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“We're a blip in the existence of the universe” 

Kanye West 
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RESUMO 

 O streaming e especificamente a plataforma Spotify estão cada vez mais fortes 

no mercado da música. O presente trabalho faz um levantamento de diversas questões 

que envolvem o cenário da música que inclui o streaming, começando a partir de uma 

linha do tempo dos formatos de reprodução de música, e abordando questões como 

pirataria, novas tecnologias, direitos autorais, além de incluir análises de pesquisa 

empírica realizada em 2017. A pesquisa do trabalho abordou os três sujeitos principais 

da indústria: o público consumidor de música, artistas atuantes na indústria fonográfica 

e representante de gravadoras. 

 

Palavras-chave: música; streaming; spotify; pirataria; direitos autorais; indústria 

fonográfica.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A música sempre foi um assunto muito interessante para mim. Sempre achei que 

acabaria trabalhando com festivais e/ou produzindo música. Como discente na 

academia, acabei vendo que havia muitas temáticas em torno da música para se 

trabalhar.  

Nos períodos finais do curso de Produção Cultural por diversas vezes entramos 

nos debates de cultura e tecnologia e como isso poderia ser um facilitador e algo 

dinâmico e interessante para o presente e o futuro da cultura e da educação. Nesses 

debates sempre acabamos citando serviços que estavam crescendo a cada dia, como o 

Netflix e o Spotify.   

Quando conheci o aplicativo Spotify em 2015 logo me interessei e abri uma 

conta, sentia que ele me faria retomar a facilidade de ouvir música, pois a falta de 

vontade de obter álbuns físicos ou de forma digital pirata pareciam ter me distanciado 

de ouvir músicas todos os dias. Como qualquer nova tecnologia há um período de 

estranhamento e aprendizado, e comigo não foi diferente, porém, após começar a 

entender os recursos, passei a reconhecer o quanto o serviço era interessante e poderia 

ser base para alguns trabalhos acadêmicos. E foi exatamente isso que fiz. Inicialmente 

fazendo trabalhos comparativos de serviços, de compreensão de como aquela tecnologia 

surgiu, como ela funcionava etc.  

Os últimos trabalhos que fiz sobre o tema ainda me deixaram intrigada sobre o 

cenário musical no qual o Spotify estaria inserido. Ele é mais influente por ser líder de 

mercado? A plataforma era algo revolucionário? Ela reforçava o sucesso dos artistas 

mais influentes? Ela era porta de abertura aos artistas independentes? Ela, por ser 

acessível e correta, conseguiria combater a pirataria? Ela é o futuro da música? Os 

artistas acreditam nesse formato de consumo de música? Todos estes questionamentos 

me incentivaram a começar a entender o consumo da música na história. Portanto, 

busquei fazer um levantamento de como a música é e foi tocada, como ela é e foi 

consumida, como ela é negociada, quanto ela vale, como se faz receitas, entre outras 

quanto ao cenário onde o Spotify está inserido. 

Para a compreensão de temas que envolviam este cenário musical fiz um 

levantamento e análise de material bibliográfico dentre os temas do histórico dos 

formatos de execução de música, do consumo de música, de indústria da música, de 

direitos autorais e a legislação brasileira a respeito, além de métodos tecnológicos 
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inovadores como o Napster, o próprio streaming e o Spotify. Também fiz análise de 

algumas pesquisas de teor empírico e relatórios de institutos voltados para a 

compreensão do consumo da música de forma geral. Mas algumas questões específicas 

ainda não eram claras para mim, e a fim de aprofundá-las também busquei fazer um 

estudo empírico a partir de questionários e entrevistas. Como queria envolver a temática 

Spotify (streaming), pirataria e indústria da música, pareceu fazer sentido buscar os três 

interessados nesses assuntos: o público, os artistas e a grande indústria (gravadoras 

editoras etc). Acabei me estendendo ao contato também com representantes do ECAD e 

tentei por diversas vezes o contato com representantes do Spotify, que se recusaram dar 

entrevista. 

Meu caminho de pensamento era: o streaming vem contemplando os interesses 

dos sujeitos da indústria da música? E focar na plataforma Spotify por ser a de maior 

influência no mercado de consumo de áudio. Porém para alcançar a compreensão de 

quais eram os interesses dos sujeitos da música eu precisaria fazer uma análise da 

trajetória desse consumo. 

Por ser uma área ainda pouco estudada e bem atual, alguns dados coletados de 

mais de 5 anos atrás podem não ser os melhores com relação à temática tecnológica 

presente neste trabalho, mas consegui buscar e analisar dados que foram pertinentes à 

questão. 

Apresento os resultados a partir de um capitulo de levantamento do histórico dos 

formatos de reprodução da música. Sigo então para um segundo capítulo com uma 

análise do programa Napster, que tanto alterou o formato de consumo de música atual e 

que nos colocou a debater a pirataria na música. No terceiro capitulo adentro a temática 

dos direitos autorais (e o ECAD), e a nossa legislação, para que assim fiquem claros os 

motivos dessa indústria que tanto se preocupa com a pirataria. No quarto capítulo busco 

entender o conceito de pirataria, como ela tem modificado a indústria da música e as 

diversas formas que podemos compreender esse polêmico conceito. No quinto capitulo 

abordo o conceito de streaming e especificamente o Spotify, além de tentar apresentar o 

que acredito serem os diferenciais que a plataforma oferece. No sexto capitulo exponho 

a parte empírica da pesquisa: analiso entrevistas pessoais e questionários anônimos que 

realizei com artistas atuantes, além de entrevistas com representantes de gravadoras e 

uma análise dos resultados de um questionário aplicado a seguimento do público 

consumidor em 2017.  
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2. A REPRODUÇÃO E O CONSUMO DA MÚSICA  

2.1 OS FORMATOS FONOGRÁFICOS  

 

Durante vários séculos a música era apenas executada ao vivo, através de 

instrumentos artesanais. A partir do séc. XVII, podemos observar alguns aspectos 

comerciais relacionados à música: compositores das chamadas música barroca e música 

clássica vendiam suas composições para serem executadas por terceiros, além da venda 

de performances e instrumentos. Neste capitulo faremos uma análise dos suportes de 

reprodução sonora que existiram/existem e de como a indústria fonográfica reagiu às 

reviravoltas dos avanços tecnológicos. 

Em 1796, um relojoeiro de Genebra, Antonie Favre-Salomon
1
, construiu a 

primeira caixinha de música, que era acoplada a um relógio de bolso. A mesma utilizava 

da tecnologia de um cilindro com pontas que acionavam lâminas de aço
2
. A caixa de 

música feita por Favre-Salomon atualmente está exposta na The Shanghai Gallery of 

Antique Music Boxes and Automata, no museu Shanghai Oriental Art Center, na 

China
3
. 

Já no séc. XIX passam a ser produzidas caixinhas de músicas que não 

dependiam de relógios para sua reprodução. Ainda no mesmo século foram inventados 

o piano mecânico, o fonógrafo e o gramofone. O piano mecânico, também conhecido 

como pianola, foi inventado em 1897 e era um piano que reproduzia música 

automaticamente (GOMES et al., 2015). Seu funcionamento se dava através de um rolo 

de papel com furos de acordo com as notas musicais. A cada furo se acionava alavancas 

e pedais do piano (MACHADO, 2004).  

Em 1877, o cientista Thomas Edison inventou o fonógrafo, um dispositivo que 

conseguia gravar e reproduzir sons e suas gravações dependiam de um cilindro de cera, 

mas o mesmo não era facilmente reproduzido (GOMES, 2014).  

Em 1890, Emile Berliner criou um protótipo da gravação em sulcos de discos: o 

aparelho executava o fonograma através de um disco de ebonite (borracha vulcanizada) 

pouco resistente de 7 polegadas. Por ser de pouca resistência e pouco tempo de 

execução (apenas 3 minutos), o disco de ebonite logo foi substituído por goma laca 

(GOMES, 2014). A invenção de Berliner permitiu o surgimento do gramofone, a 

Victrola, da Victor Talking Machine Company (ABREU, 2009). O gramofone foi uma 

                                                             
1
 Fonte: http://www.myswitzerland.com/pt/museu-de-caixinhas-de-música-e-automatos.html 

2
 Fonte: http://www.musees.ch/boites-a-musique 

3
 Fonte: http://en.shoac.com.cn/Content.asp?nrID=141 
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tecnologia que contribuiu para a criação de uma indústria fonográfica e é possível 

observar sua influencia até os dias de hoje. 

[...] o gramofone revolucionou a música popular a tal ponto que 

podemos afirmar que a duração consagrada das canções populares, até 

hoje – em torno de três minutos – é resultado de seu advento. 

(GOMES, 2014, pg. 76). 

Com o advento da eletricidade e o uso das ondas hertzianas se tornam possíveis 

outras duas formas muito populares de reprodução de música: o rádio e o toca-discos 

elétrico. Em 1920, com o rádio como transmissor de música, houve uma melhoria 

grande na qualidade da reprodução da música, pois o processo de gravação eletrônica 

gerava uma reprodução de melhor qualidade, assim se tornando uma nova experiência 

auditiva. O rádio levou para dentro da casa das pessoas a música, não as fazendo 

depender de locais públicos para seu consumo, porém os ouvintes ficavam dependentes 

da programação das rádios. Em 1940, o toca-discos executava LPs (Long Plays – 

chamavam-se assim pois possuíam até 40 minutos de execução de música), o que 

oferecia o consumo da música mais livremente e sem depender de programação de 

terceiros, sendo que a compra e o consumo de LPs se tornavam cada vez mais comuns: 

É interessante frisar que, com o surgimento do disco de vinil, uma 

nova lógica comercial do consumo de música se estabelece. Começa a 

se desenvolver a estrutura de uma indústria fonográfica, responsável 

pela gravação/produção/distribuição/divulgação de discos e artistas. 

As pessoas deixam de apenas ouvir música para consumir música, no 

sentido comercial. Lojas especializadas em LP’s tornam-se cada vez 

mais comuns. (GOMES et al., 2015, pág. 3) 

 

Em 1954, baseada na tecnologia Reel-to-reel
4
, foi desenvolvida a Fidelipac por 

George Eash, sendo lançada no mercado apenas em 1959. Foi a inspiração para outros 

equipamentos
5
 envolvendo o uso da fita magnética, a mesma para gravação de jingles, 

comerciais, músicas e propagandas de rádios.  

Em 1963 mais uma tecnologia com fita magnética foi desenvolvida, dessa vez 

em versão portátil e lançada pela Phillips, de nome mais fácil também foi a que mais se 

popularizou: a fita cassete (abreviação: K7
6
). A K7 só se tornou realmente popular na 

década de 1980 quando nos Estados Unidos da América a companhia Sony lançou o 

                                                             
4
 Reel-to-Reel: aparelho que gravava e executava sons, vozes e música através de uso de fita magnética, 

foi inventada pelos alemães nos anos de 1930. (NICHOLSON, 2016). 
5
 A Fidelipac deu origem pelo menos duas tecnologias compactas usando fitas magnéticas revestidas em 

material plástico. Em 1958 a RCA (Radio Corporation of America) lançou a Stereo Tape Cartridge 

Player/Recorder. Posteriormente, em 1963, a fita cassete. (NICHOLSON, 2016). 
6
 Abreviação segundo o Dicionário de Termos e Expressões da Música (DOURADO, 2008). 
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Walkman
7
, que só se tornou comum no Brasil na década de 1990. O aparelho foi o 

primeiro de reprodução portátil e individual. A fita geralmente permitia em torno de 30 

minutos por lado, e ao término de cada faixa ou lado se o ouvinte quisesse ouvir 

novamente teria que rebobiná-la (CARVALHO, 2016). A fita cassete era inovadora e se 

tornou um formato até mais democrático para produção de conteúdo independente: 

qualquer um com um gravador/reprodutor de K7 poderia gravar suas músicas, porém a 

execução dos produtos caseiros e dos profissionais não era de melhor qualidade quando 

comparada ao LP e ao “futuro” compact disc (Tradução livre: disco compacto. 

Abreviação: CD). Além da possibilidade de gravar o que fosse produzido pelo dono do 

produto, a K7 também promoveu certo incremento da “pirataria”, pois também era 

possível a cópia e a comercialização ilegal de materiais protegidos legalmente. 

Em 1983, foi lançado o compact disc, primeiro suporte digital de reprodução. O 

mesmo, diferentemente dos LPs possui apenas um lado com aproximadamente o dobro 

da capacidade de minutos. Com o CD, alguns termos comuns do cotidiano ficam 

obsoletos: rebobinar (comuns nas fitas magnéticas K7s) e a troca de lado (dos LPs). Da 

mesma forma que o Walkman dava portabilidade às K7, o CD também possuía a sua 

versão de reprodução portátil: o Discman
8
. 

O CD se utiliza de um formato de áudio não comprimido (o CDDA - Compact 

Disc Digital Audio) ou seja, não há alteração de bits, mantendo assim alta qualidade de 

reprodução, porém o formato precisa de um espaço maior para armazenamento. Os CDs 

geralmente possuem 700 MB (megabytes), o que significa cerca de 80 minutos de áudio 

não comprimido.  

Ao acessar os dados de um CD de música pelo computador o usuário geralmente 

encontrará arquivos no formato WAV. Existem também formatos comprimidos de 

áudio digital onde não há perda perceptível de qualidade. Estes formatos muitas vezes 

são chamados de “lossless”
9
 ou HI-FI, e os mais comuns são os formatos APE, FLAC 

(Free Lossless Audio Codec) e M4A. Há também formatos que comprimem, mas não 

mantém a qualidade de áudio tão fiel, através da remoção de faixas de áudio 

teoricamente imperceptíveis pelo ouvido humano. No final dos anos 1990 o formato 

comprimido Motion Picture Expert Group-Layer 3 (mais conhecido como MP3) se 

                                                             
7
 Desenvolvido pela Sony, o primeiro modelo de Walkman foi o Sony TPS-L2, foi lançado no Japão em 

1979. Invenção do japonês Nobutoshi Kihara chegou nos EUA no ano seguinte custando em torno de U$ 

150 (PIXININE, 2015). 
8
 O primeiro Discman foi lançado pela Sony em 1984, seu nome era Sony Discman D-50, lançado menos 

de 2 anos após o início da comercialização em massa de CDs. 
9
 O termo lossless é diversas vezes utilizado para descrever a qualidade do serviço de streaming TIDAL. 

Fonte: https://vimeo.com/107804043 
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tornou o formato mais comum de uso de compartilhamento de músicas de forma digital. 

Comparado ao formato WAV, o MP3 é 1/12 do tamanho de arquivo (DE MARCHI, 

2005). 

Muitos se enganam acreditando que o primeiro dispositivo portátil (MP3 player) 

para ouvir músicas em formato digital foi o Ipod. O player da Apple muitas vezes leva o 

crédito, porém o pioneiro foi o dispositivo sul coreano Saehan/Eiger Labs F10/F20 

(MEDEIROS, 2006), que possuía apenas 32MB de memória interna, cabendo em torno 

de 8 músicas, mas o mesmo possuía a opção de utilização de cartão de memória para 

assim expandir a capacidade de armazenamento.  

 

2.2 A INDÚSTRIA FONOGRÁFICA E O CONSUMO DA MÚSICA  

O significado de indústria fonográfica, segundo Alkmim et al. (2005)  

É o conjunto fabril das atividades de gravação de som, constituindo a 

espinha dorsal a partir da qual emergem, em torno da qual gravitam, 

ou para a qual convergem as atividades desenvolvidas no âmbito dos 

demais aspectos da cadeia produtiva da economia da música 

(ALKMIM et al., 2005, pg. 32) 

 

Diante dessa definição, os aspectos econômicos e comerciais observados 

previamente à fabricação de dispositivos de execução de música não serão 

aprofundados neste trabalho.  

Tanto a invenção de Edison, quanto de Berliner, nesse momento já como 

indústrias que competiam por mercado entre si (North American Phonograph Company 

e Berliner Gramophone, respectivamente), contribuíram para a popularização da música 

e a manutenção contínua dos produtos do mercado.  Posteriormente ambos descobririam 

que era mais lucrativo investir diretamente na distribuição do conteúdo gravado, 

fundando assim seus próprios estúdios de gravação: Edison Records e Victor Talking 

Machine Company
10

 que ainda competiam comercialmente com os outros estúdios. 

 No início do séc. XX, a Victor Talking Machine Company gravava Enrico 

Caruso
11

, assim popularizando ainda mais a gravação de música. Nas décadas de 1920 e 

1930 os selos independentes se tornaram populares vendendo blues e jazz.  

                                                             
10

 A companhia Victor Talking Machine Company ainda fez lançamentos com o nome Berliner até 1900 

(ALMEIDA, 2010) 
11

 Enrico Caruso (1873 – 1921) foi um cantor de ópera italiano, tenor extremamente popular na época – e 

ainda referência. Seu disco 'Vesti la giubba', de 1902 foi o primeiro disco gravado a vender 1 milhão de 

cópias. Em 1987, National Academy of Recording Arts and Sciences (GRAMMY) reconheceu Caruso 

com o prêmio póstumo Grammy Lifetime Achievement Award. 

(http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/first-million-seller-record/) 
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 Na década de 1940, quando a Billboard começou a publicar as Billboard 

Charts
12

 as mesmas acabaram por ajudar a divulgar, portanto vender mais, os artistas 

que estavam no topo, além de também demonstrar para as gravadoras e selos  que tipo 

de estilo musical estava tendo a maior resposta de público. A revista se tornou acessório 

para o consumidor conhecer artistas, para pesquisa de público e marketing para as 

empresas da indústria fonográfica. 

Mesmo tendo sido inventado em 1920, o LP só se tornou um item forte no 

mercado em 1950 (ALKMIN et. al, 2005). Apenas no fim de 1960, com a introdução do 

som estereofônico de alta fidelidade musical
13

, ele atingiu sua máxima potência de 

vendas principalmente nos Estados Unidos da América, mas tendo força mundial. 

Sendo assim, historicamente, o LP foi o critério que, dentro de uma lógica comercial de 

consumo, possibilitou o surgimento de uma estrutura industrial forte. Esse ramo 

industrial se tornou responsável pela gravação, produção, distribuição e divulgação dos 

discos e artistas. 

Nas décadas de 50 e 60, com o mercado americano em efervescência por essa 

produção, as gravadoras europeias (principalmente britânicas) migraram de continente, 

e o jazz e blues foi dando espaço também ao rock’n’roll. Nesse período artistas como 

Elvis Presley, Frank Sinatra e The Beatles obtiveram maior popularidade. Foram épocas 

de consumo em massa e de artistas com expressiva fama internacional. As gravadoras 

souberam lidar com essa imagem, garantindo ainda mais vendas para seus produtos. As 

gravadoras de renome da época
14

 eram: RCA-Victor (representante de Elvis Presley), 

Columbia Broadcasting System (CBS), Warner Brothers, EMI-Capitol, MCA Records e 

Phonogram (ALMEIDA, 2010). 

As grandes gravadoras fizeram da música gravada um négocio extremamente 

rentável. Com o passar do tempo e as inovações tecnológicas, a indústria foi se 

adaptando, como por exemplo à fita cassete (K7) - criada no auge das vendas de LP -, 

                                                             
12

 As Billboard Charts eram tabelas que faziam um ranking de popularidade dos artistas e de seus 

trabalhos. Havia duas tabelas: a Billboard 100 (ranking das 100 canções que mais vendiam – singles) e a 

Billboard 200 (ranking dos 200 álbuns completos mais vendidos). 
13

 O famoso “Hi-Fi”. Estereofônico, origem da palavra estéreo. Com a implantação do som estéreo, a 

reprodução se tornou bem mais fiel. Significado, segundo o dicionário Michaelis “Técnica de gravação, 

reprodução e transmissão de sons que visa a possibilitar a localização plausível da direção e da distancia 

de uma fonte (voz, instrumento, ruídos, etc.) em um campo sonoro complexo, por meio da utilização, em 

geral, de dois canais de registros que conduzem os sons para dois ou mais alto-falantes, convenientemente 

instalados, tentando recriar o efeito espacial que o ouvinte experimenta em uma apresentação ao vivo.” 

Fonte: http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/estereofonia/ 
14

  As grandes gravadoras desta época absorveram muitas das pequenas e de selos 
independentes. Descrever o cenário de vendas e fusões das mesmas neste trabalho fugiria do 
foco pretendido. 
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que teve sua febre tardia, nos anos de 1980 e 1990, porém não aposentando o LP, 

principalmente porque a fita era considerada uma mídia de baixa qualidade. A diferença 

que as K7s trouxeram era que elas representavam o retorno da possibilidade de 

gravações musicais não profissionais e de baixo custo. A experimentação doméstica e a 

cópia de fonogramas de outras fitas se tornou algo comum, assim impulsionando a 

pirataria. A chegada da K7 no Brasil se deu em 1970, e em 1974 dos 11 milhões de 

unidades de fitas produzidas, apenas 4 milhões eram das gravadoras, e a pirataria se 

dava de forma comercial e doméstica (VICENTE, 2012).  

Da mesma forma como a indústria acompanhou e desfrutou do sucesso das 

Billboard Charts, o mesmo ocorreu com a junção da música com a televisão, que teve 

início nos anos de 1970
15

 e se tornou poder de mercado nos anos de 1980, com o 

nascimento da Music Television (MTV). O canal era totalmente voltado para a música e 

fazia transmissão de vídeo clipes 24h por dia, se tornando uma excelente forma de 

expor artistas. Novamente as gravadoras fizeram bom uso de um avanço tecnológico, 

alterando seu modo operacional para que sempre que fosse lançado um single também 

era lançando um vídeo clipe para a faixa. Da mesma forma como o rádio funcionava, os 

artistas com maior tempo de exibição cresciam em popularidade mas nem todos 

conseguiram se adaptar à tecnologia, e assim foi o declínio da RCA-Victor (ALMEIDA, 

2010). 

As décadas de 1980 e 1990 foram de transição de três mídias no mercado: LPs, 

K7 e CDs. Vicente (2012) cita dados da ABPD
16

 (Associação Brasileira dos Produtores 

de Discos) a fim de mostrar um pouco do cenário nacional em relação ao consumo de 

álbuns na transição de mídias LPs, K7 e CD: 

E, se em 1986 o total de unidades de cassetes legais vendidas no país 

era equivalente a aproximadamente 50% do total de LPs, dez anos 

depois, representava pouco mais de 5% do total de CDs (VICENTE, 

2012, pg. 14-15). 

 

O CD no início também foi uma inovação facilitadora para a indústria 

fonográfica. Como tinha as gravações digitais e a facilidade de produção em massa de 

áudio de alta qualidade, foi algo muito bem visto na época. Porém, não muito após o 

lançamento do CD no mercado, também foi lançado o CD-R. Neste tipo de CD era 

possível gravar dados, tendo armazenamento de cerca de 700MB. Posso supor que na 

época que começaram as vendas do CD-R a intenção era de que o usuário pudesse usá-

                                                             
15

 Surgimento do conceito de Music Video (em tradução livre: video de música, o popular vídeo-clipe). 
16

 ABPD. O Mercado brasileiro de música, 1997. Rio de Janeiro: ABPD, 1998. 
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lo para armazenamento comum, igual o que costumávamos fazer com o, atualmente 

obsoleto, disquete (também conhecido como diskette, disk ou floppy disk). Mas foi um 

engano, os usuários passaram a utilizar os mesmos para cópia de álbuns inteiros e 

muitas vezes armazenamento de arquivos em formato MP3, assim podendo armazenar 

bem mais do que os comuns 80 min. de áudio. A gravação de álbuns era (e ainda é) tão 

simples que o usuário poderia fazer a conversão do arquivo para MP3 no próprio 

programa Windows Media Player (como demonstro na Figura 1), e daí então gravar da 

forma como preferir.  

 

Figura 1 - Como fazer a conversão de arquivos WAV para MP3 com o Windows Media Player 

O início dos anos 2000 veio com a revolução do formato digital, e com ela duas 

forças: o compartilhamento ilegal, através de tecnologia P2P – que será detalhada no 

próximo capitulo – e o compartilhamento legal, era feito através de serviços como a 

iTunes Store
17

 (tradução livre: Loja iTunes, também conhecida como iTunes). O 

compartilhamento legal era feito de forma remunerada, geralmente no valor de U$ 0,99 

por faixa musical. Tanto a influência dos downloads ilegais quanto a dos downloads via 

iTunes foi fator impulsionador  do atual consumo de músicas, e não mais de álbuns 

completos – o  que um pouco se assemelha com o consumo de rádio. Os aspectos dos 

downloads ilegais serão abordados no capitulo 4.  

                                                             
17

 Produto da companhia Apple lançando em 2001, consiste em um programa que faz downloads de 

arquivos digitais de musica para que os usuários possam executar no player iTunes no computador ou no 

iPod (e atualmente também em outros produtos da Apple como o iPad e o iPhone). 
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Atualmente na indústria fonográfica existem 3 grandes gravadoras: Universal, 

Sony e Warner. Em 2016, segundo Mark Mulligan
18

, a Universal tinha fatia de mercado 

de 28,9% de todas as categorias de consumo (streaming, download de faixas e compra 

de álbuns), seguida pela Sony com 22,4%, e em terceiro a Warner Music com 17,4%. 

No mesmo ano, as gravadoras independentes possuíam uma fatia de 31,3%, tendo, 

portanto, juntas mais poder de mercado do que a maior gravadora individual, a 

Universal. A fatia das três grandes empresas unidas era de 68,7% do total da música 

consumida legalmente no planeta, mais que o dobro do total das gravadoras 

independentes. E este poder de mercado já foi maior.  

Segundo o relatório anual da indústria musical da International Federation of the 

Phonographic Industry
19

 (IFPI - divulgado em 2018, se refere ao ano de 2017), os dados 

iniciais resumidos do consumo da música no ano de 2017 mostra crescimento de 41,1% 

na receita da indústria via streaming, crescimento de receita mundial geral em 8,1%, 

queda da receita de downloads em 20,5% e queda na venda de álbuns físicos em 5,4%. 

Estes dados apontam como a indústria hoje consome: o streaming cresce, os downloads 

de faixas/álbuns caem, a venda física cai e a música em geral se mantém forte, 

mostrando crescimento. Portanto, temos uma indústria de consumo de música seguindo 

o padrão da atual “era dos serviços” – no qual o usuário paga um valor fixo e barato 

para consumir um arquivo de forma online, não mantendo dados no seu aparelho de 

execução.  

É importante também pontuar que o crescimento de 8,1% da receita total de 

2016 para 2017 é o maior crescimento que a IFPI já reportou desde 1997, quando 

começou a lançar estes relatórios anuais do consumo de música global. A receita total 

de 2017 foi de US$ 17,3 bilhões. O consumo de música digital cresceu em 19,1%, 

totalizazndo 54% do consumo geral de música, e tendo o streaming como forma chave 

de consumo, com 38% - como mostram as Figuras 2 e 3 a seguir. A América Latina foi 

a região com maior crescimento de receita global em 2017 (com 17,7%), que segundo o 

relatório, se deu por conta do aumento de 41,5% receita no segmento do streaming. O 

                                                             
18

 Mark Mulligan é analista de mídia e tecnologia. Já foi presidente da revista Vice e foi fundador da 

MIDiA Research, um serviço de pesquisa, análise de dados focado na interseção mídia e tecnologia.  
19

 A IFPI é uma organização sem fins lucrativos com base na Suíça que representa os interesses da 

indústria fonográfica de maneira global. A organização representa os interesses de 1.300 gravadoras, em 

57 países através de coleta e analise de dados, faz representação legal, desenvolve e pesquisa tecnologias 

para combater a pirataria, além de monitorar a pirataria virtual. Também libera relatórios anuais sobre a 

indústria fonográfica. Fonte: http://www.ifpi.org/what-we-do.php <acesso em: 17/09/2017> Sobre o 

relatório em questão: Global Music Report 2018: Annual State of the Industry, disponível para download 

resumido gratuito no site da IFPI. 

http://www.midiaresearch.com/
http://www.ifpi.org/what-we-do.php


21 
 

Brasil, em 2017 teve um crescimento de 17,9% em receitas – depois de em 2016 ter tido 

queda de 3% - ficando apenas atrás do Peru, que teve crescimento de 21,7%. 

No próximo capitulo vamos abordar a questão do programa Napster, que foi tão 

importante nas alterações dos últimos formatos e tecnologias de consumo de música. 

 

Figura 2 – Receitas anuais da indústria musical de 1999 a 2017. Fonte: IFPI 

                                   

Figura 3 - Receitas por segmento de consumo em 2017. Fonte: IFPI 
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3. A TECNOLOGIA PEER-TO-PEER E O NAPSTER  

3.1 A TECNOLOGIA PEER-TO-PEER (P2P)  

Segundo o dicionário Merriam-Webster, a palavra peer significa “um que possui 

mesma posição ou classe que outro” e “um que pertence ao mesmo grupo social 

baseado em idade, nível ou status”. Pensando nestes dois termos é possível estipular 

algumas traduções para o termo peer-to-peer: “de igual para igual”, “de par para par”, 

sendo um sistema onde todos tem os mesmos direitos e deveres para que o todo 

funcione. Isto é o que define a tecnologia Peer-to-Peer (daqui em diante P2P). 

Peer to Peer é um sistema de rede onde existem vários pontos (computadores 

dentro da rede), atuando cada ponto como um servidor e um cliente. Portanto é uma 

tecnologia de compartilhamento de arquivos digitais que prescinde de um servidor 

central. Os dois tipos de redes estão representados pelas Figura 4 e Figura 5. 

No final dos anos de 1990 a tecnologia de compartilhamento peer-to-peer se 

tornou popular pelo seu uso relacionado ao programa Napster, que será definido a 

seguir. A importância do Napster para este trabalho é contextualizar o leitor nos 

cenários de compartilhamento virtual e execução de música digitalizada, atualmente tão 

comum na internet. 

 

 

Figura 4 - Sistema de rede com servidor central.  

Fonte: a autora 
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Figura 5 - Arquitetura de rede peer-to-peer.  

Fonte: a autora 

 

3.2 O NAPSTER 

O Napster foi criado pelos jovens Shawn Fanning e Sean Parker em 1999. 

Constituía-se de um website e um software que facilitava o acesso e o download de 

músicas em formato MP3. Rapidamente o programa se tornou extremamente popular e, 

em um período de dois anos de existência, o Napster possuía 55 milhões de usuários 

(INFORMATICA NOTICIAS, 2001). Em 2000, um dos momentos de maior sucesso do 

programa, este chegou a registrar 14 mil downloads por minuto (LAMONT, 2013).  

O funcionamento do software Napster (em seu formato de origem) se dava da 

seguinte forma: o usuário baixava o programa em seu computador e designava uma 

pasta em seu disco-rígido para que fossem armazenados os arquivos a serem 

compartilhados e os arquivos a serem baixados. A partir desse momento o software 

fazia uma coleta de informações dos arquivos ali inseridos e compartilhava essas 

informações em seu diretório (servidor de indexação – rastreia e indexa conteúdo, e é 

servidor de consulta), o qual indicava onde coletar os arquivos quando solicitados 

futuros downloads. Se o usuário era o fornecedor do arquivo, ele se tornava o servidor, 

podendo assim compartilhar com diversos outros usuários, todos conectados através da 

Internet e do diretório do Napster. A partir de cada download feito do mesmo arquivo 

em diferentes computadores, cada um daqueles computadores tornava-se um servidor 

daquele arquivo. Assim, cada computador era um servidor e cliente dentro de uma só 

rede, ou seja, não existia um servidor central com os arquivos de música, apenas o 
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diretório de informação dos arquivos armazenados pelos usuários em suas respectivas 

pastas de compartilhamento (Figura 6). 

 

Figura 6 – Diagrama de funcionamento do Napster 

Fonte: BERSCHADSKY (2000) complementado pela a autora.  

Com a grande procura do público e o enorme fluxo de downloads de música de 

forma livre, representantes da indústria da música começaram a se posicionar quanto ao 

programa. Alguns artistas como Lars Ulrich, baterista da banda Metallica, foram 

contrários e fizeram campanha pública para que o Napster entregasse o nome dos 

usuários que estavam compartilhando suas músicas de forma ilícita. Em sentido 

contrário, outros artistas entraram em contato com representantes do Napster para 

agradecer o sucesso após terem lançado suas músicas através do software. Alguns 

artistas já estavam demonstrando que podia existir sim um mercado do 

compartilhamento, pois através do Napster eram contratados para mais shows, onde 

vendiam mais CDs, se tornando mais conhecidos.  

Um exemplo apresentado no documentário Downloaded – the Napster 

revolution (2013) é o da banda Dispatch, que mesmo sem CDs gravados ou sem grande 

gravadora ou repercussão da imprensa estavam fazendo enorme sucesso em diversas 
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regiões dos Estados Unidos da America (EUA), lotando shows e vendendo produtos. Na 

época de sucesso do Napster em seu formato ilegal, alguns artistas pareciam entender 

que o cenário estava prestes a mudar e que os músicos e a indústria deveriam 

compreender isso e se adaptar da melhor forma possível. 

Com o sucesso dos números e o início do interesse de investidores externos, o 

Napster buscou contato com alguns representantes da indústria da música para 

estabelecerem algum tipo de compromisso, mas não houve acordo nem cooperação. No 

documentário citado vê-se que o Napster parecia disposto a descobrir um modelo de 

receita que fosse algo revolucionário para oferecer à indústria da música, um possível 

serviço de distribuição digital oficial. A indústria fonográfica não pareceu encarar desta 

forma. 

No final de 1999
20

 as grandes gravadoras dos EUA, representadas pela 

Recording Industry Association Of America (RIAA), uniram esforços para processar os 

criadores do Napster. Acreditavam que conseguiriam parar a tecnologia com processos 

e obstáculos jurídicos, e assim começou a primeira grande batalha judicial entre a 

indústria fonográfica e os softwares de downloads de músicas na Internet. O principal 

argumento do processo foi que o Napster teria como função primordial viabilizar e 

incentivar a violação de direitos autorais por facilitar o compartilhamento de músicas 

virtualmente. A defesa feita pelos desenvolvedores do Napster inicialmente foi que não 

poderiam ser culpabilizados por infringir os direitos autorais porque não faziam parte do 

processo de cópia de arquivos, que sempre foi integramente realizada pelos 

computadores dos usuários do software. Napster acabou perdendo os processos e após 

alguns meses de tribunais teve que encerrar suas atividades, e posteriormente pagar 

milhões em danos à indústria fonográfica e a artistas. 

Apesar disso, o Napster afetou como usamos nossos computadores, como 

escutamos música e como pensamos sobre propriedade/direitos autorais, e trouxe para 

as massas o uso da tecnologia P2P, antes exclusivo do meio geek
21

. Napster produziu o 

boom de três conceitos que antes restritos: download via Internet, música digital (mais 

especificamente o formato MP3) e pirataria em larga escala. Anteriormente, a indústria 

apenas lidava com centenas ou milhares de eventos considerados piratarias, mas nunca 

havia lidado com um poder como o do Napster, que elevou a escala a milhões. O 

                                                             
20

 Em 07 de dezembro de 1999 foi quando a RIAA iniciou o processo contra o Napster, o caso se 

prolongou por oito anos, mesmo após o encerramento das atividades do site em 2001. (CABRAL, 2009). 
21

 Definição de geek, de acordo com o dicionário Merriam-Webster, é “um entusiasta ou 

especialista/perito no campo da tecnologia ou suas atividades”. 
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impacto da extensão da rede de colaboração no compartilhamento de arquivos foi tão 

forte que o software, por algum tempo, foi visto por alguns analistas, por exemplo o 

artista Chuck D
22

 – que testemunhou a favor de Napster  (DOWNLOADED, 2013) – , 

como “o novo rádio”.  

 O encerramento do formato de serviço gratuito ilegal do Napster em 2001 foi 

considerado uma vitória das grandes gravadoras, porém muitos outros softwares e 

tecnologias de compartilhamento surgiram após, provando assim à indústria que pouco 

adiantou lutar contra tais tecnologias, devendo pensar em formas de utilizá-las a seu 

favor. Logo após o encerramento das atividades do Napster já estavam em rede 

programas com tecnologias similares, como o Gnuttela, Soulseek, Kazaa, Limewire etc. 

Em 2002 começou a saga da marca Napster tentando achar sua melhor forma de 

sobrevivência no mercado: foi comprada pela empresa Roxio por US$5,3 milhões 

(CNNMONEY, 2002); 2008 comprada pela empresa Best Buy por U$ 121 milhões; e 

em 2011 finalmente comprada pela Rhapsody, sua atual detentora (FRITZ, 2011). O 

formato atual do programa é legal, através do qual é possível fazer streaming online de 

músicas, download de arquivos de música de forma criptografada (apenas podendo ser 

executado, e não compartilhado), possui uma estrutura cliente-servidor tradicional paga 

e de acordo com as normas dos direitos autorais da indústria. No Brasil o programa tem 

a mensalidade no valor de R$ 17,90, com preços promocionais para clientes da 

operadora de telefonia Vivo e do site Terra. Atualmente disponibiliza em torno de 40 

milhões de músicas, está em 34 países, e tem 3,5 milhões de usuários pagantes 

(BILLBOARD, 2015). 

Para entender melhor sobre esses questionamentos da indústria e dos artistas a 

respeito do consumo de música é preciso entender como funcionam os direitos autorais, 

sua remuneração e os órgãos responsáveis por isso, como abordo no próximo capitulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22

 Carlton Douglas Ridenhour, conhecido como Chuck D é rapper, escritor e produtor americano, 

vocalista do grupo musical Public Enemy. Atua no mercado da música desde a década de 1980. 
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4 DIREITOS AUTORAIS E PIRATARIA 

4.1 DIREITOS AUTORAIS 

A ideia de propriedade intelectual e dos direitos autorais é relativamente recente, 

historicamente se tornou relevante com a invenção da imprensa: desde o séc. XVI, com 

receio da democratilização da informação/conhecimento, os soberanos criavam formas 

de fazer censura dando aos donos dos meios de produção o monopólio de 

comercialização dos títulos editados, e esses em contrapartida se comprometiam que os 

conteúdos não seriam desfavoráveis aos soberanos. Sendo assim, o intuito inicial era 

garantir monopólio da reprodução das obras (direito de cópia) e não o direito de autor 

em si (VIANNA, 2006). 

Com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, a ideia de direito autoral 

ficou mais próxima da atualidade, quando os autores começaram a se conscientizar da 

ideia de direito autoral como propriedade intelectual, e revindicar direitos de venda. “A 

invenção da ‘propriedade intelectual’ remonta, pois às origens do sistema capitalista, 

quando por pressão dos autores de obras intelectuais, toma-se por propriedade um ente 

incorpóreo que em rigor é ‘trabalho intelectual’” (VIANNA, 2006). 

Os direitos autorais são os direitos conferidos por lei à pessoa física ou jurídica 

criadora de uma obra intelectual para que ela possa obter os benefícios morais e ou 

materiais de sua criação. Ou seja, além de garantir formas de recuperar o capital que ali 

foi investido, também garante que seja respeitada a autoria das obras: 

No direito de propriedade, encontram-se integrados os direitos de ser 

usada a coisa, conforme os desejos da pessoa a quem pertence (jus 

utendi ou direito de uso); o de usufruir e gozar a coisa (jus fruendi), 

tirando dela todas as utilidades (proveitos, benefícios e frutos), que dela 

possam ser produzidas e o de dispor dela, transformando-a, 

consumindo-a, alienando-a (jus abutendi), segundo as necessidades ou a 

vontade demonstrada (SILVA, 2005, p. 477)  
 

 No Brasil, o direito autoral está regulamentado através da Lei de Direitos 

Autorais (Lei 9.610/98) e tem intuito de proteger as relações entre o criador e o 

utilizador das criações. Ainda existem algumas outras leis que auxiliam e 

complementam a Lei 9.610/98: a Lei 5.988/73
23

 e a Lei 12.853/13
24

. 

Como dito anteriormente, existem os direitos morais e os direitos patrimoniais. 

Os direitos morais garantem a autoria da criação ao seu autor (no caso de obras 

                                                             
23

 A Lei 5.988/73 foi a primeira lei de direitos autorais no Brasil, ela modernizou a gestão autoral e deu 

origem ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). 
24

 A Lei 12.853/13 é criada para aprimorar e modernizar os direitos autorais: altera, revoga e acrescenta 

dispositivos à Lei 9610/98. 
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protegidas por direitos autorais). Já os direitos patrimoniais são relacionados à 

utilização econômica da obra: é direito do autor definir como e por quem será utilizada 

sua obra, se será feita de forma parcial ou total. Os direitos morais são intransferíveis e 

irrenunciáveis, logo não podem ser cedidos a outras pessoas. Diferentemente, os direitos 

patrimoniais podem ser transferidos ou cedidos a outras pessoas, podendo assim o autor 

conceder o direito de representação.  

Na Lei 9.610/98
25

 no Capitulo I, Artigo 7º, define obras intelectuais como 

“criações do espírito” e que elas podem se apresentar em diversos meios, e também 

expõe os meios: obras literárias (artísticas ou científicas), esculturas, ilustrações, 

pinturas, fotografias, composições musicais, compilações, coletâneas, esboços de 

projetos arquitetônicos, entre outras diversas formas de produção. No mesmo título se 

define a quem se confere a proteção da lei, além da especificação das formas de 

reprodução da obra, como a transmissão, a publicação e a distribuição.  

No cap. III do título II, a lei informa que as obras não precisam ser registradas 

obrigatoriamente: a proteção da obra não depende do registro do autor - diferentemente 

do que acontece com a patente ou outros, como a propriedade industrial
26

. Os autores 

que fizerem o registro de suas obras devem fazê-lo no órgão público designado
27

 e 

pagar os valores referentes à taxação da obra. Anteriormente, no cap. II do título III, fica 

exposto que os direitos do autor são inalienáveis e irrenunciáveis, e são transmitidos 

somente após morte aos herdeiros do autor. Estes direitos perduram por setenta anos 

contados após o dia 1° de janeiro do ano subsequente ao falecimento do seu autor, após 

este período as obras caem em domínio público.  

Caso qualquer obra intelectual seja utilizada sem autorização prévia, o responsável 

pelo uso incorreto poderá ser alvo de processo judicial por violação das normas de 

direitos autorais. 

Além da Lei do Direito Autoral, o direito autoral está regulamentado também por 

tratados internacionais, para que os direitos de autor sejam respeitados e remunerados 

também fora do território nacional (ECAD, 2016). 

                                                             
25

A Lei 9610/98 se encontra na integra em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm. Acesso 

em 26 jun. 2017. 
26

 Fonte: GANDELMAN, Henrique. De Gutemberg à internet: direitos autorais na era digital. 4. Ed. 

ampl. e atual. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
27

 O registro de obras é realizado conforme sua natureza, os locais de registro são: a Biblioteca Nacional, 

a Escola de Música, a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Instituto 

Nacional do Cinema, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Informação 

disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5988.htm. Acesso em 26 jun. 2017. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5988.htm
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Os direitos patrimoniais podem ser usados de diversas formas, uma composição 

gravada para CD ou Digital Vídeo Disc (DVD), por exemplo, precisa de uma 

autorização previa, para filmes/comerciais outra, etc. Para execução pública também é 

necessária uma permissão. Execução pública significa em locais de frequência coletiva 

como lojas, estádios, restaurantes, hotéis, hospitais, órgãos públicos, meios de 

transporte (ECAD, 2016). 

4.2 O ECAD 

 

Em 1970 o Brasil produzia um conteúdo considerável de música, e na época 

chegou a ser considerado o sexto maior mercado fonográfico do mundo 

(GUIMARÃES, 2006). Porém, até então não havia legislação estipulando um formato 

de arrecadação e como seriam protegidas as obras e seus autores. Na mesma década, um 

grupo de artistas criou a Sociedade Musical Brasileira (SOMBRÁS), para juntos 

compreenderem os valores que lhes eram repassados, que pareciam pequenos quando 

observado o número de execuções das obras. A conclusão que a sociedade fez foi que as 

arrecadações não possuíam uma regra única, não eram claras, eram feitas de maneira 

precária etc. Após divulgação na imprensa, mobilizações em formatos de shows, a 

associação foi recebida pelo ministro da Educação e Cultura, e boa parte das exigências 

da SOMBRÁS foi atendida na criação da Lei 5.998/73 (CARDOSO, 2016). 

Ao ser expedida a Lei 5.998 em 1973, o Conselho Nacional de Direito Autoral 

(CNDA) foi criado. O CNDA é o órgão de fiscalização, consulta e assistência, no que 

diz respeito a direitos do autor e direitos que lhes são conexos (direitos dos interpretes 

do conteúdo gravado), ele determina, orienta, coordena e fiscaliza as providências 

necessárias à exata aplicação das leis. Porém ele não faz isso diretamente, ele institui o 

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). Até então, associações 

faziam esse trabalho de arrecadação, e com a criação do ECAD, o mesmo controlaria as 

associações que deveriam responder a ele. O CNDA controlava e regulamentava o 

ECAD que por sua vez unificava a arrecadação, obrigando as associações já existentes a 

se adaptarem ao modelo. O ECAD é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que 

foi instituída em 1973, começou a funcionar efetivamente em 1977 (CARDOSO, 2016). 

A instituição é responsável pela arrecadação e a distribuição de direitos autorais 

decorrentes da execução pública de músicas nacionais e estrangeiras (inclusive a 

radiodifusão e a exibição em obras audiovisuais). O escritório é atualmente 

administrado por sete associações de gestão coletiva musical, e com a centralização da 
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operação, as associações passaram a ser simplesmente repassadoras dos valores 

arrecadados aos detentores dos direitos autorais e dos direitos conexos. As associações 

são: a SBACEM (Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de 

Música), a ASSIM (Associação de Intérpretes e Músicos), a AMAR (Associação de 

Músicos, Arranjadores e Regentes), a ABRAMUS (Associação Brasileira de Música e 

Artes), a SOCINPRO (Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos 

Intelectuais), SICAM (Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais) e 

a UBC (União Brasileira de Compositores). 

O ECAD tem sede na cidade do Rio de Janeiro, porém faz cobertura em quase 

todo o país. Possui 32 unidades arrecadadoras diretas, 52 agências credenciadas, além 

de 41 escritórios terceirizados de advocacia
28

.  

Para receber recolhimentos do ECAD, o titular de uma obra deve estar filiado a 

uma das associações acima citadas e elas passam a defender seus direitos autorais, 

inclusive os de cobrança. No ato da associação, o titular deve informar todo o seu 

repertório (ECAD, 2016). 

Por ser administrado por associações, o ECAD tem regras de arrecadação 

definidas em assembleias gerais. A atual regra de valor arrecadado é de: 5% para as 

associações (sua manutenção), 85% para os titulares das obras e 10% para o ECAD (sua 

manutenção).  

Segundo Entrevistada A, que é funcionária do ECAD 

As informações das execuções musicais são coletadas de duas formas 

distintas: através da captação, gravação e identificação das músicas, 

como em estabelecimentos com música ao vivo, casas de festas e lojas 

comerciais, ou através do roteiro musical/planilha das músicas tocadas 

por determinado canal ou espaço, como shows, emissoras de televisão 

e cinemas. 
 

 Ainda segundo a Entrevistada A, para a coleta de informações sobre as 

execuções em rádios, casas de diversões/festas, música ao vivo, carnaval e festa junina, 

o ECAD utiliza um sistema de amostragem estatística certificado pelo Instituto 

Brasileiro de Opinião e Estatística (IBOPE), “A amostra contempla uma quantidade de 

execuções musicais representativa de todas as músicas executadas, em determinado 

período, e suficiente para estabelecer um rateio proporcional na distribuição de direitos 

autorais”. No site da instituição há disponíveis diversos links explicativos sobre como 

são feitas as cobranças e a partir de que valor são pagos os direitos de cada tipo de 

                                                             
28

 Fonte dos números expressos neste parágrafo: http://www.ecad.org.br/pt/o-ecad/quem-

somos/Paginas/default.aspx. Acesso em 04 de agosto de 2017. 

http://www.ecad.org.br/pt/o-ecad/quem-somos/Paginas/default.aspx
http://www.ecad.org.br/pt/o-ecad/quem-somos/Paginas/default.aspx
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remuneração. O sistema é feito de Unidade de Direito Autoral (que tem valor de R$ 

74,02) e cada categoria tem uma quantidade mínima de UDA para o seu pagamento, 

portanto se o autor em questão não tiver feito remuneração de um valor mínimo o 

mesmo não será pago no prazo base. O prazo é feito de partir de uma agenda de 

pagamentos também disponível no site. 

Os serviços de streaming vêm sendo tema de discussão e tentativas de 

regulamentação dentro dos caminhos legislativos brasileiros, principalmente por se 

tratarem de serviços que chegam em formatos internacionais, que são novos e não se 

encaixam perfeitamente nos atuais formatos de leis. Nos anos 2000 quando ocorreu o 

auge dos downloads ilegais, foram necessárias alterações nas leis brasileiras para que a 

mesmas se adaptassem as novas praticas tecnológicas. Agora com o streaming a história 

se repete: alterações nas leis ainda estão sendo debatidas novamente numa tentativa de 

regulamentar corretamente a questão dos direitos autorais nos tão novos serviços de 

streaming. Para Gandelman (apud FILHO, 1998, pg. 152) “só a experiência e o tempo é 

que indicarão os caminhos a seguir e fornecerão as molduras jurídicas atualizadas pela 

nova cultura”. Até o momento não parecemos ajustados às primeiras alterações das 

maneiras de consumo, mas o ECAD parece acreditar ter tecnologia e cobertura 

suficiente para fazer esses valores serem pagos de forma justa. Pelos dados coletados na 

parte empírica deste trabalho, essa não é a interpretação dos detentores de direitos 

autorais. Os mesmos acreditam que o ECAD não é um órgão transparente e não 

acreditam que o mesmo realmente consiga fazer cobertura das execuções da melhor 

forma possível. 

Segundo a Entrevistada A, a remuneração de plataformas como o Spotify é feita 

pelo o ECAD a partir do recebimento de uma lista de execuções enviada pela empresa 

de streaming, para então fazer o cruzamento de informações com seu banco de cadastro 

de fonogramas e seus autores. E o formato de remuneração de acordo com os direitos de 

autor é feita da seguinte forma: 

Os titulares de direito autoral (compositores e editores) e direitos 

conexos (músicos, intérpretes e produtores fonográficos) recebem 

valores variáveis, dependendo do tipo de uso da música. 

  

Quando a execução musical for ao vivo, apenas a parte autoral é 

remunerada, recebendo 100% do valor – é importante ressaltar que os 

valores são distribuídos de acordo com o informado no cadastro da 

obra. Por exemplo, se existe um único autor, ele recebe 100% do 

valor. Se forem 5 autores, os percentuais de participação de cada um 

podem variar dependendo do acordo feito entre eles. 
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Já nos casos de música mecânica, 2/3 são direcionados 

aos compositores e editores e 1/3 vai para os intérpretes, produtores 

fonográficos e músicos executantes. Do 1/3 que cabe aos titulares 

conexos, 41,70% vão para os intérpretes, 41,70% para os produtores 

fonográficos e 16,60% para os músicos. 

 

 A seguir, tentamos entender os usos do termo pirataria e algumas posições 

quanto aos seus usos e às questões morais envolvidas.  

 

4.3 A PIRATARIA 

 

Segundo o dicionário Michaelis, pirata é aquele  “1. bandido dos mares que pilha 

navios e povoações ao longo da costa; bucaneiro; corsário; (...) 3. Pessoa que se apossa, 

ilegalmente ou pela força, de bens de outrem; bandido, ladrão.”
29

. A terceira definição 

seria a mais correta para o termo que usamos quando nos referimos à pirataria digital de 

música. Ainda no Michaelis um termo que se encaixaria melhor seria o “ciberpirata”
30

: 

Individuo com sólidos conhecimentos de informática que invade 

computadores para fins ilegais como, por exemplo, fraudar sistema 

telefônico, copiar programa de computador ou material audiovisual, 

fonográfico etc., sem autorização do autor ou sem respeito aos direitos 

de autoria e cópia, para comercialização ou uso pessoal; cracker, 

hacker, pirata eletrônico. 

 

Talvez o pirata de música não precise de sólidos conhecimentos de informática 

como o dicionário expressa, mas ele precisa ter conhecimentos básicos para conseguir 

copiar e/ou reproduzir conteúdo fonográfico de forma ilícita e que não cumpra com as 

obrigações legais previstas nas leis de direito autorais. Há muito debate sobre qual tipo 

de consumo é realmente ilegal. Alguns usuários de pirataria se isentam da culpa por 

acreditar que o download e cópia de arquivos sem viés comercial não pode ser 

considerado ilegal, porém fazer download sem pagar pelo produto ainda é considerado 

um crime.  

 Em tempos anteriores ao CD e ao MP3, a pirataria de música era feita de forma 

menos volumosa. As copias de K7 eram feitas de forma caseira muitas vezes, ou seja, o 

acesso à copias de K7 pirateadas de forma comercial não era tão comum, pelo menos 

não como se tornou com a tecnologia do CD. Com a facilidade do processo de cópia, a 

                                                             
29

 Fonte: http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/pirata/ <acesso em: 

17/09/2017> 
30

 Fonte: http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/ciberpirata/ <acesso 

em: 17/09/2017> 

http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/pirata/
http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/ciberpirata/
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pirataria na mídia CD conseguiu se transformar em indústria, também se tornando 

popular a venda através de ambulantes nas ruas.  

O início da popularização da cópia de música digital se deu com a junção das 

tecnologias MP3 e de softwares de compartilhamento formato P2P (como o 

anteriormente citado Napster), que puseram em crise as práticas do mercado 

fonográfico, que há décadas se fazia de venda de álbuns. E até o início dos anos 2000, a 

relação do consumidor e do produtor de música foi quase totalmente controlada pelas 

gravadoras, e posteriormente, com os downloads de forma livre e gratuita, o consumidor 

passou a ter mais poder sobre a indústria (SAUERBRONN et al., 2010). E podemos 

inclusive observar a queda de números de ambulantes de CDs nas ruas. A popularização 

do download em massa - e o usuário apenas consumindo de forma digital -, também 

gerou crise no mercado ilegal de cópias físicas: o consumo de álbuns físicos não deixou 

de existir apenas para o consumo legal, mas também o ilegal
31

. Portanto, intermediários 

legais - lojas de discos/CDs – e ilegais – ambulantes deixaram de existir. 

Hoje, a música, as imagens, a voz e os textos foram convertidos para 

uma linguagem digital (binária) que permite sua reprodução, interação 

e edição infinitas sem perda de qualidade e conteúdo, mesmo a partir 

de um computador doméstico. Para produzir e reproduzir um disco de 

vinil eram necessários um estúdio e uma fábrica com técnicos 

especializados; para produzir (ou reproduzir) um CD ou DVD com 

músicas (ou filmes, imagens, textos, etc) basta um computador pessoal 

e alguns conhecimentos básicos, adquiridos com certa dose de 

curiosidade. (TOZI, 2010, pg. 20) 

 

 Segundo o relatório
32

 anual de 2008 (divulgado em 2009) da IFPI, 95% dos 

downloads de música neste ano não recolheram os devidos direitos autorais, totalizando 

40 bilhões de arquivos baixados ilegalmente. Segundo Sauerbronn et al.(apud. 

SIZEMORE, 2009), em 2010 a troca de arquivos via P2P já representava quase metade 

de todo o tráfego de dados da internet, e os downloads de arquivos de música e vídeo 

representam 70% desse montante. Nas vendas legais, o download de música digital já 

representava 25% de toda a venda de fonogramas.  

 Existiu e ainda existe uma preocupação grande da indústria fonográfica em 

expor como vilão e criminoso aquele que consumisse conteúdo pirata, além do uso de 

tecnologias como a Digital Rights Management (DRM), presente em CDs e em 

downloads legais e pagos, ela serve para impedir que o usuário consiga fazer uma 

segunda cópia do produto adquirido. O representante da Apple, Steve Jobs, fez 
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 A venda/consumo de CDs piratas ainda existe, mas em forma bem menos significativa. 
32

 A IFPI apresenta um relatório anual de dados sobre a indústria da música em um cenário global. Os 

relatórios podem ser acessados no site da organização. 
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campanha pública para que as músicas que a empresa vendesse na loja iTunes 

(responsável por 80% dos downloads legais em 2007) não fossem feitas com a 

tecnologia DRM, afim de permitir que os usuários pudessem assim fazer uma cópia do 

produto para ter no player portátil, no player do carro etc (CASTRO, 2007).  E a 

indústria fonográfica cedeu: o download sem DRM custaria US$ 1,29, custando assim 

US$ 0,20 a mais que a cópia protegida
33

. O usuário que pagasse o valor, se não 

estivesse preocupado com a lei poderia assim piratear o conteúdo pagando apenas vinte 

centavos a mais. Portanto, este é um dos exemplos de que os interesses de mercado 

estão acima dos interesses na proteção dos direitos autorais propriamente ditos. 

 O lado da indústria fonográfica (representada pelas grandes gravadoras) de ver a 

pirataria como uma inimiga nem sempre é compartilhada por todos os setores da 

cultura. Um exemplo do “lado bom” da pirataria é o forte mercado pirata que se deu em 

Belém do Pará. Segundo Tozi (2010), apoiado em dados de uma pesquisa da Fundação 

Getúlio Vargas, de 2007, ele conseguiu observar que “abandonados” pelo interesse das 

gravadoras - 88% dos grupos de tecnobrega paraense nunca tiveram contrato com 

gravadoras (o autor ainda sublinha que as gravadoras focam seus locais de ação no lucro 

e não em questões artísticas ou sociais) - as bandas se apoiavam na pirataria para 

divulgação de seus trabalhos: 

Feitos em pequenos estúdios profissionais ou caseiros, os CDs e 

DVDs são criados, distribuídos e vendidos pelas próprias bandas, em 

suas apresentações, ou apoiados em ‘pirateiros’, entram no mercado 

de rua a partir dos camelôs. (...) muitas vezes as bandas doam seus 

discos para que sejam pirateados em troca da divulgação que só a 

pirataria permite. ‘Assim, a reprodução não autorizada é uma das 

principais responsáveis pela difusão da música para fora do Estado 

do Pará, o que representa a possibilidade de expansão dos negócios 

das duas partes envolvidas’ (FGV, 2007). Nessa situação, a difusão 

do conteúdo se tornou mais importante que o direito autoral sobre ele, 

mostrando que nem sempre a legislação de direitos autorais, que é 

genérica, atende as especificidades de todos os lugares. (TOZI, 2010, 

pg.23) 
 

 Segundo Castro (2005), o Relatório sobre Pirataria Comercial de 2005 da IFPI 

apontou o Brasil como o nono entre os dez países com alto consumo de pirataria no 

mundo
34

. Ainda no mesmo trabalho cientifico, a autora cita outra pesquisa, com dados 

baseados em público dos Estados Unidos da América, onde apenas 15% dos 
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 Segundo a Apple, atualmente os conteúdos da loja iTunes não possuem mais a tecnologia DRM e o 

usuário pode solicitar o download do arquivo sem DRM se o tiver feito anteriormente com a tecnologia 

presente. Fonte: https://support.apple.com/pt-br/HT201616. <acesso em: 01/05/2018> 
34

 A lista completa: Paraguai (99%), China (85%), Indonésia (80%), Ucrânia (68%), Rússia (66%), 

México (60%), Paquistão (59%), Índia (56%), Brasil (52%) e Espanha (24%).  

https://support.apple.com/pt-br/HT201616
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entrevistados declaram ter comprado música em seu formato digital, 75% consideram os 

valores pagos em CDs excessivos, enquanto 71% acreditam que o preço de US$ 0,99 

por download de música é “justo” ou “muito barato”. 

 Dentro de uma concepção moral, o pirata caseiro, que não faz uso e 

compartilhamento para fins econômicos, acredita que é uma troca comum, onde ele 

envia e recebe música via internet (P2P) com usuários da mesma maneira como amigos 

ouvem músicas juntos, emprestam CDs e fazem cópias dos mesmos. Apesar disso, os 

entrevistados por Castro (2006) entendem como crime a venda dos produtos, 

confirmando que o usuário que faz downloads acredita que há uma diferença moral 

entre ambos, confirmando que o mesmo não acredita estar praticando um crime tão 

relevante quanto, ou que não vê algo errado com este “delito”
35

.  

 A visão de pirataria que nos foi exposta e repetida com frequência que é ilegal e 

injusta com os artistas, e que os mesmos devem receber de forma correta essas receitas 

não é compartilhada por todos, não apenas consumidores, mas como autores jurídicos 

como Vianna (2006): 

Na tentativa de sustentar a ideologia da “propriedade intelectual” a 

“indústria cultural” cria estatísticas mirabolantes para afirmar a tese de 

que a pirataria acarreta prejuízo de bilhões de reais por ano. O sofisma 

funda-se no argumento cretino de que todo aquele que pirateia uma 

obra intelectual, caso fosse impedido de fazê-lo, necessariamente 

compraria o produto. [...] Sob o pretexto de se tutelar os “direitos de 

autor”, o combate à pirataria é tão somente um instrumento de 

reafirmação de velha ideologia da “propriedade intelectual”, única 

capaz de legitimar o monopólio do direito de copia dos detentores dos 

meios de produção. (VIANNA, 2006, pg 4.) 
 

Sauerbronn et. al., 2010 segue a mesma linha de pensamento de Vianna: “Para 

Costanza-Chock e Schewidler, o Estado e o setor privado defendem os interesses das 

empresas, afirmando uma suposta vulnerabilidade do artista e que as perdas econômicas 

acabarão com as indústrias criativas pela falta de incentivos”. Esta citação pode ser 

confirmada pelo tipo de comércio realizado pelo tecnobrega paraense, que dentro de um 

formato “ilícito”, underground e não tradicional pôde mostrar resultados interessantes.  
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 Durante a pesquisa para elaboração deste trabalho acadêmico, adentrei em diversos outros textos sobre 

como os usuários veem a pirataria, dentre eles: “Download de músicas de filmes no Brasil: um perfil dos 

piratas online” (KUBOTA et. al, 2011), “’Não é propriamente um crime’: considerações sobre pirataria e 

consumo de música digital” (CASTRO, 2007), Pirataria e download como comportamento desviante e as 

técnicas de neutralização usadas pelos consumidores” (SAUERBRONN et.al., 2010) e “Pirataria na 

música digital: internet, direito autoral e novas praticas de consumo” (CASTRO, 2006). Todos estes 

trabalhos possuem dados e análises sobre como o consumidor de pirataria se identifica e como se 

justificam para consumir de forma ilícita. 
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Considerando o início da crise da indústria nos anos 2000, podemos observar 

que uma década depois o cenário estava mudando, e que o consumidor de música já 

buscava por soluções mais “justas” ou “legais”. Talvez haja uma relação desta reação de 

público com a indústria ter feito publicidade intensiva dos perigos do consumo da 

pirataria
36

. Sobre entender os porquês do publico buscar um consumo “legalizado” 

ainda parece não estar claro, mas é possível concluir que os programas de streaming 

entraram no mercado em um momento propício para tal consumo de música. Que em 

um momento foi a proposta feita pelos idealizadores do programa Napster, mas que 

naquele momento não pode ser ouvida como algo interessante para o mercado. Parece 

que o Spotify e streaming talvez pudessem ser algo potencial para esse mercado, e por 

isso os abordamos a seguir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36

 Um exemplo de publicidade intensiva eram as propagandas negativas sobre o tema nos VHSs/DVDs 

que eram alugados em locadoras. Existem alguns exemplos facilmente encontrados no YouTube da União 

Brasileira de Vídeo (UBV). As temáticas dessas propagandas sempre tentavam relacionar a pirataria com 

a corrupção, o crime organizado e etc., tentando explicar aos usuários que o consumo pode parecer 

inocente, porém é crime.  
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5. SPOTIFY – A MÚSICA EM STREAMING  

5.1 UMA BREVE ANÁLISE DO QUE É STREAMING  

Em tradução livre, a palavra stream significa corrente, e o uso da palavra 

streaming poderia ser definido como corrente continua (se pensarmos pelo radical da 

palavra), que é exatamente o que esta tecnologia permite: a transmissão de dados 

através da internet, de forma contínua.   

Na década de 1990 e início dos anos 2000, quando a internet discada era a forma 

mais comum de conexão em nossas casas, todos sofríamos com a demora de qualquer 

tipo de download. O stream foi criado exatamente neste período, visando dar acesso a 

conteúdos online a usuários que não podiam ou queriam baixar os mesmos. O que fazia 

do stream uma solução mais prática do que o download era que a taxa de dados era 

calculada de acordo com a necessidade de carregamento para apenas execução do 

arquivo sem interrupções, isto dentro de uma situação ideal de conexão estável, o que 

não era muito comum, e por isso muitas vezes víamos a tela de “buffering”. O buffering 

era exatamente o carregamento de uma quantidade especifica de dados para que a 

reprodução possa dar início – já tendo sido parcialmente carregada – e o restante seria 

carregado ao longo da execução. Ou seja, o streaming é uma forma de transmissão de 

som e imagem (áudio e vídeo) através de uma rede de computadores, e seu diferencial é 

a não necessidade de realização de downloads do que esta sendo transmitido. O 

computador ou outro dispositivo recebe informações enquanto executa o arquivo. 

Lançado em 1995, o primeiro
37

 software de áudio streaming foi o RealAudio
38

, 

posteriormente se tornando RealVideo, e que atualmente é conhecido como RealPlayer. 

Outro famoso reprodutor de multimídia e aplicações que faz uso do modo de 

carregamento em stream é o Adobe Flash Player que, lançado em 1996, é instalado em 

quase todos os computadores que navegam na internet. Sem ele boa parte do conteúdo 

virtual não é executado de forma correta.  

O mais famoso até hoje é o YouTube. Lançado em 2005, é uma plataforma de 

distribuição digital de vídeos, com conteúdo carregado pelos usuários que fizerem uma 

conta – que ficará vinculada a um canal – no site. A dinâmica do YouTube é variada: 

possui desde vídeoclips dos músicos mais famosos aos mais desconhecidos, além de 

vídeos aula a tutoriais de como fazer reforma em tênis clássicos da Nike etc. 

                                                             
37

 Informação da própria empresa criadora (http://www.realnetworks.com/our-story) 
38

 O RealAudio foi o que deu origem a empresa RealNetworks, criadora também do RealPlayer. 

(http://www.realnetworks.com/our-story) 
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Atualmente, inclusive, é onde os músicos mais possuem views (visualizações do vídeo), 

sendo uns dos serviços de streaming que remunera mais baixo os detentores de direitos 

autorais
39

. O pagamento é feito por publicidade e o usuário utiliza o serviço de forma 

gratuita. Ainda podemos citar o Netflix, que não possui versão gratuita e oferece 

streaming de séries, filmes, shows, etc. 

Estas são as categorias de stream: 

 On demand (geralmente conteúdo gravado previamente como vídeos, 

músicas) 

 Transmissão ao vivo (eventos, shows, etc) 

O interessante das transmissões ao vivo é que possibilita que espectadores que 

estejam a distancia assistirem/ouvirem mídias pela internet, o que abre possibilidades 

diversas como apresentar conteúdos de mídia e criar um mercado se utilizando do 

recurso tecnológico. E provavelmente foi isso que os fundadores de serviços de 

streaming visaram. 

 O streaming, segundo Gomes et al. (2015), é a nova etapa da indústria musical, 

que surge após um processo de desmaterialização da música, e também uma tendência 

de consumo em geral que seria a partir de serviços e não de produtos. 

Algumas empresas de streaming de música de renome: Deezer, Pandora (não 

disponível no Brasil), Apple Music, Play Music (do Google) e o Tidal - além do foco 

deste trabalho, e o líder de mercado da categoria, o Spotify.  

 Segundo o relatório do IFPI de 2018, a forma de consumo da música que mais 

cresce em receita é o streaming, tendo em 2017 crescido em 41,1% de receita geral, e 

crescimento de 45,5% no formato pago de consumo nas plataformas de streaming, 

totalizando 176 milhões de usuários com contas pagas globalmente. 

5.2 SPOTIFY 

 Fundado por Daniel Ek e Martin Lorentzon em 2008 na Suécia, e 

disponível no Brasil desde 2014, o Spotify é o atual líder no mercado mundial em 

serviço de streaming de música. O serviço está presente em 65 países e disponibiliza no 

seu player mais de 35 milhões de músicas, todas com seus direitos autorais respeitados: 

o Spotify possui acordos com as três grandes gravadoras – Universal, Sony, Warner – e 
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 Segundo fontes da indústria fonográfica e artistas que possuem vídeos musicais no serviço de 

streaming. 
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através da agência Merlin
40

 também tem acordo com os artistas independentes. O player 

diz já ter pagado de direitos autorais algo em torno de 5 bilhões de dólares
41

.  

Como um serviço em streaming, o Spotify funciona a partir de uma memória 

musical em nuvem
42

, disponibilizando faixas para os seus usuários consumirem online. 

Existem duas maneiras de se ter acesso ao conteúdo do player: a versão gratuita de 

nome Spotify Free (apelidada de Freemium – uma brincadeira com a palavra Free e a 

palavra Premium) e a versão paga Spotify Premium. A opção gratuita apenas possui o 

recurso de execução das músicas de forma aleatória. A paga já possui alguns outros 

recursos: ordem aleatória, não há publicidades entre músicas, pular músicas quando 

quiser e sem limite de vezes, poder ouvir faixas offline
43

, executar qualquer faixa ou 

artista à escolha, alta qualidade de áudio (a qualidade do áudio pode ser escolhida pelo 

usuário nas configurações). Existem três pacotes pagos disponíveis no Brasil, o 

Premium, que custa R$16,90, o Premium Familiar no valor de R$ 26,90 – podendo ter 

além do usuário principal 5 familiares –,  e o Premium para universitários, com custo de 

R$ 8,50
44

. O Spotify possui 75 milhões de usuários pagantes
45

 e 95 milhões de usuários 

gratuitos
46

, totalizando 170 milhões de usuários ativos na plataforma mensalmente. 

O Spotify funciona a partir de programa instalado ou web player quando no 

computador, e como aplicativo nos dispositivos móveis como celulares smartphones, 

tablets, etc. O aplicativo está disponível para todos os sistemas operacionais: Apple, 

Windows, Google, Android e Linux. 

Anteriormente, havia diversas formas de consumir música. No auge do rádio, os 

ouvintes dependiam de uma programação feita por aquela emissora. Houve também 

momentos de consumo de álbuns, pelas várias décadas de sucesso os LPs, ouvir álbuns 

completos dos artistas era algo comum. Com possibilidade de gravar suas próprias 

mixtapes, o usuário da K7 já se aventurou um pouco a uma “curadoria”. O mesmo 

                                                             
40

 Fundada em 2007, Merlin é uma agência de direitos digitais de abrangência mundial para o setor de 

selos independentes. Ele representa e atua coletivamente em nome de mais de 20 mil selos e distribudoras 

presentes em 47 paises. A empresa permite que os selos independentes tenham acesso efetivo a fluxos de 

receita digital. Além de representar os direitos perante o spotify, Merlin também faz o licenciamento de: 

SoundCloud, YouTube Red, Spotify, Pandora, Google Play, Deezer, Vevo and KKBOX. Fonte: 

http://www.merlinnetwork.org/what-we-do. 
41

 Informação de setembro de 2016. Fonte: https://press.spotify.com/br/about/ 
42

 O armazenamento em nuvem é feito através de servidores que armazenam dados virtualmente e os 

usuários podem os acessar através da internet.  
43

 O recurso de ouvir músicas offline do Spotify consiste em o usuário escolher faixas, álbuns ou playlists 

que deixa fazer download, e assim armazenando de forma criptografada os dados daquelas músicas, o 

usuário não tem acesso ao arquivo digital da música, apenas podendo ouvi-la no player. 
44

 Estes valores são os valores de assinatura disponíveis no web site da empresa. Fonte: 

https://www.spotify.com/br/premium/?checkout=false. Acesso em 17 de junho de 2017. 
45

 Informação de junho de 2018. Fonte: https://newsroom.spotify.com/companyinfo/ 
46

 Informação de junho de 2018. Fonte: https://newsroom.spotify.com/companyinfo/ 



40 
 

movimento aconteceu com o CD quando passou a existir a possibilidade de gravar em 

CD-R arquivos em formatos de baixo tamanho de armazenamento: o ouvinte podia 

gravar um número bem maior que o comum de um álbum, o que levava os usuários 

fazerem uma certa curadoria de material, perdendo também a ideia de conjunto de 

álbum. Com os downloads, MP3 players e a iTunes Store isso ficou mais comum, pois o 

usuário não possuía obrigação alguma de consumir o todo, consumindo faixas. O 

Spotify apresenta um formato voltado para esta tendência de consumo. Vamos abordar 

essas tendências e o formato da plataforma a seguir. 

5.2.1 Os modos de consumo do Spotify e seus diferenciais 

 

Dentro do player o usuário pode buscar músicas por diversos meios, dentre eles: 

gênero musical, nome de playlist, nome de usuário (aí seguindo para as suas playlists), 

nome do artista, nome do álbum, rádio de gênero, rádio da playlist, rádio do artista etc. 

As playlists são o carro chefe do serviço, qualquer usuário pode criar uma, assim se 

tornando um curador musical. Existem exemplos de curadoria que deram certo, por 

exemplo, a playlist Sertanejo 2017 – criada por Lívia Campos
47

 –, que possui 247.998 

seguidores (para executá-la o usuário não precisa segui-la, este numero é apenas das 

pessoas que a salvaram na categoria “suas músicas”
48

, e as execuções geralmente tem 

números bem mais impressionantes). Há também uma playlist de sertanejo com 

números expressivos, a Esquenta Sertanejo – esta criada pelo Spotify –possuindo 

1.608.639
49

 seguidores. Playlists como estas podem inclusive ter influência em 

lançar/divulgar artistas apenas por acrescentá-los na fila de execução. O número do 

sucesso: no player existem mais de 2 bilhões
50

 de playlists atualmente. 

O Spotify possui uma conexão forte com as redes sociais, o usuário pode 

vincular sua conta ao Facebook e ao Last.fm, buscar seus contatos ao se vincular com 

suas redes sociais, pode seguir as playlists de amigos, ver o que eles estão ouvindo etc, 

além de também poder acompanhar as playlists criadas por artistas no player. Segundo 

a representante do Spotify Roberta Pate
51

, a cantora Anitta possui playlists de se 

                                                             
47

 Lívia Campos é apenas uma usuária que criou uma playlist que fez sucesso de público no Spotify. 
48

 A categoria “suas músicas” apresenta as músicas o usuário fez download para ouvir offline, 
as playlists que o mesmo seguiu e criou. 
49

 Este dado de seguidores e o anterior foram consultados no dia 11/06/2017.  
50

 Fonte: https://press.spotify.com/br/about/  
51

 Roberta Pate é Artist & Label Services (responsável pelo relacionamento do Spotify no Brasil 
com artistas e gravadoras) no Spotify. Estas informações foram retiradas de video-palestra da 
representante do Spotify disponível em: 



41 
 

exercitar na academia no player e que, frequentemente, quando as altera (acrescenta 

músicas) anuncia em suas redes sociais. Outro diferencial do serviço é que, como várias 

tecnologias virtuais de nosso cotidiano, funciona a partir da coleta de informações de 

seus usuários, pela qual um algoritmo utiliza estas informações para oferecer melhores 

produtos ao ouvinte, o que neste caso pode variar entre observar que o mesmo 

continuamente ignora certo gênero, que aprecia outro, e assim vai moldando e 

oferecendo músicas e playlists de acordo com o que coletou de informações. 

Caberia perguntar, quem se aproveita do sucesso do Spotify? Existem empresas 

com perfis no player com intuito de criar playlists, e existem diversas formas de fazer 

isso, como por exemplo, passar mensagens a partir dos títulos das músicas ou apenas 

oferecer uma boa curadoria para assim divulgar a empresa como nos casos de LATAM, 

Record, Globo, Canal Universal (este faz brincadeiras com personagens de suas séries 

mais famosas) e até Hospital Israelita Albert Einstein,. além de empresas produtoras que 

criam perfis para festivais, assim divulgando “mostras” - músicas das suas atrações 

musicais. Em uma rápida consulta nos perfis em destaque vejo os nomes dos festivais: 

Rock In Rio, Coala Festival, MIMO Festival, Vento Festival e Cultura Inglesa Festival. 

São interações, que não parecem muito expressivas, porém interessantes. 

Além disso, o Spotify, de acordo com os artistas que o usuário segue na 

plataforma, consegue fazer anúncios dos lançamentos dos mesmos, de singles, álbuns e 

inclusive divulgação prévia do que irá ser lançado. O artista também pode colocar certo 

conteúdo para a parte superior do seu perfil, assim o destacando e o divulgando. O 

serviço de streaming também tem investido bastante em publicidade pela cidade do Rio 

de Janeiro: os lançamentos de CDs e singles de artistas sempre possuem o logo da 

plataforma e muitas vezes em estações de metrô e TVs internas do mesmo possuem 

publicidades exclusivas do serviço.  

O Spotify tem feito lançamentos de pequenos shows acústicos de alguns artistas 

presentes na plataforma, que são inseridos como singles na categoria Spotify Sessions, 

como apresento na Figura 7. 

                                                                                                                                                                                   
https://www.youtube.com/watch?v=w8i9S5M4CWY&list=PLl5kklYR8yAmZNECJBjzrGfwAUC_cBpy

3 acessado em 13/06/2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=w8i9S5M4CWY&list=PLl5kklYR8yAmZNECJBjzrGfwAUC_cBpy3
https://www.youtube.com/watch?v=w8i9S5M4CWY&list=PLl5kklYR8yAmZNECJBjzrGfwAUC_cBpy3


42 
 

 

 Figura 7: exemplos das Spotify Sessions disponíveis na plataforma - Fonte: 

Spotify 

 

 5.3 A REMUNERAÇÃO DO STREAMING 

 Segundo Carlos Taran em seu texto “Precisamos falar sobre o streaming”, as 

empresas de streaming repassam 70% de suas receitas aos detentores de direitos 

autorais e fonográficos, e que os cálculos para saber a receita que será recebida nunca é 

tão simples quanto apenas afirmar que cada stream tem um valor fixo. O autor 

exemplifica com os seguintes gráficos (Figuras 8, 9, 10 e 11) para compreensão de 

como são calculados e pagos os valores. 

 

Figura 8 - Explicação da renda das empresas e como elas repassam valores aos detentores de seus 

direitos autorais. Fonte: TARAN, 2015 

 A Figura 8 mostra que a receita bruta da empresa é feita pelos valores de 

propagandas (assim que se financia o consumo na versão gratuita da plataforma de 



43 
 

streaming) e o valor das assinaturas, para então serem deduzidos os impostos que a 

empresa deve pagar. Após a retirada desses impostos, temos a receita liquida do serviço 

que é dividida da seguinte forma: 30% são custos internos para execução do serviço e 

70% segue para ser repassado aos detentores dos direitos autorais.  

 

Figura 9 - Como é feito o calculo do valor dos streams do artista e a sua receita bruta. Fonte: 

TARAN, 2015. 

 A Figura 9 se refere a como é feito o cálculo do valor de um stream: é uma 

porcentagem proporcional ao quanto o artista executou em comparação com o total de 

músicas executadas no período e local. A partir dessa compreensão é possível entender 

que porcentual da receita de detentores aquele artista receberá. Porém este será o valor 

bruto a ser pago. Na Figura 10, Taran (2015) explica, considerando o tipo de acordo 

mais comum no mercado da música de como é feita a divisão dos valores dessa receita 

bruta para se tornar uma receita liquida. 

 

Figura 10 - Explicação padrão de como é feita redução da receita bruta de um artista para se ter a 

receita liquida. Fonte: TARAN, 2015. 

 Após a receita líquida ser calculada também é necessário entender que dela será 

ainda reduzida a porcentagem de royalties fonográficos e autorais, como explica na 

Figura 11. 
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Figura 11 - A receita ainda se reduz mais: os royalties ainda a serem pagos para assim se ter o 

resultado do lucro real. Fonte: TARAN, 2015. 

 

 

6. PESQUISA DE CAMPO 

 

Para conseguir entender os conceitos de pirataria, streaming e indústria musical, 

parecia essencial ouvir sobre o assunto na perspectiva dos três lados da música: o 

músico, o público e as gravadoras. A partir dessa vontade de compreensão geral dos 

conceitos achei necessário estudar o funcionamento, as alterações e as continuidades das 

formas de gravação, das formas de consumo e das formas de produção musical, seja de 

resultados de relatórios da indústria da música, seja de resultados de pesquisas de 

público consumidor de pirataria, seja de resultados da pesquisa elaborada pela autora, 

além de ouvir depoimentos de artistas que possuem músicas em plataformas de 

streaming (áudio e vídeo) e trabalham exclusivamente com música, depoimento de 

pessoas que trabalharam na industria da música – mais especificamente em grandes 

gravadoras – e com representantes do ECAD. 

A pesquisa empírica realizada pela autora contou com entrevista com dois 

músicos, para representar a visão dos artistas, entrevista com uma pessoa que já 

trabalhou em grande gravadora, entrevista com duzentas pessoas sobre o consumo de 

música e entrevista com uma representante do ECAD.  

 

6.1 ARTISTAS 

 

Neste momento da pesquisa farei menções aos dois formatos de 

pesquisa/entrevista que foram realizados: a primeira parte se refere a entrevistas 
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específicas a dois artistas em atividade e presentes nas plataformas de streaming e de 

dois segmentos musicais diferentes (rap e rock/pop) e uma pesquisa feita de forma 

anônima com artistas guiada por um questionário pré-definido (APÊNDICE 1). 

 

6.1.2 Entrevistas individuais 

 

Durante o tempo de pesquisa mantive contato com dois artistas atuantes no meio 

musical: Artista 1 e Artista 2. O Artista 1 é músico de uma banda de rap nacional, 

trabalha com vocais e composição. O Artista 2 é guitarrista, produtor musical e 

compositor de uma banda de rock/pop. 

 Artista 1, que faz parte de um grupo de rap fundado em 2009, é um músico que 

entrou em um mercado fonográfico que já não era exclusivamente focado no consumo 

de álbuns, e o download (legal e ilegal) era uma força. Então podemos cita-lo aqui como 

um exemplo de quem adentrou o mercado quase no formato que ele se encontra: no qual 

o consumo de streaming e downloads é o que gera mais receita mundialmente (IFPI, 

2018). O mesmo diz não acreditar mais no termo pirataria, e usa o termo “mídia livre”. 

Concorda que a internet pode sim divulgar conteúdo, e que isso era um problema grave 

apenas quando a indústria dependia somente da receita de venda de álbuns físicos, e que 

os formatos disponíveis hoje (streaming e downloads pagos) são o futuro. O rapper 

também acredita que com o streaming houve sim uma redução no consumo ilegal de 

músicas, porém expressa que as plataformas não prestam contas de forma clara sobre os 

direitos pagos. 

Dentro do assunto de remuneração, o Artista 1 diz que o YouTube tem uma 

resposta de público maior que os serviços exclusivos de áudio, porém remunera de 

forma bem inferior, além de não informar o valor de cada view de usuários nos vídeos. 

Esta análise do artista sobre a diferença de remuneração entre YouTube e Spotify é 

confirmada quando analisamos o relatório da IFPI de 2018 e como apresento nas 

Figuras 12, 13 e 14. Quando questionado sobre estes tipos de consumo, o artista ainda 

comenta que com o número de músicas tocadas em serviços de streaming, se as mesmas 

fossem remuneradas de acordo com os valores de álbuns físicos (modelo anterior de 

consumo), o que hoje é um salário mínimo de streaming seria “um apartamento” na 

venda de discos, mas isso não o faz desacreditar que o caminho a seguir é este.  
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Figura 12 – Estimativa da receita anual dos Spotify e do Yotube por usuário. O Spotify 

pagou US$ 20 por consumidor de música e o YouTube menos de US$ 1. Fonte: Relatório 

IFPI 2018 

 

 

 

Figura 13 - O streaming dominado pelo YouTube: dos 55% totais de consumo de vídeo, 

46% é do YouTube. Os outros 45% são divididos entre streaming pago e streaming gratuito 

de áudio.  

Fonte: Relatório IFPI 2018. 

 

Figura 14 - Plataformas de vídeo tem estimadamente 1.300 milhões de usuários e em 2017 pagaram 

US$856 enquanto as plataformas de áudio streaming com aproximadamente 272 milhões de usuário 

pagou US$5.6 bilhões. Fonte: IFPI 
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O Artista 2 é integrante de um grupo de rock/pop, que teve sua fundação no ano 

2000. Exatamente por ter começado carreira em 2000, a banda presenciou a transição do 

modelo anterior de consumo – receita através de álbuns – para o que foi se tornando 

após a digitalização da música; os downloads ilegais disponíveis na internet; depois as 

plataformas de downloads legais (como o iTunes); e agora as plataformas de streaming. 

Para o Artista 2 a transição foi bem difícil e ainda há duvidas sobre como fazer receita 

dos recursos atuais. Seu grupo tem um canal de vídeos no Youtube que faz transmissões 

semanais ao vivo com a banda e convidados especiais para prestar tributos a álbuns e 

artistas que gostam e que influenciaram na formação dos mesmos. Segundo o Artista 2, 

de acordo com as novas regras estabelecidas pelo YouTube o grupo não preenche os 

requisitos para monetizar, que seriam baseados em um preenchimento de mínimo de 

horas assistidas. A intenção do grupo de fazer estes lançamentos é de manter relação 

com outros artistas, além de divulgar e expor conteúdo da banda continuamente 

enquanto não lançam um CD de músicas inéditas. 

O Artista 2 diz que pensam e precisam conseguir criar receita a partir destas 

produções, e que cogitam buscar patrocínios, campanhas de crowdfunding ou entrar em 

editais, por mais que saibam que essas não seriam as melhores maneiras de se manter 

para dar continuidade à produção musical. A banda também possui um perfil oficial na 

plataforma de streaming Spotify com 5.010 ouvintes mensais, e a música mais tocada 

do grupo na plataforma é tem 185.658 execuções. Já a banda do Artista 1 possui em seu 

perfil oficial do Spotify 902.261 ouvintes mensais e a sua faixa mais tocada tem 

17.676.157
52

 execuções, sendo que 9 das 10 canções mais populares do grupo na 

plataforma possuem mais de um milhão de execuções. Esta diferença grande na 

quantidade de execuções pode se dar por diversos motivos: o estilo rap está muito mais 

forte popularmente no momento do que o rock/pop – resultado das alterações do 

mercado/consumo tecnológico que a banda mais antiga não conseguiu se adaptar, dentre 

outros motivos. 

 

6.1.3 Pesquisa anônima de artistas 

 

A pesquisa anônima sobre streaming foi feita com perguntas pré-definidas 

(APÊNDICE 1) e obtivemos 14 respostas de artistas para os questionários.  

                                                             
52

 Dados coletados do perfil de ambas as bandas no dia 04/06/2018.  
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Pelas respostas pudemos observar que são realmente artistas independentes e 

que não possuem grande engajamento de público, pois apenas 28,6% possuem músicas 

autorizadas no YouTube, que variam de 4 a 8 canções  e nenhum dos artistas 

respondentes que possuem músicas nesta plataforma recebeu remuneração por suas 

execuções.  

O número de músicas dos artistas questionados disponíveis em plataforma de 

streaming de áudio somente é ainda menor que do YouTube, ficando em 21,4%, 100% 

dos artistas disseram estar presentes em três plataformas: Spotify, Deezer e Apple 

Music. Ainda existe a presença menor de três outras plataformas: Rdio, Napster 

(Rhapsody) e Play Musica
53

. Nenhum soube dizer quantos ouvintes mensais possuía, 

portanto fica claro que provavelmente os mesmos não tem conhecimento de como fazer 

esta consulta. Quanto às músicas mais tocadas nas plataformas de streaming, os que 

souberam responder informaram que têm em torno de 4 a 5 mil execuções. Assim 

podemos concluir que esses artistas são realmente artistas mais independentes. Dentre 

os que responderam, apenas um soube informar como é feito o cadastro para as 

plataformas de streaming
54

. Todos consideraram, dentre as plataformas de streaming 

(áudio), que há sim um diferencial de consumo no líder de mercado Spotify. Outro dado 

interessante coletado nos questionários foi que os artistas usam contas pagas nos 

serviços de streaming e que – mesmo tendo músicas disponíveis em outras plataformas 

– apenas possuíam contas no Spotify e Deezer. 

Sobre a pirataria as respostas foram mais diversificadas: apenas 33,3% acreditam 

que a distribuição gratuita de músicas – de forma caseira e não comercial – é algo 

danoso ao artista. Quando questionados sobre pirataria obtive duas respostas: um 

acredita que a mesma é algo positivo e o outro que ela apenas prejudica as formas de 

controle sobre o consumo de cultura, mas não prejudica o consumo em si. Ao serem 

perguntados sobre se existe alguma conexão entre pirataria, democracia e acesso à 

cultura alguns concordaram existir sim uma conexão mas outro discordou: “Não, de 

forma alguma. Os direitos autorais não devem entrar na seara de discussão sobre acesso 

à cultura, são áreas diferentes.” 

Sobre acreditarem no Spotify e outras plataformas de streaming como solução 

para a pirataria, também obtive duas interpretações relevantes e mais elaboradas além 

do sim e do não: “É o que se diz por aí. Mas é uma boa desculpa vindo das 
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 Serviço de música em streaming do Google. 
54

 Afirmou: “É necessário cadastrar o artista ou banda a um ‘selo agregador’ que lidará com o processo de 

registro e copyright junto às plataformas de streaming” 
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multinacionais, que são as que realmente lucram com o streaming. Artistas pequenos 

não tiveram retorno ainda desse novo modelo de negócios” e “Não, é apenas uma 

modificação na indústria. A pirataria também é capaz de evoluir”. Portanto, os artistas 

se questionam das mesmas coisas: é possível o artista independente fazer receita desse 

modelo de negócios que a tecnologia trouxe para “salvar a música da pirataria”? 

 Segundo o relatório da IFPI realmente há um aumento do consumo de música 

nos últimos anos, mas não é possível confirmar que o motivo disto está ligado 

diretamente ao streaming. Mas se o artista acredita que a pirataria pode sim ultrapassar 

o streaming (e já o fez)
55

 por que o consumo legal de música está aumentando? 

 

6.2 GRAVADORAS 

 

Durante a parte empírica da pesquisa consegui contato com dois informantes que 

trabalharam por muitos anos em duas diferentes gravadoras internacionais de grande 

nome.  

A Entrevistada B de gravadora trabalhou por vinte anos em uma das maiores 

gravadoras mundiais, passando por diversas áreas internas e finalizando seu vínculo  

como gerente de nacional marketing. A entrevista com ela foi importante para 

esclarecer alguns dados que são um pouco vagos para quem não é do meio musical. Os 

leigos na área por muitas vezes acreditam que as grandes gravadoras são vilãs do 

mercado da música e que absorvem a criatividade e a receita dos artistas sob contrato. 

Segundo a Entrevistada B, os contratos que anteriormente eram considerados abusivos 

já não são tão comuns, sendo mais comum atualmente o chamado contrato 360 graus, 

que se resume a uma porcentagem de tudo que o artista produzir. Isso daria segurança à 

gravadora como investidora e manteria o artista com direito de ir e vir, sem tanto 

compromissos imutáveis no longo prazo. 

Quando questionada de como é feita a divisão de valores dos direitos de um 

fonograma, a Entrevistada B explica que os artistas podem estipular as porcentagens 

que cada um receberá dentro do cadastro dos direitos autorais do fonograma e as 

editoras também receberão direitos daquela música. Portanto se cada autor tiver uma 

editora diferente os valores ficarão ainda mais pulverizados. E essa receita a ser dividida 
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 Existem programas que conseguem fazer download de plataformas de streaming como YouTube. 
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decorre de execuções públicas
56

 (com dados coletados pelo ECAD); streaming de áudio 

e vídeo; venda de downloads; e venda de disco físico. A editora recolhe da execução e a 

gravadora da venda.   

A Entrevistada B expôs alguns dados interessantes, como por exemplo, que os 

valores de execução no Spotify na versão gratuita serem mais baixos do que os dos 

usuários da versão premium
57

, e que nenhuma das plataformas de streaming (áudio e 

vídeo) permitirem computação da execução se forem transcorridos menos de sete 

segundos de música. 

Ao ser questionada sobre o streaming, e especificamente sobre o Spotify, a 

informante Entrevistada B pode descrever diversos diferenciais e potenciais dos 

serviços. Os facilitadores observados pela mesma foram:  

 Não ser obrigatório ter cartão de credito para ter uma conta na 

plataforma; 

 Ser um serviço barato; 

 A plataforma já ter chegado ao mercado de forma estruturada; 

 Os artistas que investirem em suas músicas e perfis ali podem o utilizar 

como mais uma rede social, um “clube de artistas” e um “espaço de 

parcerias”; e 

 Valor pago em Reais – diferentemente de outros serviços como iTunes e 

Apple Music. 

 

E outros serviços de streaming de áudio parecem ainda não ter conseguido 

chamar tanta atenção e público para estes diferenciais, como playlist compartilhada – na 

qual diversos usuários podem inserir músicas -, perfis de artistas etc. 

 

6.3 PÚBLICO 

 

A terceira parte empírica da pesquisa se baseou na coleta de respostas a um 

questionário pré-determinado de forma online e anônima. O mesmo foi divulgado entre 

diversos grupos universitários de redes sociais e enviado diretamente para algumas 

pessoas, e em apenas 24h de questionário aberto para ser respondido digitalmente obtive 
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 A execução pública também considera as performances ao vivo, como shows, e não somente as 

execuções gravadas. 
57

 Segundo ela, a versão gratuita pagaria R$ 0,0016 e a versão preemium pagaria R$ 0,016 por cada vez 

que o usuário permanece executando a musica após os sete segundos iniciais.  
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200 respostas. É importante observar que no retorno desse questionário existem certas 

tendências já previstas, como a grande maioria dos respondentes de uma faixa de idade 

mais jovem e provavelmente universitários, já que o mesmo foi divulgado 

principalmente nesse ambiente. 

O questionário teve ao todo 22 perguntas (APÊNDICE 2), divididas por 12 

seções. Em diversas seções as respostas dadas poderiam encaminhar o respondente a 

outra seção ou ao final da pesquisa, se o mesmo não se enquadrasse no restante do perfil 

do questionário. As primeiras perguntas serviam para compreensão das características 

sócio culturais dos respondentes: faixa etária, renda familiar, grau de escolaridade, 

como seguem nas Figuras 15, 16 e 17.
58

 

 

      Figura 15 – Faixa etária dos respondentes. Fonte: a autora 

 

     Figura 16 – Grau de escolaridade dos respondentes. Fonte: a autora 

 

                                                             
58  Não houve caracterização geográfica. 
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Figura 17 – Renda familiar mensal dos respondentes. Fonte: a autora 

O questionário seguia para perguntas sobre o consumo de música pelos 

respondentes: se os mesmos conheciam o que significava streaming; quais os nomes de 

plataformas eram conhecidos; quais eram utilizadas pelos respondentes; por que os 

mesmos utilizavam o streaming
59

; quais eram os motivos para estas escolhas; qual o 

tipo de assinatura que fazem das plataformas; quais pacotes utilizam os assinantes do 

Spotify; entre outras. Segundo os resultados obtidos, 94,5% dos respondentes sabiam o 

que era streaming e 82,5% disse fazer uso de algum serviço de streaming. As outras 

respostas estão representadas nas Figuras 18, 19 e 20, 21, 22, 23 e 24. 

 

 

Figura 18 – Os serviços de streaming conhecidos pelos respondentes. Fonte: a autora 
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 Houve duas “palavras-chave” que foram citadas diversas vezes nas respostas de justificativa do uso 

desse tipo de serviço: facilidade e praticidade. A primeira foi citada oito vezes e a segunda três. 
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Figura 19 – Os serviços de streaming que os respondentes conhecem por nome (por faixa etária). 

Fonte: a autora 

 

 

Figura 20 – Os serviços de streaming que os respondentes usam. Fonte: a autora 

 

Figura 21 – Os pacotes que os respondentes assinam. Fonte: a autora 
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Figura 22 – Os pacotes que os respondentes consomem por renda familiar. Fonte: a autora 

 

Figura 23 – O pacote usado pelos respondentes que assinam Spotify. Fonte: a autora 

 

 

Figura 24 – Como os respondentes usam os recursos disponíveis no serviço. Fonte: a autora 
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Além das questões sobre o streaming também foram aplicadas perguntas sobre o 

consumo de músicas de forma pirata: se os respondentes fazem downloads ilegais de 

músicas; se os mesmos também consomem outros produtos ilegais de forma digital 

(como softwares); como têm acesso a esses conteúdos; e quais programas facilitadores 

utilizam, além de consultar como os mesmos avaliam esta prática. A partir dessas 

questões também buscamos entender um pouco do perfil do consumidor de música 

pirata, a fim de compreender características outras que poderiam evidenciar um padrão 

de consumo. As Figuras a seguir (25, 26, 27 e 28) demonstram os resultados obtidos 

durante esta temática. 

 

 

Figura 25 - Se os respondentes consomem música de forma pirata. Fonte: a autora 

 

Figura 26 – Se os respondentes possuem programas pirateados em seu PC. Fonte: a autora 
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Figura 27 – Quais pacotes os respondentes que não consomem música pirata usam. Fonte: a autora 

 

 

 

Figura 28 – Quais pacotes os respondentes que consomem música pirata usam. Fonte: a autora 

  

Sendo uma das maiores criticas da indústria da música a de que os direitos 

autorais dos artistas não são respeitados quando se faz uso de fonogramas piratas, e o 

quanto é importante a conscientização a respeito disso, achamos interessante também 

questionar se o usuário dos serviços de streaming sabiam como funcionava a 

remuneração dos artistas presentes nas plataformas e, para os que disseram saber como 

era feita, se a achava justa. Segue o que foi respondido nas Figuras 29 e 30. 
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Figura 29 – Se os respondentes sabem como é feita a remuneração ao detentor de direitos autorais. 

Fonte: a autora 

 

 

 

Figura 30 – Se entre os respondentes que sabem como é feita a remuneração, se acreditam que a 

mesma é justa. Fonte: a autora 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando volto aos objetivos iniciais que me levaram a fazer esta pesquisa, vejo 

que aprendi muito com a mesma. Consegui responder algumas das questões que 

estavam em aberto em seu início, porém também abri diversos novos questionamentos 

que podem eventualmente se tornar temas de novas pesquisas. 

Consigo observar diversas diferenças de como hoje o ouvinte de música a 

consome, e isso parece ser resultado de diversas mudanças ocorridas em um período de 

tempo relativamente curto, pois quando observamos a retrospectiva dos diversos 

formatos de máquinas e tecnologias que reproduziram a música ao longo dos anos, 

podemos ver que alterações sempre existiram, portanto o que faz as últimas alterações 

serem mais profundas? Provavelmente porque, após o modelo de álbum ter se tornado 

um comércio consolidado e forte, passar por três décadas de inovações tecnológicas de 

forma rápida e que eventualmente cortaram, inclusive, a existência de certas áreas dessa 

indústria – como as lojas de discos e as distribuidoras –, além de enfraquecer os lucros 

dos que encabeçavam o mercado.  

As coisas fáceis de verificar sobre a análise dos relatórios de consumo do IFPI é 

que a pirataria diminuiu sim, que o streaming está crescendo cada vez mais e que pela 

primeira vez na ultima década o consumo de música está aumentando.  

Então posso concluir que o streaming tem sim uma relação com este 

crescimento da indústria da música e que a redução do consumo pirata parece também 

estar conectado a este novo modelo de consumo. E não relaciono isso  apenas à vontade 

do usuário de pagar pelos direitos ao artista, apesar de acreditar que alguns realmente se 

preocupam com esta questão
60

, mas sim às facilidades do formato: reunir uma 

quantidade grande de música; estar disponível em todos os locais; permitir ao usuário 

escutar música com baixo uso de dados de internet, dentre outros; além de possuir uma 

versão gratuita para os que realmente não querem pagar para ouvir música. 

Agora parece prematuro afirmar que o streaming é sim o futuro do consumo da 

música, mas realmente está se tornando a fonte mais forte de receita dentro da indústria. 

Porém, o formato de remuneração do streaming ainda é muito baixo e os artistas que 

conseguem realmente fazer receita com estas plataformas são apenas os que possuem 

grandes quantidades de execuções de fonogramas. Os artistas menores e mais 
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 Afinal, segundo dados da minha pesquisa empírica, menos de 22% usuários que responderam ao 

questionário sabem como é feita a remuneração dos artistas. E dos usuários que sabem, 37% acredita que 

ela é feita de forma justa.  
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independentes ainda encontram dificuldades para se tornarem relevantes no meio, além 

de não conseguirem fazer o número mínimo de Unidades de Direitos Autorais que são 

pagos pelo ECAD às associações que repassam os valores aos detentores dos direitos. 

Além dos valores serem baixos, os detentores ainda tem que dividi-los com gravadoras, 

editoras, outros detentores, além dos impostos e outros descontos previstos.  

As gravadoras e editoras ainda recolhem porcentagens dos detentores, e segundo 

análise de Taran (2015) sobre o mercado francês, 

Uma análise recente feita pela consultoria Ernst & Young em parceria 

com as principais gravadoras da França, revela que 45% da receita total 

das gigantes Spotify e Deezer, as duas plataformas incluídas no estudo, 

ficou com as gravadoras. Os artistas, no caso de intérpretes, não 

chegaram a receber 7%. Autores e editoras embolsaram 10% e as 

próprias plataformas pouco mais de 20%. Ao restante 17% foram 

impostos (TARAN, 2015, pg. 14). 

 

Se os acordos entre gravadoras e artistas da França forem similares ao Brasil, 

acredito que aproximadamente o mesmo formato de cobranças deve ser realizado. Isso é 

preocupante, e mesmo que os representantes das gravadoras justifiquem que as mesmas 

são investidoras e portanto devem ser encaradas e receber como tal, então não deveriam 

usar o argumento de que a pirataria era danosa diretamente aos artistas e o recebimento 

de seus direitos.  

Afinal, a quem interessa a luta contra a pirataria? Alguns artistas já se 

posicionaram publicamente sobre acreditarem que a pirataria tem sim uma função 

importante atualmente dentro da indústria e que o formato anterior de consumo está 

ultrapassado, e que a mesma pode ser utilizada para beneficio da indústria, como 

mostrou com sucesso o caso dos grupos de eletrobrega de Belém do Pará. 

Um questionamento que me fazia era se o streaming vem contemplando a 

indústria da música. Bem, o streaming em si parece estar fazendo o consumo crescer, 

porém este crescimento parece ser mais voltado para as grandes gravadoras e artistas 

com largo alcance, ainda reforçando o mesmo modelo anterior. Por mais que hoje seja 

mais acessível para artistas independentes estarem na mesma plataforma e conseguirem 

ter qualidade de gravação tão profissional quanto os grandes artistas a um custo mais 

baixo, ainda é  difícil ser tão tocando quanto estes. E é importante relembrar que o 

streaming representa diversas plataformas, inclusive a do YouTube, que tanto segundo 

entrevistas feitas com artistas quanto nos relatórios da IFPI, tem o maior consumo e 

paga valores muito baixos. Se o YouTube pagasse os mesmos valores que o Spotify, 

haveria um crescimento significativo nas receitas da indústria da música como um todo. 



60 
 

REFERENCIAS  

 

ABREU, Paula. A indústria fonográfica e o mercado da música gravada: histórias de um 

longo desentendimento. Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, n. 85, p.105-129, jul. 

2009. 

AGENCE FRANCE-PRESSE. Como funciona o Napster. Terra.  12 fev. 2001. 

Disponível em: <http://www.terra.com.br/informatica/2001/02/12/015.htm>. Acesso 

em: 28 dez. 2016.  

ALKMIM, Antonio Carlos et al (Ed.). Cadeia produtiva da economia da música. Rio 

de Janeiro: Pucrj Instituto Genesis, 2005. 

ALMEIDA, Manuel Diogo da Mota. Estudo e proposta de uma plataforma Web 2.0 

para dinamização da indústria da música. 2010. 160 f. Dissertação (Mestrado) - 

Curso de Engenharia de Multimídia, Departamento de Engenharia Electrotécnica e de 

Computadores, Universidade do Porto, Porto, 2010. Disponível em: <https://repositorio-

aberto.up.pt/bitstream/10216/71375/1/000146414.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2017. 

AMOROSO, Danilo. Saiba quais são as principais diferenças entre formatos de 

áudio. 2011. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/audio/7945-saiba-quais-

sao-as-principais-diferencas-entre-formatos-de-audio.htm>. Acesso em: 04 maio 2017. 

ATTALI, Jacques. O que diz a música sobre o futuro da humanidade? Auditório: 

Revista do Instituto Auditório Ibirapuera, São Paulo, nº 1, p. 89-101, 2012. 

BBC NEWS. Spotify hits milestone with 1 million subscribers. Bbc News. Londres. 8 

mar. 2011. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/business-12676327>. Acesso 

em: 18 jun. 2018. 

BERSCHADSKY, Ariel. RIAA v. NAPSTER: A WINDOW ONTO THE FUTURE OF 

COPYRIGHT LAW IN THE INTERNET AGE. The John Marshall Journal Of 

Information Technology & Privacy Law, California, v. 18, n. 3, p.755-789, primavera 

2000. Disponível em: 

<https://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1190&context=jitpl>. Acesso 

em: 16 jun. 2018. 

BILLBOARD. Rhapsody Nears 3.5 Million Global Subscribers. Billboard, Los 

Angeles. 14 dez. 2015. Disponível em: 

<http://www.billboard.com/articles/business/6806086/rhapsody-2015-global-

subscribers-growth-streaming>. Acesso em: 23 dez. 2016.  

CABRAL, Rafael. Napster no tribunal: O dia em que a indústria fonográfica escolheu o 

caminho errado. O Estado de S. Paulo. São Paulo. 7 dez. 2009. Disponível em: 

<https://link.estadao.com.br/noticias/geral,napster-no-tribunal---o-dia-em-que-a-

industria-fonografica-escolheu-o-caminho-errado,10000045735>. Acesso em: 16 jun. 

2018. 



61 
 

CAETANO, Miguel Afonso. Spotify e os piratas: Em busca de uma "jukebox celestial" 

para a diversidade cultural. Revista Critica de Ciencias Sociais, Coimbra, v. 109. 

p.229-250, maio 2016. Quadrimestral. 

CASTRO, Gisela. Pirataria na Música Digital: Internet, direito autoral e novas práticas 

de consumo. Unirevista, São Paulo, v. 1, n. 3, p.1-11, jul. 2006. 

CASTRO, Gisela. "Não é propriamente um crime":: considerações sobre pirataria e 

consumo de música digital. Comunicação, Mídia e Consumo: ESPM, São Paulo, v. 4, 

n. 10, p.73-87, jul. 2007. 

CARDOSO, Bárbara França. A utilização do streaming como ferramenta de combate 

à pirataria de músicas digitais. 2016. 56 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de 

Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016. 

CARDOSO FILHO, José. Práticas de escuta e cultura de audição. In: JANOTTI 

JUNIOR, Jeder Silveira et al (Org.). Dez anos a mil: Mídia e Música Popular Massiva 

em Tempos de Internet. Porto Alegre: Simplíssimo, 2011. Cap. 2. p. 85-98. 

CARVALHO, João Paulo. Febre na década de 1980, as fitas cassete voltam renovadas e 

ganham fábrica em São Paulo. Estadão. São Paulo, 06 mar. 2016. Cultura. Disponível 

em: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,febre-na-decada-de-1980--as-fitas-

cassete-voltam-renovadas-e-ganham-fabrica-em-sao-paulo,10000019684>. Acesso em: 

05 maio 2017. 

CIRIACO, Douglas. O que é P2P? Tecmundo. Curitiba. 25 ago. 2008. Disponível em: 

<https://www.tecmundo.com.br/torrent/192-o-que-e-p2p-.htm>. Acesso em: 28 dez. 

2016.  

DE MARCHI, Leonardo. A Angústia do Formato: uma História dos Formatos 

Fonográficos. E-compós: Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Comunicação, Belo Horizonte, p.01-19, abr. 2005. Mensal. Disponível 

em: <http://compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/view/29/30>. Acesso em: 04 

jun. 2017. 

DE MARCHI, Leonardo. Indústria fonográfica e a nova produção independente: o 

futuro da música brasileira?. Revista CMC: Comunicação, Mídia e Consumo, São 

Paulo, v. 3, n. 7, p.167-182, maio 2006. Quadrimestral. 

DOURADO, Henrique Autran. Dicionário de Termos e Expressões da Música. 2. ed. 

São Paulo: Editora 34, 2008. 384 p. 

DURANTE, Gabriel Barros. Redes Peer-to-Peer. Rio de Janeiro: Grupo de 

Teleinformática e Automação, (sem data). Disponível em: 

<https://www.gta.ufrj.br/grad/04_1/p2p/index.html>. Acesso em: 17 jun. 2018. 

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO. Perguntas e respostas: tudo sobre 

como receber direitos autorais. Rio de Janeiro: ECAD, 2016. 37 p. 



62 
 

ESTADO DE SÃO PAULO. Farra do Napster está chegando ao fim. O Estadão. São 

Paulo. 18 fev. 2001. Disponível em: 

<https://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,farra-do-napster-esta-chegando-ao-

fim,20010218p5058>. Acesso em: 19 jun. 2018. 

FRITZ, Ben. Best Buy sells Napster to rival Rhapsody. Los Angeles Times. Los 

Angeles. 04 out. 2014. Disponível em: 

<http://articles.latimes.com/2011/oct/04/business/la-fi-ct-rhapsody-napster-20111004>. 

Acesso em: 23 dez. 2016.  

GANDELMAN, Henrique. De Gutemberg à Internet: direitos na era digital.4.ed. ampl.e 

atual.Rio de Janeiro: Record, 2001 

GOMES, Carolina et al. Spotify: Streaming e as novas formas de consumo na era 

digital. In: CONGRESSO DE CIENCIAS DA COMUNICAÇÃO NA REGIÃO 

NORDESTE, 17., 2015, Natal. Anais... Natal: Intercom, 2015. p. 1 - 11. 

GOMES, Rodrigo M. Do Fonógrafo ao MP3: Algumas Reflexões sobre Música e 

Tecnologia. Revista Brasileira de Estudos da Canção, Natal, v. 5, p.73-82, jun. 2014. 

Semestral. Disponível em: 

<http://www.rbec.ect.ufrn.br/data/_uploaded/artigo/N5/RBEC_N5_A6.pdf>. Acesso 

em: 05 maio 2017. 

KUBOTA, L.C. et al. Uso de tecnologias de música em formato digital: uma pesquisa 

exploratória com alunos da UFRJ. In: CONGRESSO ANUAL DA TECNOLOGIA DE 

INFORMAÇÃO, 1., 2004, São Paulo. Anais... São Paulo: FGV, 2004. 

KUBOTA, Luis Claudio; SOUZA, Rodrigo Abdalia Filgueiras; CORTEZ, Igor 

Siqueira. Download de músicas e filmes no Brasil:: um perfil dos piratas on-

line. Radar: Panorama do Patenteamento Brasileiro, Brasilia, p.35-42, 2011. 

MACHADO, Arlindo. ARTE E MÍDIA: Aproximações e Distinções. E-compós, Belo 

Horizonte, v. 1, p.1-15, dez. 2004. Mensal. Disponível em: 

-compos/article/viewFile/15/16>. 

Acesso em: 04 maio 2017. 

MANNARA, Barbara. Torrent, P2P ou Magnet Link: Qual a diferença?. Techtudo. Rio 

de Janeiro,  07 jun. 2015. Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/dicas-e-

tutoriais/noticia/2015/06/torrent-p2p-ou-magnet-link-qual-diferenca.html>. Acesso em: 

29 dez. 2016.  

MEDEIROS, Macello Santos de. Podcasting: Um Antípoda Radiofônico. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE CIêNCIAS DA COMUNICAÇÃO, Não use números 

Romanos ou letras, use somente números Arábicos., 2006, Brasilia. Anais... Brasilia: 

Unb, 2006. p. 1 - 11. 

MENESES, João Paulo. A geração iPod e a rádio: de Brecht aos novos utilizadores 

activos. Revista Comunicação e Sociedade, Braga, v. 20, p.77-94, 2011.  



63 
 

MONTEIRO, Elis. Faça a festa com seu computador: Os programas VTT e Napster 

auxiliam trabalho de 'DJs'. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 20 jan. 2000. Int@rnet, p. 

5. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=030015_12&pasta=ano 

200&pesq=napster>. Acesso em: 27 dez. 2016.  

NELSON, Chris. Chuck D Embraces Napster In Times Column: Public Enemy rapper 

says controversial software is 'creating new fan interest.'. MTV News. 28 abr. 2000. 

Disponível em: <http://www.mtv.com/news/871351/chuck-d-embraces-napster-in-

times-column/>. Acesso em: 24 dez. 2017.  

PAIVA, Jose Eduardo Ribeiro de. Direito autoral, MP3 e a nova indústria da 

música. Logos: Comunicação e Universidade, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, p.31-42, jun. 

2011. Semestral. 

PEREZ, Luis. Mercado do disco cai com populares. Folha de São Paulo. São Paulo, 10 

abr. 2000. Folha Ilustrada. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1004200006.htm>. Acesso em: 07 jun. 

2017. 

PEREIRA JÚNIOR, Álvaro. A velha fita ainda tem magnetismo: História da fita 

magnética, que comemora 60 anos, e os avanços tecnológicos das gravações. Super 

Interessante. Rio de Janeiro. 31 out. 2016. Disponível em: 

<https://super.abril.com.br/tecnologia/a-velha-fita-ainda-tem-magnetismo/>. Acesso 

em: 16 jun. 2018. 

PERPETUO, Irineu F. et al (Org.). O Futuro da Música depois da morte do CD. São 

Paulo: Momento Editorial, 2009. 220 p. 

PIXININE, Juliana. Walkman: relembre a história do aparelho que acaba de fazer 36 

anos. Globo.  02 jul. 2015. Techtudo.  Disponível em: 

<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/07/walkman-relembre-a-historia-do-

aparelho-que-acaba-de-fazer-36-anos.html>. Acesso em: 04 maio 2017. 

REUTERS. Napster sold to Roxio for $5.3 million: Bankruptcy court approves deal 

after hearing several objections during lengthy proceeding.. CNN. Los Angeles, 27 nov. 

2002. Cnn Money. Disponível em: 

<http://money.cnn.com/2002/11/27/news/deals/napster/>. Acesso em: 22 dez. 2016.  

SANTOS, Mylena Ceribelle Gadelha; RAMOS, Rebecca Costa; RIOS, José Riverson 

Araújo Cysne. Os 'filtros-bolha'da internet nos aplicativos de música online. In: 38 

CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIAS DE COMUNICAÇÃO, 2015, Rio de 

Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: Intercom, 2015. p. 1 - 15. 

SAUERBRONN, João Felipe R. et al. Pirataria e download como comportamento 

desviante e as técnicas de neutralização usadas pelos consumidores. Gestão e 

Sociedade, Belo Horizonte, v. 4, n. 8, p.513-538, maio 2010. 



64 
 

SILVA, de Plácido e. Vocabulario Juridico. Brasilia: Florence, 2005. 

TARAN, Carlos. Precisamos falar sobre o streaming. Rio de Janeiro, 2015. 30 p. 

THE TELEGRAPH. Sony Discman D-50 - From Walkman to iPod: portable music in 

pictures. 2017. Disponível em: <http://www.telegraph.co.uk/technology/picture-

galleries/10609782/From-Walkman-to-iPod-portable-music-in-

pictures.html?frame=2808353>. Acesso em: 04 maio 2017. 

TOZI, Fábio. Meio Técnico, Tecnologia e tecnobrega:: A Cidade e a Pirataria Como 

Possibilidades. Tamaios, Rio de Janeiro, v. , n. 2, p.17-28, jul. 2010. 

VIANNA, Túlio Lima. A ideologia da propriedade intelectual: a inconstitucionalidade 

da tutela penal dos direitos patrimoniais de autor. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-

4862, Teresina, ano 11, n. 1174, 18 set. 2006. Disponível 

em: <https://jus.com.br/artigos/8932>. Acesso em: 29 abr. 2018. 

VICENTE, Eduardo. Industria da música ou industria do disco?: A questão dos suportes 

e de sua desmaterialização no meio musical. Rumores: Revista Online de 

Comunicação, Linguagem e Mídias, São Paulo, v. 12, n. 2, p.194-213, jul. 2012. 

Semestral. Disponível em: <http://www3.usp.br/rumores/pdf/rumores12_11.pdf>. 

Acesso em: 10 fev. 2017. 

WORLDWIDE, Music Business. GLOBAL MARKET SHARES 2016: SONY AND 

WARNER GAIN ON UNIVERSAL, AS INDIES RULE. Music Business 

Worldwide. Londres. 26 fev. 2017. Disponível em: 

<https://www.musicbusinessworldwide.com/global-market-shares-2016-sony-and-

warner-gain-on-universal-as-indies-rule/>. Acesso em: 10 jun. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jus.com.br/artigos/8932/a-ideologia-da-propriedade-intelectual
https://jus.com.br/artigos/8932/a-ideologia-da-propriedade-intelectual
https://jus.com.br/revista/edicoes/2006
https://jus.com.br/revista/edicoes/2006/9/18
https://jus.com.br/revista/edicoes/2006/9/18
https://jus.com.br/revista/edicoes/2006/9
https://jus.com.br/revista/edicoes/2006


65 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 
APENDICE 1 – QUESTIONÁRIO APLICADO A ARTISTAS (DE FORMA ANÔNIMA) 

SEÇÃO 1 

1) Você possui músicas autorizadas no YouTube? 

Opções de resposta: Sim e não 

Se o respondente informasse que sim, seria encaminhado para a seção 2, se 

respondesse que não seria encaminhado para a seção 3. 

 

SEÇÃO 2 

1) Você possui quantas músicas autorizadas no YouTube? 

Resposta aberta 

 

2) Como é feita a remuneração destas faixas? 

Resposta aberta 

 

SEÇÃO 3 

1) Você possui musicas autorizadas em serviços de streaming? 

Opções de resposta: Sim e não 

Se o respondente informasse não possuir musicas nos serviços de streaming o 

questionário acabaria ali, se respondesse que sim, seria encaminhado para a 

seção 4. 

 

SEÇÃO 4 

1) Quais serviços de streaming estão autorizados a executar suas músicas? 

Opções de respostas: Spotify, Deezer, Napster (Rhapsody), Apple Music, Play 

Musica, Pandora  e TIDAL. Reposta citada de forma espontânea: Rdio 

 

SEÇÃO 5 

1) Quantos ouvintes mensais você possui? 

Reposta aberta. 

 

2) Quantos streams (execuções) tem a sua música mais tocada? 

Reposta aberta 

 

3) Há diferença de remuneração dentre os serviços de streaming? 

Opções de resposta: sim e não 

 

4) Quais são as condições de contrato para ter uma musica em um serviço de 

streaming? 

Resposta aberta. 

 

SEÇÃO 6 
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1) Sendo o Spotify líder de mercado, você considera a resposta de público boa? 

Opções de resposta: sim e não. 

 

SEÇÃO 7 

1) Você possui assinatura em algum serviço de streaming? Se sim, selecione 

qual. 

Opções de resposta: Spotify, Deezer, TIDAL, Apple Music, Play Musica e 

Pandora. 

 

2) Você gosta de utilizar o serviço? 

Opções de resposta: sim ou não  

 

3) Qual o tipo de pacote de streaming que você usa? 

Opções de resposta: Freemium (gratuito), Premium (pago), Familiar (pago) e 

Universitário (pago). 

 

SEÇÃO 8 

1) Existe diferença de remuneração entre os serviços streaming de áudio e 

streaming de vídeo? 

Resposta aberta. 

 

SEÇÃO 9 

1) Qual a sua opinião sobre o modelo de remuneração dos serviços de 

streaming? 

Resposta aberta 

 

2) Você acha que a distribuição gratuita de musicas – de maneira doméstica e 

não comercial – é algo danoso ao artista? 

Opções de resposta: Sim e não. 

 

3) Qual a sua opinião sobre a pirataria? 

Resposta aberta. 

 

4) Acha que existe alguma conexão entre pirataria, democracia e acesso a 

cultura? 

Resposta aberta. 

 

5) Você acredita que o Spotify (ou o streaming em geral) é uma solução para a 

pirataria? 

Resposta aberta. 

 

SEÇÃO 10 

1) A remuneração de streaming é justa? 
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Opções de resposta: Sim e não. 

SEÇÃO 11 

1) Se quiser, elabore sobre a remuneração dos serviços do streaming. 

Resposta aberta 

 

2) Você acredita que um artista pode fazer de sua renda principal o streaming? 

Opções de resposta: Sim e não. 

 

3) Além do valor recebido do streaming, como os artistas fazem sua renda? 

Resposta aberta 

 

4) Como você descreveria um comparativo das suas rendas como artista ? 

Resposta aberta 

SEÇÃO 12 

1) O ECAD foi criado para unificar a arrecadação e a distribuição dos valores 

referentes a direito autoral, evitando que o controle ficasse inteiramente 

entregue às associações e sem regras unicas. Você conhece os métodos de 

taxação, arrecadação e remuneração aos artistas representados por direitos 

autorais, realizados pelo ECAD? 

Resposta aberta. 

 

2) O ECAD é um órgão transparente? 

Opções de resposta: Sim e não. 
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APENDICE 2 – QUESTIONÁRIO APLICADO CONSUMIDORES DE MÚSICA (DE 

FORMA ANÔNIMA) 

SEÇÃO 1 

1) Qual seu gênero?  

Opções de resposta: Feminino, Masculino, Trans Feminino, Trans Masculino, 

Trans não binário, Neutro e Outro. 

 

2) Qual a sua idade? 

Opções de resposta: 17 anos ou menos, 18 a 20 anos, 21 a 29 anos, 30 a 39 

anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 anos ou mais. 

 

3) Aproximadamente, qual a sua renda familiar mensal? 

Opções de resposta: R$ 200 a R$ 600, R$ 601 a R$ 800, R$ 801 a R$ 1.300, 

R$ 1.301 a R$ 2.600, R$ 2.601 a R$ 5.600, R$ 5.601 a R$ 7.600, R$ 7.601 a 

R$15.000 e Acima de R$ 15.000 

 

4) Qual seu grau de escolaridade? 

Opções de resposta: Ensino fundamental incompleto, Ensino fundamental 

completo, Ensino médio incompleto, Ensino médio completo, Ensino superior 

incompleto, Ensino superior completo e Pós graduação. 

 

SEÇÃO 2  

1) Você sabe o que é um serviço de streaming? 

Opções de resposta: Sim e não 

Nesta seção, se o respondente informasse não saber o que é um serviço de 

streaming, o questionário acabaria ali, se o mesmo respondesse que sim seria 

encaminhado para a seção 3 do questionário. 

SEÇÃO 3 

1) Qual serviço de streaming você conhece? 

Opções de resposta: Spotify, TIDAL, Apple Music, Napster (Rhapsody), 

Deezer, Pandora, Play Musica, YouTube e outro (os citados espontaneamente 

pelos respondentes foram: Audio galaxy, bit torrent, vimeo, netflix, SoundCloud, 

Xbox e  Bandcamp. 

 

2) Você faz uso de algum serviço de streaming de música como os citados 

acima? 

Opções de resposta: Sim e não. 

Nesta seção, se o respondente informasse não fazer uso de nenhum desses 

serviços de streaming, o questionário acabaria ali. Se o respondente 

respondesse que sim seria encaminhado para a seção 4 do questionário. 
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SEÇÃO 4 

1) Qual desses serviços você utiliza? 

Opções de resposta: Spotify, TIDAL, Apple Music, Napster (Rhapsody), 

Pandora, Play Music, Deezer, YouTube. Citados de forma espontânea: 

soundcloud, Bandcamp 

 

2) Qual o formato de consumo/pacote do serviço você utiliza? 

Opções de resposta: Gratuito (freemium), Premium (pago), Familiar (pago) e 

Universitário (pago) 

 

3) Existe algum motivo particular para a escolha do serviço que você faz uso? 

Resposta aberta. 

 

4) Você costuma fazer playlists no aplicativo de streaming ou utiliza as sugestões 

oferecidas? 

Opções de respostas: Costumo fazer playlists, Utilizo as sugestões, Ambos, 

Geralmente ouço álbuns completos. Não utilizo playlist, Escuto por artista. 

Ouço algumas sugestões de artistas e não playlists em si. Utilizo pra buscar 

músicas especificas 

 

5) Se quiser, cite algum recurso do serviço de streaming que você usa que se 

torna um diferencial? 

Resposta aberta 

 

SEÇÃO 5 

1) Você sabe como é feita a remuneração ao artista pelos serviços de streaming? 

Opções de resposta: Sim e Não. 

Se o respondente informasse saber seria encaminhado para a seção 6, se não 

soubesse seria encaminhado para a seção 7 

 

SEÇÃO 6 

1) Você acha que o valor pago aos detentores de direitos autorais pelos serviços 

de streaming é justo? 

Resposta aberta. 

 

SEÇÃO 7 

1) Você utiliza o Youtube para ouvir música? 

Opções de resposta: Sim e Não. 

Se o respondente respondesse que sim, seria encaminhado para a seção 8 e 

se não, para a seção 9. 
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SEÇÃO 8 

1) Você poderia dizer que utiliza mais o YouTube para ouvir música do que o 

serviço de streaming? 

Opções de resposta: Sim e Não. 

 

SEÇÃO 9 

1) Você consome música de forma ilegal? 

Opções de resposta: Sim e Não. 

Se o respondente respondesse que sim, seria encaminhado para a seção 10 e 

se respondesse que não seria encaminhado para a seção 12. 

 

SEÇÃO 10 

1) Como tem acesso ao conteúdo ilegal (pirata)? 

Opções de resposta: Torrents, Blogs, Programas de baixar audio doYouTube e 

Copia direta do arquivo original. Respostas citadas de forma espontânea: 

Offliberty para bandcamp e SoulSeek. 

 

2) Quantos downloads ilegais você fez este ano? 

Resposta aberta. 

 

SEÇÃO 11 

1) Você possui algum programa pirateado sem seu computador? 

Opções de resposta: Sim, não e não sei. 

 

SEÇÃO 12 

1) Você acredita que o consumo ilegal de musica afeta diretamente aos 

detentores de direitos autorais? (interpretes, compositores, produtores, 

músicos, gravadoras, etc) 

Resposta aberta. 

 

 

 


