devido à sua compressão que poderia chegar a ser vinte 

vezes menor que um CD, porém a busca por esses arquivos na internet se dava de forma 

descentralizada.  

            Segundo Oliveira (2007, p. 1) o maior mérito do NAPSTER é: 

 

o fenômeno que gerou: hoje existe um número incomum de programas no estilo, 
com as mesmas capacidades de seu inspirador, até ampliando o leque de arquivos 
compartilháveis, não sendo apenas músicas, mas também vídeos, imagens, textos, 
etc., porém sem a necessidade de um servidor de arquivos (conexão peer-to-peer), o 
que elimina as chances de ser inutilizado por qualquer decisão judicial. 

 

            Através de uma decisão judicial, o Napster foi legalmente forçado a encerrar suas 

atividades, ao fim de um processo de dois anos de duração contra a Recording Industry 

Association of America (RIAA). Porém, o sistema peer-to-peer já havia se popularizado, e 

outros softwares fortes como o Kazaa e o LimeWire continuaram espalhando a cultura 

instalada pelo Napster.  

            Depois da popularização do sistema peer-to-peer chega à vez dos tocadores portáteis 

de MP3, assim como o principal ícone dos jovens, o iPod da Apple, que possibilitava ao 

usuário carregar grande quantidade de música em um único aparelho. 
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            Segundo Euler (2011) Steve Jobs mostrou a solução para o problema das gravadoras 

quando criou o iPod: 

Steve Jobs aparece com um player infinitamente superior tecnologicamente falando 
e, juntamente com ele, a solução para o grande problema das gravadoras, que viam 
seus lucros diminuírem a cada semestre e assim surgiu o iTunes, uma plataforma 
online de venda e distribuição de músicas em formato completamente digital.Para se 
ter uma ideia da superioridade tecnológica do iPod, a maioria dos players lançados 
por volta de 2001 (ano de lançamento do primeiro iPod) possuíam capacidade de 
armazenagem de 64Mb a 1Gb mas o iPod chegou “chutando bundas” com duas 
versões, a mais simples com 5Gb de armazenagem e o mais “parrudo” com 10Gb de 
armazenagem. Muitos apostaram que isso nunca iria dar certo mas, para provar o 
quanto a mente de Steve Jobs estava além de seu tempo, o mundo inteiro disse “nós 
queremos pagar pela música digital” e assim foi feito e em pouco tempo o iPod foi 
um grande sucesso e o iTunes trouxe uma enxurrada de dinheiro para a Apple e as 
gravadoras através da venda de música digital. 
 

 

            A preocupação inicial dos serviços tipo iTunes era evitar que as cópias vendidas 

legalmente fossem compartilhadas nas redes ilegítimas ou até mesmo reproduzidas de forma 

indiscriminada. Assim, foram criadas algumas tecnologias chamadas Digital Rights 

Management (DRM), para que pudessem ser aplicadas aos arquivos digitais de áudio o que 

eliminou a possibilidade de compartilhamento ilegítimo. 

            A internet deu a possibilidade de várias empresas criarem lojas virtuais e uma delas foi 

a iTunes Music Store. As músicas compradas no iTunes Music Store, estavam interligadas a 

um software, o Apple iTunes que se comunicava diretamente com o iPod, transferindo as 

músicas presentes na biblioteca do computador para o aparelho, permitindo assim, a 

portabilidade dos arquivos adquiridos.  

            Assim, as músicas não podiam ser transferidas de uma máquina para outra, e todo o 

conteúdo do iPod estava necessariamente ligado ao iTunes. Com isso, a liderança absoluta da 

iTunes Music Store como fonte de download legal foi responsável pela soberania absoluta do 

iPod no mercado da música digital. 

            De acordo com Melo (2011) os chamados “ecos da revolução digital” não foram 

somente o NAPSTER e o iTunes, mas também o site YouTube criado em 2005 e que durante 

alguns anos foi considerado um vilão pelas as grandes companhias fonográficas por 

possibilitar ao usuário postar conteúdos sem permissão. 
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            Segundo o site Observatório da Imprensa (2008): 

Depois de anos considerando o conteúdo pirateado no YouTube como uma ameaça, 
algumas empresas de comunicação dos EUA estão passando a encarar o sítio de 
compartilhamento de vídeos como uma oportunidade de publicidade, noticia Brian 
Stelter [New York Times, 16/8/08]. Nos últimos meses, a CBS, Universal Music, 
Lionsgate, Electronic Arts e outras empresas pararam de pedir ao YouTube que 
removesse material não autorizado de filmes, clipes ou outro conteúdo e começaram 
a vender publicidade para aparecer junto a estes vídeos. "Não queremos justificar 
aqueles que pegam nossa propriedade intelectual e usam sem nossa permissão. Mas 
não gostamos da idéia de deixar fãs de nossos produtos incapazes de interagir com 
nosso conteúdo. Eles não querem ser piratas nem lucrar com nossos filmes", afirmou 
Curt Marvis, presidente da Lionsgate Entertainment. O que acontece agora é que 
usuários que colocam conteúdo no YouTube sem permissão não compartilham dos 
lucros gerados por seus posts. Os lucros são divididos entre o YouTube e as 
empresas de mídia. Quando um internauta coloca um vídeo não autorizado no 
YouTube, ele recebe uma mensagem que um "parceiro do YouTube fez uma 
reclamação de violação de direitos autorais do vídeo, porém autorizou o uso do 
mesmo". Quem for assistir aos vídeos, no entanto, terá acesso também a anúncios. 
Executivos do YouTube mostraram-se surpresos com o interesse das empresas de 
mídia. "Há um ano, nunca imaginei que isto pudesse acontecer. Eles não querem 
tirar os vídeos, mas deixar no ar e ganhar dinheiro com isto", afirmou David King, 
gerente de produtos do YouTube. De acordo com o sítio de compartilhamento de 
vídeos, 13 horas de conteúdo são postados por minuto. Muitos deles não têm 
autorização e nem sequer são disponibilizados. Os que são, podem ser rastreados 
usando uma tecnologia que monitora vídeos não autorizados na rede. 

 

            Melo (2011) complementa afirmando que em 2011, “com a ajuda do Youtube, a 

indústria fonográfica passa a usar a internet como aliada e surge a tendência de crowd funding 

para artistas”. Sobre essa tendência Melo (2011) afirma que: 

o crowd funding, modelo pelo qual os artistas recorrem aos fãs, via internet, para 
arrecadar recursos para gravar CDs ou DVDs. Isso virou uma febre e está 
permitindo a vários grupos nacionais fortalecer suas carreiras e sonhar com voos 
mais altos.  
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4.3.       A nova visão do mercado da música e o sistema de parcerias 

 

            Com o passar dos anos, pudemos notar o desaparecimento de quase todas as lojas de 

CDs. A maneira de se escutar música continua mudando e o formato MP3 está cada vez mais 

popular. Verificamos isso no aumento das vendas de players portáteis, como o iPod, e nos 

celulares e computadores pessoais cada vez mais avançados.   

            Com a digitalização do processo de gravação, os meios de produção de música foram 

se democratizando. Deixa-se um ambiente onde a produção de música gravada era uma 

atividade altamente restrita, e entramos num mundo em que qualquer indivíduo com algum 

conhecimento e um computador pessoal, pode se tornar um produtor musical. 

            Além do consumo, outros dois fatores são importantes para a construção de um 

mercado musical: promoção e distribuição. Assim, aparece um mercado musical onde o 

próprio artista, estando ou não ligado a uma gravadora de grande porte pode produzir, 

divulgar, distribuir e vender seus shows. Com esta mudança, tanto as majors quanto as indies 

passam a utilizar a internet como aliada para não perderem espaço no mercado. 

 

            Melo (2011) nos dá um exemplo dessa nova visão do mercado da música: 

Dessa forma, instaurou-se uma nova dinâmica de negócios no setor. Agora, é cada 
vez mais comum ver artistas fazendo um uso inteligente da internet para divulgar ou 
comercializar seus trabalhos. Nesse contexto, as redes sociais são o palco principal 
para um diálogo direto entre artistas e fãs, que assim tomam conhecimento das 
músicas antes do lançamento comercial do CD. Outra tendência é a utilização da 
rede como canal de comércio eletrônico para expor artigos como camisetas, 
ingressos para shows e, claro, os discos. Há espaço também para a combinação de 
ações digitais com as velhas ferramentas do show business, como programas de TV 
e rádio, merchandising e licenciamento de produtos. 

 

            Acerca do acima exposto, complementa Melo (2011):  

 

O resumo da ópera de todo esse movimento é que o poder não está mais com o 
velho sistema, baseado no barulho que as gravadoras multinacionais – as majors – 
tinham para, em parceria com as redes de tevê e rádio e as lojas de discos, promover 
artistas de seu casting. Hoje, as relações de mercado são mais pulverizadas e guiadas 
por uma nova integração de forças, com um papel mais ativo dos músicos no 
comando de suas carreiras e negócios, maior espaço para os selos independentes e 
empresas criadas de acordo com as novas regras do jogo. 
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             Além da divulgação de trabalhos dos artistas e gravadoras na internet e em redes 

sociais como Facebook e twitter, o “novo mercado da música” deixa de visar apenas às 

vendas de CDs e DVDs, estabelecendo uma relação de parcerias entre artistas, gravadoras e 

empresas. 

            Segundo Melo (2011), o Youtube mostra um exemplo dessa parceria: 

O caso mais notório foi o da transmissão, ao vivo, do show Skol Apresenta: 
YouTube Sertanejo Live, no dia 30 de novembro do ano passado,em São Paulo. Foi 
a primeira transmissão em tempo real do YouTube, na América Latina. Com 
patrocínio da marca de cerveja e parceria com a Sony Music, o evento reuniu 
grandes nomes do mundo sertanejo, como Bruno & Marrone, Victor & Leo e Luan 
Santana. 

 

            A respeito destas parcerias salienta Francesco (2007, p. 95-96): 

Os últimos dois anos, observamos parcerias inteligentes entre as editoras e 
gravadoras e os novos entrantes. Universal Music Group se associou à Microsoft 
para o lançamento do primeiro leitor mp3 wireless, Zune. EMI e Rythm New Media, 
uma empresa americana de propaganda para suportes movíeis(sic), pretendem criar 
um serviço da graça de vídeos realizadas especificamente para telefones celulares. 
Em dezembro de 2006, EMI já se associou com Yahoo!Music para desenvolver um 
serviço de acesso livre a vídeos. Enfim, EMI, junto com Universal Music Group, 
quer lançar em parceria com a empresa virtual SpiralFrog um serviço de difusão de 
graça de arquivos musicais vídeos e também áudios. A editora Warner Music 
escolheu YouTube como parceiro de desenvolvimento do acesso a arquivos 
musicais de vídeos. No entanto, o âmbito jurídico da parceria ainda precisa ser 
melhorado. Em junho de 2007, a EMI vendeu a totalidade do seu catalogo(sic) 
musical sem proteção nenhuma dos arquivos à plataforma iTunes. Em Julho de 
2007, a Universal seguiu a atitude da editora e gravadora britânica. As editoras e 
gravadoras entenderam as exigências dos consumidores e as aceitaram devagar. 
Estão agora multiplicando as possibilidades de experiências musicais conforme a 
essas novas exigências. Contudo, as editoras e gravadoras não são os únicos atores 
que multiplicam as possibilidades. Os novos entrantes do setor fonográfico criam 
também parcerias entre si.  

 

            Francesco (2007, p. 96) leva a pensar como se dará o crescimento das editoras e 

gravadoras nesse novo mercado baseado em parcerias, mas nos adianta que, essas parcerias 

“vão ajudá-las a manter um nível suficiente de crescimento, mas não vão contribuir a dar-lhes 

uma nova posição de líderes”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

             

              Como pôde ser observado no decorrer deste trabalho, o mercado fonográfico passou e 

ainda vem passando por transformações cada vez mais significativas, modificando 

radicalmente a maneira de se escutar e consumir música. As grandes companhias ao barrarem 

o MP3, de certa forma, criaram um “poderoso inimigo” que modificou o mercado musical e 

fez abrir os olhos das pequenas, médias e grandes gravadoras. 

           Criado por Shawn Fanning em meados de 1999, o NAPSTER ao utilizar o sistema 

peer-to-peer acabou funcionando como um divulgador do formato MP3 ao possibilitar o 

download de arquivos de forma prática popularizando-o cada vez mais. Acusado de uso 

indevido de material e direito autoral, o NAPSTER sofreu um processo milionário que o leva 

a fechar as portas em 2001. 

            Como dito anteriormente neste trabalho, toda a inovação implica, pois, numa 

"destruição criadora". O novo não nasce do velho, mas sim brota ao seu lado e supera-o. 

Assim aconteceu com o mercado da música não só no Brasil, mas no mundo como um todo.  

            Pode-se ver de forma clara a inovação do meio musical. Criações como 

LP,CD,DVD,PLAYERS, iPODs, iPADs entre outros, favoreceram  em muito para a mudança 

do mercado da música. Inicialmente as grandes gravadoras tinham como foco apenas o artista 

e a venda de discos, mas com o avanço tecnológico, com a chegada do MP3, com a 

proliferação de computadores pessoais com CD-ROM e o maior acesso de pessoas a internet, 

mudaram em definitivo o modo de se consumir música. 

            O avanço tecnológico e o acesso cada vez mais frequente à internet possibilitaram as 

pessoas criar seus próprios CDs. Faziam o download dos arquivos MP3 e os gravavam em um 

CD virgem com a ajuda do CD-ROM e de programas baixados ou comprados na própria 

internet. Essa maneira de se consumir música chega ao gosto popular pelo fato de se pagar 

bem mais barato do que se pagaria na compra de um CD original. 
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            Isso leva os consumidores a “fabricarem” seus próprios CDs e também a 

comercializarem, fato ocorrido anteriormente com as chamadas fitas cassete.  Esta situação 

coloca em foco mais uma vez a expressão “pirataria”. A expressão “pirataria” surgiu nos anos 

60, entendida como a utilização, venda, distribuição ou uso desautorizado de uma obra 

musical.  

            As grandes companhias fonográficas não só no Brasil, mas do mundo todo culpam a 

“pirataria” pela “crise” que se abateu sobre o mercado fonográfico. Os consumidores passam 

a consumir cada vez mais CDs e DVDs piratas pelo fato desses produtos serem de baixo custo 

em comparação aos produtos originais. Esse consumo elevado de CDs e DVDs piratas faz 

com que várias lojas especializadas nesses produtos fechem as portas. No Brasil foram 

fechadas praticamente todas as lojas de CDs o que diminuiu a vendagem desse produto por 

diversos anos consecutivos.  

            Os chamados Players portáteis ficam cada vez mais em alta, mostrando que o MP3 

caiu de vez no gosto popular. Agora era preciso fazer somente um download da música e 

colocá-la no Player para poder ouvir música, de forma totalmente gratuita. 

            Toda essa situação de “crise” no mercado fonográfico causado pela inovação 

tecnológica, pela criação do MP3, do NAPSTER, bem como a “pirataria”, faz com que esse 

mercado mude a maneira de se consumir, promover e distribuir música. Logo as majores e as 

indies deixam de lado a visão de que apenas as vendas de discos davam retorno financeiro. 

            Nos últimos anos essas empresas perceberam que da mesma forma que a música 

evoluía, o mercado voltado para esse produto também precisava evoluir, passando a focar o 

artista como um todo. Além dos CDs e DVDs, a rentabilidade do mercado musical passa a ser 

baseada no artista, nos seus shows, na realização e produção de grandes eventos, na venda de 

produtos como bonés, chaveiros, caneca, camisetas entre outros. 

            Os vilões que outrora foram responsáveis pela “crise do mercado musical” agora são 

chamados de parceiros. As companhias fonográficas perceberam que a internet, as redes 

sociais e sites como YouTube entre outros, são poderosas armas de divulgação dos artistas 

tanto para aqueles de carreira consolidada quanto para aqueles que estão iniciando. Além 

disso, também surgem “parcerias” entre gravadoras e empresas de diversos setores que 

passam a trabalhar juntas na realização de eventos e divulgação de produtos. 
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            O que parecia ser “pirataria”, e foi combatida pelas majores, precisa ser redefinido. A 

“pirataria” desencadeou um processo de reestruturação da indústria fonográfica agindo mais 

como um divulgador do mercado musical do que como um inimigo. 

            Antigamente se pensava que o ponto forte do mercado musical eram as gravadoras, 

mas a “pirataria” mostrou-lhes que o consumidor também tem um papel importante nesse 

processo. Assim, o MP3, o NAPSTER e a “pirataria”, considerados vilões do mercado 

fonográfico, mudaram o modo de se fazer, consumir e distribuir a música. 
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