
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

CAIO ELISEI TEIXEIRA

"ANÁLISE DO MERCADO FONOGRÁFICO EM UM CENÁRIO DE MUDANÇA,
TECNOLOGICA"

Trabalho de Conclusão de Curso,
apresentado ao Curso de Graduação
em Administração da
Universidade Federal Fluminense,
como requisito parcial para obtenção
do grau de Bacharel em Administração.

Orientador: Prof. Dr. MARCELO AMARAL

Volta Redonda
2011



CAIO ELISEI TEIXEIRA

"ANÀLISE DO MERCADO FONOGRÁFICO EM UM CENÁRIO DE MUDANÇA,
TECNOLOGICA"

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao Curso de Graduação em Administração da
Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel
em Administração.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. MARCELO AMARAL - Orientador

UFF

Prof. CRISTIANO MONTEIRO

UFF

Prof. GIL BRACARENSE

UFF

Volta Redonda

2011



Dedicatória

Dedico este trabalho àminha mãe, que sempre me apoiou em todas as
decisões que tomei na vida, e que sempre me amou incondicionalmente ...



Agradecimento

Agradeço minha mãe pela vida e pela educação que me forneceu e que será a minha maior

herança.

Ao meu irmão, pelo companheirismo de vida.

Ao meu orientador, Professor Marcelo Amaral, pela atenção e paciência neste um ano de parto

que é um trabalho de conclusão de curso.

Ao meu padrasto Mário, à família Elisei, à minha namorada Paula e aos meus amigos, que

estiveram ao meu lado por mais esta etapa da vida que se finda.



Resumo:

A indústria fonográfica, que sempre foi uma indústria próspera e rica, hoje passa por

uma grande crise - econômica e de valores - sem precedentes em sua história. A ascensão de

um novo modelo econômico, que advém de uma mudança tecnológica, fez com que surgissem

novas formas de produção, promoção, distribuição e consumo de música e que urge

providências a serem tomadas pelas gravadoras, que ditarão sua sobrevivência em um futuro

ainda nebuloso. Este trabalho dissertativo pretende analisar como se encontra a indústria

fonográfica neste período de mudança tecnológica e de crise e as atitudes tomadas por esta

para sair dessa situação. O referencial teórico repassa a história da indústria fonográfica,

apresentando seus principais atores, seus ciclos, até chegar ao cenário atual. Também é

apresentada a teoria schumpeteriana dos ciclos econômicos, que sugere que a crise é uma

etapa comum e até saudável na evolução de uma indústria, onde uma inovação radical é um

elemento determinante de crise e que marca o início de novos ciclos econômicos.

Palavras Chave: Indústria Fonográfica; inovação; ciclos econômicos;



Abstract

The recording industry, an industry that has always been rich and prosperous, is

undergoing a major economic and values crisis, unprecedented in its history. The rise of a new

economic model, one that comes from technological change, has spurred new forms of

production, promotion, distribution and consumption of music and urges providences to be

taken by record companies who dictate their survival in a cloudy future. This work aims to

analyze how the recording industry is in this period of technological changes and the actions

taken for this to come out of this situation. The theoretical framework passes the entire

recording industry history, with their main actors, their economic cycles, until the current

scenario. AIso shown is the Schumpeterian theory of economic cycles, suggesting that the

crisis is a common and even healthy step in the evolution of an industry, where a radical

innovation is a crucial element of crisis and that marks the beginning of new economic cycles.

Keywords: recording industry; innovation; economic cycles
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1. Introdução

o homem e a música possuem uma relação tão antiga quanto a história da própria

humanidade, pois desde sempre o ser humano combina sons feitos de forma artificial em

instrumentos, de modo a transformá-lo em música. Seja por prazer, seja por obrigação, por

religiosidade ou por tradição, a música está sempre inserida no contexto da vida de todos os

cidadãos do mundo.

Com o surgimento da possibilidade de gravação das músicas a partir de fins do século

XIX, para serem posteriormente reproduzidas com a Pianola - que usava um rolo de papel

perfurado que armazenava arbitrariamente um longo trecho de música, e quando uma

perfuração atravessava o buraco, fazia a nota soar - cria-se a primeira oportunidade de se

replicar música e a explorar comercialmente, mas devido ao elevado custo da Pianola, seu uso

começa entrar em declínio com a chegada do Fonógrafo de Cilindro, criado por Thomas

Edison em 1877, sendo muito bem aceito pela população mundial e tomando a gravação

comercial, distribuição e venda de gravações sonoras um negócio com um dos maiores

índices de crescimento da indústria à época, com as gravações mais populares conseguindo

vender milhões de unidades até o início da década de 1900, tomando o cilindro no padrão

principal para consumo de música e objeto de desejo dos consumidores entre os anos de 1880

e 1910, quando sua hegemonia é derrubada e tem-se a ascensão do Fonógrafo de Disco ou

Gramofone, criado nos EUA em 1889. (GRONOW & SAUNIO; 1998)

Os discos, também conhecidos posteriormente por LP (Long Play) , possuíam a

vantagem de serem mais fáceis de produzir, transportar e armazenar, possuírem flexibilidade

na utilização de materiais para sua fabricação (acetato, vinil e outros polímeros plásticos),

além da vantagem adicional de poderem ter duas gravações, em ambas as faces - lado A e

lado B - em vez de uma única suportada pelos cilindros. As vendas das gravações em discos

ultrapassaram as do cilindro em 1910 e em 1918, ao final da I Guerra Mundial, o disco

tomou-se o formato comercial de gravação dominante, sofrendo melhorias tecnológicas -

como materiais de confecção dos discos, aumento da capacidade de armazenagem, técnicas de

gravação e execução dos sons, entre outras - até perder seu reinado para o CD (Compact

Disc) no final da década de 1980 e início da década de 1990, onde este surge prometendo
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maior capacidade de armazenagem, durabilidade e clareza sonora, sem chiados e em tamanho

reduzido ao do LP,jogando os discos de vinil para o limbo da obsolescência.

o CD surge em um contexto de migração tecnológica de gravação sonora do padrão

analógico para o digital, onde os sons deixam de serem ondas e frequências gravadas

mecanicamente nos discos e passam a ser códigos binários impressos no filme do CD.

Porém, o CD perde o seu reinado a partir da virada do século XXI, nos anos 2000,

quando surgem os formatos de música digital (MP3, AVI, WMV, AAV, entre outros), e que,

somado com a disseminação da internet pelo mundo e a configuração da sociedade em rede,

redimensionou toda a forma de consumir informação e cultura, agora facilitada com as trocas

de dados pela rede mundial de computadores, tomando a informação - e aí inserida a música -

em objetos de troca entre os usuários pelo mundo, de forma gratuita e rápida, fazendo com

que a indústria fonográfica mergulhasse em uma grande crise.

Surge então nesse contexto, diversos softwares de troca de músicas digitais pela

internet, tendo o Napster o seu representante mais emblemático - por ser um dos pioneiros no

sistema P2P (peer to peer ; usuário para usuário) - que impulsiona a grande crise no setor

fonográfico, pois a partir de uma máquina conectada à internet, qualquer pessoa poderia

baixar uma música de outros usuários pelo mundo, sem qualquer custo, violando regras de

direitos autorais e onerando toda a cadeia produtiva desse "produto".

Essa prática foi vista primeiramente como uma grande ameaça pelas gravadoras, que

compraram uma briga com os usuários que baixavam suas musicas ilegalmente pela internet,

processando diversas pessoas que possuíssem cópias digitais não permitidas em suas

máquinas, além de inúmeras tentativas de fechar e acabar com a criação de novos programas

de down/oad como o Napster, Kazaa, eMule, entre outros. Porém, tardiamente, em meados da

primeira década do século XXI, com as vendas de CDs e DVDs já não sustentando a indústria

fonográfica, esta enxerga na internet a grande oportunidade de se salvar da bancarrota, através

da venda de música pela internet, com down/oads totalmente legalizados, pagando os devidos

roya/ties, em programas como o iTunes, da fabricante de computadores e produtos eletrônicos

Apple, que com o sucesso estrondoso de vendas do seu tocador de mp3 iPod, necessitava

propiciar um forma legal de fornecer música para seus usuários, e que tomou-se um grande

sucesso, chegando a liderar a venda de música nos EUA, que de acordo com uma pesquisa da
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consultoria Nielsen, de cada 4 músicas vendidas pela internet naquele país, 1 é pelo iTunes (A

música nos anos 10" : Revista Super Interessante, Ed. 293 ; Julho 2011")

A indústria fonográfica entrou no século XXI passando por uma grande mudança

tecnológica, tal qual ocorre nas demais indústrias a cada vinte anos, transformando

drasticamente toda a cadeia de produção e comercialização de seus produtos, que passou de

um bem tangível (música gravada em disco, CD) para algo intangível (a música em formato

digital, MP3) e viral, sendo facilmente transferida e disseminada pelo mundo via internet, o

que causou uma grave crise no setor fonográfico. As tecnologias possuem um ciclo de vida

que as fazem ser substituídas periodicamente sempre que alguma outra nova tecnologia toma

a anterior obsoleta, e no mercado fonográfico não é diferente. O cilindro foi substituído pelos

discos, que foram substituídos pelo CDs, e agora vêm sendo substituídos gradualmente pelo

mp3 ou outros formatos de música digital. Com isso, a venda de CDs e DVDs vem caindo

gradualmente ano a ano - no Brasil, caiu de 75 milhões unidades de CDs/DVDs em 2002 para

25,7 milhões de unidades em 2009 - enquanto os downloads de músicas pela internet só vêm

aumentando. (ABPD - 2010). Enquanto o faturamento da indústria fonográfica brasileira caiu

de 726 milhões de reais em 2002 para 315 milhões de reais em 2008, segundo dados da

Associação Brasileira de Produtores de Discos - ABPD.

Com o advento da internet, o potencial das bandas de saírem do ostracismo e

ganharem os holofotes do sucesso tomou-se muito elevado, pois com a rápida propagação

pela rede, o poder sobre o que deve ou não fazer sucesso tomou-se muito maior para o

público consumidor, que passa a eleger seus ídolos por si só, e não através de produtos

lançados no mercado pelas grandes gravadoras. Segundo dados do instituto Nielsen de janeiro

de 2011, 48% dos usuários de internet baixam música, legal ou ilegalmente, e 57% das

pessoas com acesso à internet assistem vídeos de música em sites de vídeo como o YouTube,

provando que uma das saídas para a indústria fonográfica está na rede mundial de

computadores. Um exemplo recente desse fenômeno é o caso da cantora americana Rebecca

Black, que com apenas 13 anos de idade, gravou um clipe com recursos próprios e o

disponibilizou no YouTube, obtendo 150 milhões de acessos, recorde mundial de visualizações

de um clipe no site e muitas criticas (a maioria negativa), além de um contrato para gravação

de um álbum. (Veja On Line; 16/06/2011). No Brasil, tivemos também o caso da Banda Mais

Bonita da Cidade, que em 2011, também de forma independente, disponibilizaram no
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YouTube um vídeo da música "Oração", que obteve mais de 2 milhões de acessos em poucos

dias e alcançou 5 milhões de visualizações em menos de um mês, alçando a banda ao sucesso,

lotando uma casa de shows em São Paulo (algo nunca feito antes pela banda) e fazendo com

que a banda recebesse muitas propostas de contratos para gravação de um álbum. (Veja On

Line; 10/06/2011).

Além disso, devido à queda na qualidade técnica da musica que o mp3 proporciona, o

custo de se gravar uma musica também caiu, fazendo com que muitas bandas independentes

conseguissem gravar e lançar sua obra na rede sem a necessidade de apoio das grandes

gravadoras (também chamadas de major).

Sendo assim, este trabalho visa compreender a nova configuração da indústria
,

fonográfica no mundo, e por consequência, no Brasil. E fato que as estratégias das empresas

atuantes no setor precisam ser ajustadas em função da venda de CDs e DVDs já não

sustentarem mais as gravadoras e estas precisarem de uma nova forma de exploração

comercial da música, visto que em contrapartida o número de downloads de música - legais e

ilegais - assim como o uso de ringtones e outras aplicações só aumentam, podendo tomar-se

um novo segmento de exploração comercial da criação intelectual.

o trabalho pretende ainda analisar as possíveis diretrizes que podem vir a ser tomadas

pela indústria fonográfica e seus atores, para superar essa crise e voltar a gerar rendas e

lucros.
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2. Referencial Teórico

2.1 - A história da indústria fonográfica

Em 1877, Thomas Edison descobriu que o som poderia ser "guardado" ao construir

junto com seu assistente, John Kruesi, o fonógrafo, que era um dispositivo que possuía um

cilindro envolto em uma folha de estanho, uma agulha em um diafragma e um bocal, por onde

Edison disse a primeira frase a ser gravada na história: "Mary tinha um cameirinho".

(GRONOW & SAUNIO; 1998)

Ao falar pelo bocal - enquanto girava o cilindro - sua voz fez vibrar o diafragma com

uma agulha atada na ponta que ia perfurando a folha de estranho, produzindo recortes

correspondentes à frase dita. Quando Edison colocou a agulha de volta ao seu ponto de

partida e girou novamente o cilindro, o que ele disse pode ser ouvido, indistintamente, mas

ainda assim compreensível. (GRONOW & SAUNIO; 1998)

A invenção foi prontamente patenteada e Thomas Edison enviou à North American

Review um comunicado em que apresentava seu novo invento e previa várias utilizações para

ele, tais como: ditados de textos em geral, livros gravados para cegos, treinamentos de

elocução e retórica, relógios que "falam" as horas, conexão com o telefone, brinquedos,

caixas de música, gravação de música entre outras muitas atribuições.

Porém, esse fonógrafo tinha uma desvantagem: ao retirar a folha de estanho que

recobria o cilindro, esta folha poderia não ser mais tocada novamente, pois esta folha poderia

ser danificada com a troca, fazendo com que as gravações não pudessem ser preservadas.

Contudo, em 1885, Charles Tainter e Chichester Bell (primo de Graham Bell, inventor do

telefone) criaram um protótipo de fonógrafo, que chamaram de Grafofone, que na verdade era

o mesmo aparelho de Edison, porém com um cilindro de cera, que possibilitava a preservação

das gravações.

Com isso, Edison fica atordoado com a possível superação de seu invento e lança em

1888 um Fonógrafo melhorado, mas muito igual ao Grafofone, o que causou certo temor de

uma batalha judicial, mas que foi resolvido por um homem negócios chamado Jesse
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Lippincott, que compra as patentes de ambos os aparelhos e investe mais de um milhão de

dólares na criação da companhia North American Phonograph Company, no intuito de

explorar estas invenções comercialmente. Mas Lippincott perdeu sua fortuna ao avaliar errado

as possibilidades da gravação de sons, e comercializou erroneamente as invenções que havia

comprado, tentando vender os aparelhos para escritórios de empresas como uma máquina de

ditados, sendo que havia no mercado os estenógrafos que faziam o serviços a um custo mais

baixo. Ele morreu quebrado em 1891, tendo pago 435 mil dólares pelos direitos do Fonógrafo

de Edison, que os recomprou da massa falida por míseros 135 dólares mais uma pensão de

250 dólares para a viúva de Lippincott.

A partir de então, Edison passa a comercializar os Fonógrafos para Universidades,

empresas e residências abastadas, até que alguém teve a ideia de instalar em algum

estabelecimento comercial um Fonógrafo de cilindro de cera com músicas gravadas e que

seria acionado em troca de uma moeda (o antepassado dajukebox), e viu-se que foi muito

mais rentável que seu arrendamento e vendas para as empresas e Universidades, o que fez

com que em 1889, Edison e a empresa Columbia Phonograph Company passassem a produzir

regularmente cilindros musicais para comercialização, sendo então o nascimento da Indústria

Fonográfica. (Gronow & Saunio; 1998)

Thomas Edison passou a produzir, na medida do possível, cilindros musicais em

maior escala, mas a tecnologia limitava essa produção devido à dificuldade em se reproduzir

fielmente as cópias dos cilindros. Para se ter uma ideia, para se gravar uma pessoa cantando,

este tinha que cantar alto na frente de dez fonógrafos que rodavam simultaneamente dez

cilindros, que capturavam o som e reproduziam dez cópias daquela gravação. Posteriormente

a venda de Fonógrafos e de cilindros musicais cresceu e se alastrou pelos Estados Unidos e

Europa, tomando-se um grande sucesso comercial.

Contudo, os cilindros eram frágeis e ainda um tanto caros e a qualidade e o volume do

som reproduzido ainda não eram dos melhores, quando na Alemanha, em 1887, Emil Berliner

havia desenvolvido e patenteado uma variação do Fonógrafo, o Gramofone, que no lugar dos

cilindros, usavam-se discos planos para gravar e reproduzir sons, com qualidade e volume

melhor, e que fora pensado para produzir cópias em série e não apenas cópias singulares,

tendo então vantagens sobre o Fonógrafo, a quem acabou substituindo no início do século
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xx. Mas o caminho do Gramofone também foi longo, pois inicialmente seu funcionamento

também deixava muito a desejar, mas que foi se aprimorando e tomando-se mais viável

comercialmente, até que chegasse ao mercado como um produto confiável e pronto para

conquistar diversos consumidores pelo mundo. E assim, ao ser lançado na Alemanha em fins

do século XIX, o Gramofone já conquistou os europeus, que trocaram seus Fonógrafos e

cilindros, e compraram o aparelho de Berliner e seus discos.

Com a virada do século, o Gramofone atravessa o Atlântico e passa a conquistar

também os Norte Americanos, que vêem mais vantagens no aparelho de Berliner do que no de

Edison, cujas vendas entram em declínio e quase some do mercado de vez por volta dos anos

1920, quando o Gramofone já se toma o aparelho preferido para se ouvir músicas e as vendas

de discos já sustentam uma incipiente indústria fonográfica que começa a florescer,

movimentando milhões de dólares à época. E tem-se a partir de então a conquista do mundo

pelo Gramofone e suas variações, que passam a ser o padrão dominante de venda e consumo

de músicas no mundo do século xx. (GRONOW & SAUNIO; 1998)

Mas o reinado das bolachas teria seu fim quando surge no mercado um disco menor,

com maior capacidade de armazenagem e prometendo melhor qualidade de som.

A empresa japonesa de tecnologia Sony é a pioneira em anunciar, em Setembro de

1976, a criação de um disco compacto ótico para armazenamento de dados. Já em março de

1979, a Philips faz um anúncio público de um protótipo de disco compacto de áudio em uma

conferência de imprensa na sua sede em Eindhoven, Holanda.

Mais tarde, no mesmo ano de 1979, a Philips e a Sony somam esforços e criam uma

força-tarefa conjunta de engenheiros para somar suas experiências e desenvolverem um novo

disco digital de áudio. Essa força-tarefa, liderada pelos engenheiros Kees Schouhamer

Immink da Philips e Toshitada Doi da Sony, obteve progresso na pesquisa em tecnologia laser

e discos óticos digitais que tinham sido iniciados de forma independente pelas suas empresas

de origem, Philips e Sony em 1977 e 1975, respectivamente. (Hull, 1998)

Um CD é um pequeno e fino disco de acrílico, sobre o qual é impressa uma longa

espiral de fita metálica, onde as informações são gravadas em furos, criando dois tipos de

irregularidades fisicas: pontos brilhantes e pontos escuros. Estes pontos são chamados de bits,

e compõem as informações carregadas pelo CD. A leitura destas informações é feita por
15



dispositivos especiais, os CD Players, que faz uma varredura da superficie da espiral, com um

canhão de laser, que utiliza luz no comprimento infravermelho. Essa luz é refletida pela

superficie do disco e captada por um detector. Esse detector envia ao controlador do aparelho

a seqüência de pontos claros e escuros, que são convertidos em "uns ou zeros", os bits (dados

binários).

Os primeiros lotes de impressão-teste do CD foram feitos em Langenhagen, na

Alemanha, na fábrica da Polydor, braço fonográfico da gigante de tecnologia Philips. O disco

continha uma gravação de "Alpensinfonie" de Richard Strauss Eine, interpretada pela

Filarmônica de Berlim e conduzida por Herbert von Karajan. A demonstração para um grande

público foi no programa Tomorrow's World do canal britânico BBC, quando foi executado o

álbum Living Eyes da banda Bee Gees em 1981. Em agosto de 1982, a primeira fornada de

CDs impressos em série estava saindo de uma nova fábrica da Polygram, na Alemanha, não

muito longe do lugar onde Emil Berliner produziu o seu primeiro disco de vinil 93 anos antes.

(Hull, 1998)

O primeiro CD a ser produzido na nova fábrica foi do álbum The Visitors da banda

sueca ABBA e o primeiro álbum a ser lançado em CD foi 52nd Street de Billy Joel, que

chegou ao mercado junto com aparelho leitor de CDs Sony CDP-I0l em 01 de outubro de

1982 no Japão. Já no início do ano seguinte, em 02 de marco de 1983, aparelhos de CD e

discos (16 títulos da CBS Records) foram lançados nos Estados Unidos e outros mercados.

Este evento é freqüentemente visto como o "Big Bang" da revolução de áudio digital.

O novo disco de áudio foi recebido com muito entusiasmo, especialmente pelas

comunidades audiófilas de música antiga e clássicas e foram bastante elogiados pela sua

facilidade no manuseio. (Gronow & Saunio; 1998)

Com o preço dos aparelhos leitores de CD caindo gradualmente, o formato começou a

ganhar popularidade nos maiores mercados de música popular e rock n 'roll. O primeiro artista

a bater a marca de um milhão de cópias vendidas emCD foi a banda Dire Straits, com o seu

álbum de 1985 "Brothers in Arms". O primeiro grande artista a ter seu catálogo inteiro

convertido para CD foi David Bowie, cujos 15 álbuns de estúdio foram disponibilizados pela

RCA Records em fevereiro de 1985, juntamente com quatro coletâneas. Em 1988, a
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fabricação de CDs bate a marca de 400 milhões de unidades, prensadas por 50 plantas ao

redor do mundo.

o CD foi planejado primeiramente para ser o sucessor do disco de vinil como formato

para se executar música, ao invés de um meio de armazenamento de dados. Desde as suas

origens como um formato musical, os CDs têm crescido para incluir outras aplicações. Em

junho de 1985, foi introduzido no mercado o formato CD-ROM (Read-Only Memory) - lido

somente em computadores - e, em 1990 o CD-R (Recordable), disco gravável para usos

gerais, tanto para se gravar músicas como dados, também desenvolvidos pela Sony e Philips.

o CD substituiu com uma só tacada tanto os discos de vinil quanto as fitas cassetes -

e mais tardiamente os disquetes de computador - pois era compacto, portátil e fácil de

manusear, podendo ser executado tanto em aparelhos domésticos em casa, clubes, como em

automóveis e computadores.

Porém, com o advento do MP3 na década de 2000, as vendas de CDs começam a

entrar em declínio, caindo gradativamente ano após ano, ameaçando a sustentabilidade da

indústria e forçando-a a buscar novas formas de explorar esse mercado.

Em 1987, o IIS (Institut Integrierte Schaltungen), na Alemanha, juntamente com a

Universidade de Erlangen, começou a trabalhar numa codificação de áudio para transmissão

digital. Todo o trabalho resultou num algoritmo de compressão de áudio chamado Moving

Pictures Experts Group Audio Layer-3, que tempos depois ficou conhecido como MP3.

(GRONOW & SAUNIO; 1998)

Um dos objetivos da criação deste formato era conseguir reproduzir som com

qualidade de CD com uma taxa de compressão razoável. Para gravar um CD, a taxa de

gravação (bit rate) é de cerca de 1,4 Megabit por segundo. Em MPEG Audio Layer 1 e 2

(MP1 e MP2), as taxas são de 348 KB/s e 256-192 KB/s respectivamente. O MP3 conseguiu

abaixar essa taxa para 128 e 112 KB/s. E mesmo com essa taxa mais baixa, a qualidade

sonora foi mantida quase que totalmente. Isto foi possível graças às técnicas de codificação

perceptual, que não é uma simples compressão de dados, mas sim, um método que consiste

em somente utilizar as freqüências sonoras que são captadas pelo ouvido humano. Uma vez

que um padrão de freqüência tenha sido definido para a audição humana, as demais

17



freqüências (que não são captadas pelo homem) podem ser descartadas, já que não há razão

para gastar espaço ao armazenar esses dados.

Na média, um minuto de música corresponde a 10 MB para uma gravação de som de

16 bits estéreo com 44.1 KHz, o que resulta numa grande complicação a distribuição de

músicas por computadores, principalmente pela internet. Com o surgimento do MP3 essa

história mudou, pois o formato permite armazenar músicas no computador sem ocupar muito

espaço e sem tirar a qualidade sonora das canções. Geralmente, um minuto de música,

corresponde a cerca de 1 MB em MP3, fazendo com que uma faixa de música em MP3 tenha

um tamanho que propicie uma facilidade na distribuição desta pela internet, o que fez com

que este padrão fosse o mais adotado pelos consumidores de música atualmente. (HULL,

1998)

2.2 - A sociedade em rede

o gradualismo é uma corrente de pensamento que preconiza que as mudanças devem

ocorrer de forma lenta, suave, firme e gradual, com os fatos ocorrendo passo a passo até a

chegada a outro nível de conhecimento. Mas não foi assim que aconteceu na história recente

da humanidade, aonde vimos que as mudanças ocorreram de forma brusca, rápida e

consistente, rompendo totalmente os paradigmas vigentes para a imposição de novas

diretrizes, condizendo mais com a corrente saltacionista. E esse tempo entre as "revoluções"

vem caindo cada vez mais nos últimos séculos. Entre a primeira e a segunda revolução

industrial, (ou durante o começo e o fim desta) tivemos mais de 100 anos de intervalo e uma

grande mudança nos padrões produtivos no mundo, com grandes avanços tecnológicos e a

ascensão do Ocidente na supremacia produtiva e cultural mundial. (CASTELLS; 2010)

Uma das maiores "heranças" da segunda e última parte da revolução industrial foi o

desenvolvimento da eletricidade e das telecomunicações, que possibilitou o encurtamento das

distâncias no mundo e a facilidade da disseminação de informação pelo globo, sendo a gênese

da globalização. De acordo com Castells (2010), a partir da revolução industrial, surge a
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revolução da tecnologia da informação, que emerge do desenvolvimento das

telecomunicações, principalmente nos Estados Unidos, que possibilita conectar o mundo todo

através de cabos (e posteriormente satélites)

Em meados dos anos 1970, emerge uma nova economia no mundo, originada da

revolução das tecnologias da informação. Esta nova economia, segundo Castells (2010) é

informacional, global e em rede. Informacional, pois os seus atores (empresas, nações,

consumidores) necessitam da capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a

informação e os conhecimentos para obterem produtividade e competitividade, e pelo fato de

a informação em si ter se tomado um produto de grande valor; global, pois o campo de

atuação das principais atividades econômicas (produção, comércio, etc.) passou a uma escala

mundial, envolvendo todos os países e continentes; e em rede, pois devido às condições de

uma aldeia global, empresas e consumidores do mundo todo estão conectados e se

relacionando de alguma forma, seja comprando, vendendo ou prestando serviços, em uma

grande rede global de interações.

Indubitavelmente, a informação sempre foi uma matéria-prima primordial e

valiosíssima para o crescimento da economia e que com a evolução da tecnologia, foi

possibilitado o crescimento da capacidade produtiva no mundo e conseqüentemente, a

melhora no padrão de vida das pessoas. Contudo, de acordo com Castells (2010) estamos

vivendo um processo de quebra de um contexto histórico, com mudanças ocorrendo de forma

rápida e abrupta (e não devagar e gradual) e com a emergência de um novo paradigma

tecnológico, onde a informação subverte o seu papel de matéria-prima para produto.

Nesse contexto da instituição da sociedade em uma grande teia global, com todas as

nações e países conectados e interligados, sem fronteiras para a disseminação de informações

e produtos pelo globo, emergem novas formas de produção e consumo de produtos de cultura

de massa, que se difundem através da internet e propicia aos cidadãos de todo o mundo novas

formas e experiências, seja pelo computador, pelo celular, pela TV e várias outras mídias que

permitam a reprodução de textos, vídeos, músicas e outros tipos de informação, o que, além

do mais, tomou os produtos culturais em algo cada vez mais intangível.

o estabelecimento da Internet no mundo causou uma grande mudança nas estruturas

de mercado e de produção no mundo, sendo uma grande mola propulsora para o surgimento
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de vários novos setores econômicos, que se valem da inovação que a Internet pode

proporcionar para criar novos produtos ou serviços, ou melhorar e incrementar os já

existentes. E essa nova configuração da sociedade em rede e altamente informatizada marca o

surgimento de um novo ciclo de expansão econômica, em que, segundo a teoria dos ciclos

econômicos de Schumpeter, tirou a economia de um certo estado de estagnação para uma

nova era de crescimento e expansão das atividades econômicas, graças à descoberta de um

novo método de produção e de comercialização de bens e serviços que a Internet pode

proporcionar. (CASTELLS; 2010)

A introdução de uma inovação no sistema econômico é chamada por Schumpeter de

"ato empreendedor", realizada pelo "empresário empreendedor" - que não necessariamente

precisa ser uma pessoa, podendo ser um grupo de pessoas ou uma corporação - visando a

obtenção de lucro, que, segundo o autor, é o motor de toda a atividade empreendedora.

Quando fala de lucro, Schumpeter não se refere à remuneração usual do capital investido, mas

ao lucro extraordinário, isto é, o lucro acima da média do mercado, que geraria novos

investimentos e a transferência de capitais entre os diferentes setores da economia. Ainda de

acordo com o economista, para que uma inovação seja realizada, é necessário que três

condições sejam cumpridas:

• Que, em determinado período, existam novas e mais vantajosas possibilidades do

ponto de vista econômico privado, na indústria ou num ramo da indústria;

• Que haja acesso limitado a tais possibilidades, seja em razão das qualificações

pessoais necessárias, seja por causa de circunstâncias exteriores;

• Que a situação econômica permita o cálculo de custos e um planejamento

razoavelmente confiável, isto é, que haja uma situação de equilíbrio econômico.

E é exatamente o que ocorreu com a indústria fonográfica, que acometida pelo advento

da Internet, a princípio - e até por não prever ou subestimar as ameaças do mercado - toma

um duro golpe com a queda nas vendas de CDs devido à disseminação das músicas pela rede,

que quase leva as empresas do setor à bancarrota, mas estas acabam por reverter a situação e

enxergam na rede uma grande oportunidade de negócio, com grande possibilidades de
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crescimento e inovação na forma como o produto pode ser produzido e ofertado, e com

grande possibilidades de lucros extraordinários.

2.3 - A Teoria Schumpeteriana de Ciclos Econômicos

Joseph Schumpeter foi um economista germânico que defendia a ideia de que a

inovação e o progresso tecnológico são os fundamentos da dinâmica da economia. O principal

ator neste contexto é o "Empreendedor Inovador", que é a origem da introdução das

inovações num mercado, quebrando o equilíbrio e a estagnação do modelo econômico.

E isto ocorreu na Indústria Fonográfica, onde a Universidade de Erlangen junto com o

IIS (Institut Integrierte Schaltungen) desenvolvem e introduzem o formato mp3 às

gravadoras, que prontamente rejeitam esta inovação, que futuramente revoluciona o mercado

no final da década de 90, ao proporcionar novas formas de consumo, de promoção e de

distribuição da música. (GRONOW; SAUNIO - 1998).

A natureza desta transformação é qualitativa e não quantitativa: a inovação vai

dinamizar o crescimento econômico e reformar a estrutura do modelo. Entretanto, a inovação

neste caso, vai ser um elemento determinante de crise econômica, mas que posteriormente

proporcionará um relativo crescimento à esses atores. As crises são necessárias e até

saudáveis, sendo que, geralmente, as inovações aparecem nas fases de baixa da economia. De

certo modo, nestes períodos de crise, a instabilidade favorece o desenvolvimento e a

implementação de novos processos de produção ou de novos produtos e serviços, o que faz

com que Schumpeter afirme que as inovações são as causas da existência de ciclos

econômicos. (DI FRANCESCO; 2007)
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Schumpeter nos apresenta quatro ciclos que se superpõem e ilustram o

desenvolvimento da economia:

• Ciclos Kitchin: Ciclos curtos, com duração média de uns 40 meses.

• Ciclos Juglar: Ciclos médios, com duração média entre 6 e 11 anos.

• Ciclos Kuznets: Ciclos médios, com duração média entre 15 e 20 anos.

• Ciclos de Kondratiev: Ciclos longos, com duração média entre 40 e 60 anos. (Este, o

resultado da introdução da maioria das inovações)

Uma inovação radical de grande porte pode sempre ser a origem de um novo ciclo

longo, que com a introdução no mercado desta inovação, motiva outros empreendedores a

querer que seus empreendimentos permaneçam competitivos, diferenciando-se do inovador

com preços mais baixos. Assim sendo, outras inovações podem surgir, gerando um impacto

menor na reconfiguração do modelo econômico. No entanto, estas novas inovações que

surgem vão ser a origem dos ciclos menores, curtos ou médios, dentro de um mesmo ciclo

Kondratiev. Estas inovações são chamadas inovações incrementais. (SCHUMPETER; 1957)

A aceitação das inovações por parte do público é dependente das disposições deste em

recebê-las, aprová-las e difundi-las e que se aceito positivamente, a situação se estabiliza e

tem-se a configuração de oligopólios no mercado.

Mas, nem tudo será perfeito para o seleto grupo de atores que exploram o mercado,

pois depois de certo tempo de estabilidade, o fenômeno de replicação e difusão do produto

novo vai gerar uma saturação de mercado - que atraiu novos entrantes e gerou uma queda da

qualidade do lucro das empresas que constituíam o oligopólio. Tradicionalmente, uma

indústria oligopolística pura possui barreiras impeditivas para a entrada de novos atores, mas

em setores onde há maior possibilidade de inovação e aceitação à diferenciação dos produtos,

o poder de mercado é menor, o que possibilita essa atração a novos entrantes, e é o caso da

indústria fonográfica, que é um oligopólio diferenciado, e que diante deste cenário só lhe resta

uma alternativa para retomar os lucros extraordinários de antes: desenvolver outra inovação

radical.
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o período de crise do modelo econômico é aquele em que desaparecem

gradativamente os excessos dispensáveis das estruturas de produção e onde começa o

processo de desenvolvimento de novas inovações. (SCHUMPETER; 1957)

Assim como Marx, Schumpeter também preconizava a destruição do capitalismo. Para

Schumpeter, o próprio sucesso do capitalismo acaba no final não só minando as

instituições que o protegiam, mas também contribuindo para a emergência da civilização

socialista (MORICOCHI & GONÇALVES; 1994)

De acordo com Schumpeter, como causas da autodestruição do capitalismo têm-se a

obsolescência da função empresarial com o tempo, pois após vencerem as resistências

iniciais, as funções inovadoras passam então a serem desempenhadas não só por um

empresário individual, mas tomam-se funções despersonalizadas e corriqueiras, levadas a

efeito por uma burocracia de especialistas e diretores bem treinados dentro das grandes

unidades produtoras. Tanto a comercialização quanto a administração são realizadas por

processos automáticos bem estabelecidos e os consumidores estão condicionados a novos

bens, aceitando-se como fatos consumados. Outra causa apontada por Schumpeter é a

destruição das instituições capitalistas básicas como a propriedade privada e a liberdade de

contrato, que são enfraquecidos e até destruídos nas grandes unidades empresariais. Nessas

grandes empresas o papel do proprietário é frequentemente realizado por um grupo de

gerentes profissionais e assalariados e o específico interesse de propriedade é substituído por

interesses de grandes e pequenos acionistas. Há também o enfraquecimento da liberdade de

contrato, isto é, os acordos ao invés de serem diretos entre proprietários e operários, são

realizados entre a "gerência de negócio" e a "gerência de união".

Também temos a neutralização ou devastação do grupo que protegia o capitalismo na

esfera política como causa para a ruína do capitalismo. Sabe-se que paralelamente ao

aparecimento do capitalismo surgia também a Monarquia como forma de governo, após

dominar a aristocracia latifundiária no período compreendido entre os séculos XVI e XVIII.

Esses monarcas apoiaram politicamente o aparecimento dos industriais e comerciantes em
,

troca do apoio econômico. A medida que esses industriais e comerciantes foram se tomando

mais poderosos e suas atitudes racionalistas infiltrando-se em todos os setores da atividade
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humana, eles conseguiram se apoderar do poder político e implantaram amplas reformas

baseadas em seu comportamento racionalista. Para Schumpeter, todavia, esse grupo não

estava capacitado para governar: "não há, seguramente, nenhum indício de qualquer encanto

místico emanando deles (o industrial e comerciante) que é o que realmente importa para a

liderança. Os meios racionais são insuficientes para tratar com êxito os problemas políticos

nacionais e internacionais com que se defrontam constantemente os governantes.

Outra fonte de autodestruição do capitalismo para Schumpeter era o fato de este criar

uma classe de intelectuais descontentes que constantemente hostilizam a ordem social

vigente, e que encontram no capitalismo um ambiente mais propício para exercer as suas

críticas à pessoas e acontecimentos correntes e às classes e instituições. O fato se agrava

mais, pois, com o correr do tempo esse número se eleva tanto e os intelectuais não encontram

assim oportunidades de emprego suficientes em termos de seu preparo e aspirações. Essa

classe de intelectuais descontentes lidera também outra criação do sistema capitalista que é o

movimento trabalhista. O resultado dessa interação é a decomposição da estrutura política em

que se assenta o capitalismo.

Por fim, temos a desintegração da família burguesa, que com o espírito racionalista,

rompe os valores familiares e também leva a uma tendência de se constituir famílias menores,

com a conseqüente tendência de diminuir a acumulação, fator essencial para a sobrevivência

do capitalismo de acordo com Schumpeter. (MORICOCHI & GONÇALVES; 1994)

3. O Mercado Fonográfico sob a perspectiva da Indústria

A indústria fonográfica, desde sua origem em fms do século XIX, sempre foi um setor

da economia de ótimo potencial de vendas, próspero e rico, que movimenta bilhões de

dólares, oferecendo entretenimento e experiências para os consumidores e fãs pelo mundo

afora. Contudo, este setor entrou em uma grave crise a partir dos últimos anos do século XX e

início do século XXI, onde por um erro de previsão de mercado ou subestimação das ameaças
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ou oportunidades de um novo "produto" inovador, fez com que as vendas de CDs e DVDs

despencassem abruptamente, corroendo a rentabilidade e os lucros do setor, que chegou a ter

seu fim decretado por alguns especialistas que acham que está crise é irreversível, mas que na

verdade precisa mesmo é encontrar novos modelos de negócios para se salvar da bancarrota.

3.1- Cenário do mercado fonográfico no mundo:

No ano de 2010 as vendas totais de música movimentaram em tomo de 15,5 bilhões de

dólares, sendo que 29% desse montante foram de vendas de música digital. (IFPI; 2011).

Em termos mundiais, essas vendas totais da música gravada, em formato fisico estão

caindo, enquanto que as vendas de música digital só aumentam, mas ainda não são suficientes

para compensar a queda das vendas fisicas. Em 2010 as vendas de música digital aumentaram

6% em relação a 2009, movimentando 4,6 bilhões de dólares, de acordo com a publicação

anual da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI em Inglês). Em 2004 esses

valores eram de 380 milhões de dólares, triplicou para 1,1 bilhões de dólares em 2005 e quase

atingiram 2 bilhões de dólares em 2006 e superando a marca do 4 bilhões de dólares em 2008.
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Atualmente, os cinco maiores mercados digitais no mundo são: Estados Unidos,

Japão, Reino Unido, Alemanha e França. (IFPI; 2009)

o mercado fonográfico mundial atual é dominado basicamente por quatro grandes

conglomerados, também chamados de majors: EMI, Universal, Wamer e Sony; mas se

encontra em pleno processo de "aglomeração", com companhias sendo fundidas e englobadas

por outras, sendo este mais um efeito da crise que enfrenta o setor. Quase todas essas

companhias têm em seus ancestrais algum parentesco com a Co/umbia Phonograph Company

ou a Ber/iner Gramophone, que são as empresas pioneiras da indústria fonográfica, no início

do século xx. Somente a Warner Music não possui nenhuma relação com essas empresas,

sendo a sua história mais recente, pois foi criada na década de 1970. As demais são frutos de

fusões e aquisições de várias empresas até se consolidarem nas empresas que são hoje.

Em 11 de Novembro de 2011, foi noticiada na imprensa, a compra da EMI pelo grupo

de entretenimento francês Vivendi, também proprietário da Universal Music, abrigando agora

o catálogo da EMI sob a marca da Universal, e tomando esta a maior empresa deste setor. (O

Globo; 11/11/11)

3.2- O Mercado fonográfico brasileiro

A indústria fonográfica no Brasil tem sua história atrelada quase à da indústria

mundial. Apenas dois anos após Thomas Edison ter inventado o fonógrafo, este já era

apresentado ao público brasileiro, na cidade de Porto Alegre, em 1879, mas somente em 1891,

com a chegada do tcheco Frederico Figner em Belém do Pará, que desembarcou com

fonógrafos para exibição em feiras e festas populares, que a música gravada começou a se

popularizar nas terras tupiniquins. Após cerca de um ano percorrendo os Estados do

Amazonas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia e inas Gerais, Frederico Figner vai para o

Rio de Janeiro, onde se radica e abre uma loja- a Casa Edison - para venda de fonógrafos e

posteriormente, com o advento do gramofone e seus discos, passa a vender discos importados

de Portugal, Espanha e França. Devido ao seu talento de "propagandista", logo associou seu
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nome à difusão da última novidade no campo do entretenimento e, em 1894, em Porto Alegre,

um fonógrafo era exibido sob o nome de máquina "Figner". No ano de 1913, Frederico Figner

de associa à Odeon alemã e abre no bairro da Tijuca a primeira fábrica a prensar disco no

Brasil, a Fábrica Odeon, dando início então a indústria fonográfica de produção genuinamente

brasileira. (DELMIRO; 2001).

No Brasil, atuam no mercado fonográfico local além das quatro grandes majors

multinacionais EMI, Universal, Wamer e Sony, também representantes nacionais que se

autodenominam independentes (pois não estão vinculadas à nenhum grande conglomerado),

como a Trama, a Deck Disc e a Biscoito Fino, além da Som Livre. A Trama é conhecida pelas

suas práticas de vanguarda no cenário nacional, como o espaço Tramavirtual.com, onde
,

bandas independentes disponibilizam suas músicas gratuitamente, além do Trama Album

Virtual, onde o álbuns inteiros de artistas do catálogo da Trama também são disponibilizados

gratuitamente para o consumidor, mas patrocinado por uma empresa, que remunera os artistas

e a empresa. Já a Deck Disc, além de produzir e comercializar CDs é proprietária da única

fábrica de discos de vinil da América Latina, e aposta neste formato para a diversificação de

seu catálogo, já que ainda existe um grande número de aficionados por música que preferem

este formato, além dos colecionadores de vinil. (Revista O Globo; 31/01/10)

A gravadora Biscoito Fino surgiu de um projeto de samba e choro que acontecia na

cidade do Rio de Janeiro chamado "ComPasso, Samba e Choro", onde as apresentações eram

gravadas em CDs e posteriormente comercializadas. Com o sucesso na venda dos CDs, as

idealizadoras do projeto resolveram então abrir uma gravadora independente, com foco na

Música Popular Brasileira, tendo como contratados artistas de renome no cenário nacional,

como Maria Bethânia, Djavan, Miúcha, Chico Buarque entre muitos outros mais. O modelo

de negócios da Biscoito Fino ainda é baseado nas mídias físicas, com ênfase no CD, DVD e

Vinil, tendo o seu catálogo digital ainda de forma secundária. A razão para ainda basear seu

modelo de negócios nas mídias físicas é o fato da empresa segmentar seu público alvo na

classe A, com pessoas de alta renda, idade acima dos 30 anos, com alto nível de escolaridade,

audiófilos e que ainda possuem o hábito de comprar CD e Vinil, seja pela qualidade sonora
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superior que oferecem, por coleção ou simplesmente por ainda não estarem habituados a

consumirem música na internet.

A Som Livre é uma gravadora pertencente às Organizações Globo, e foi fundada em

1969 para produzir e comercializar trilhas sonoras das novelas da TV Globo, além de

coletâneas e posteriormente, catálogo de artistas da música popular brasileira, como Gal

Costa, Tim Maia, Luiz Melodia, entre muitos outros.

Em 2009, o mercado fonográfico brasileiro movimentou em vendas de música no

formato fisico, 315,27 milhões de reais, o que significou até um aumento de 1,08% em

relação a 2008 no valor, mas em unidades teve uma queda de 6,82%, de 27,6 milhões em

2008 para 25,7 milhões de unidades em 2009. (ABPD;2009)

O mercado brasileiro, como o mercado latino-americano, sofre de uma penetração

limitada da Internet banda-larga, devido ao seu alto custo, como de uma resistência ao sistema

de pagamento on-line com cartão de crédito e de um nível muito alto de pirataria tanto fisica

quanto digital. (ABPD; 2006)

Apesar dessas dificuldades, no meio do ano 2006, as maiores plataformas brasileiras

de download de musica on-line foram lançadas: UOL e Terra. Esses dois sites vieram dividir o

mercado com a plataforma iMusica, mais antiga e já bem estabelecida. Nos dias atuais, são

mais de 20 sites de Internet que oferecem no Brasil a possibilidade de baixar músicas de uma

forma legal. (IFPI; 2007). Além desses, o Portal Terra lança em 2009, o serviço de streaming

em sua plataforma de venda de música Sonora, que consiste em ouvir música pela internet,

em tempo real, com pacotes gratuitos e pagos. (DI FRA CESCO; 2007)

Outro nicho importante explorado pelas gravadoras e que no Brasil também tem

gerado muita receita é o de venda de músicas para celulares com um grande percentual no

montante de vendas numéricas, com 41% das endas digitais em 2009, mas já tendo

dominado o mercado de vendas digitais em 2006 com 96%, mas que perdeu espaço para a

venda pela internet com o passar dos anos. (ABPD- 2009).
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4. O Mercado Fonográfico sob a perspectiva do Artista

Para os artistas, a indústria fonográfica sempre foi um importante instrumento para

que estes pudessem comercializar suas músicas, pois eles sempre dependeram de ser

contratados por uma grande gravadora, que custeava toda a produção e promoção de um

álbum, para poderem fazer sucesso, e sobreviverem no mercado.

No início da indústria fonográfica, os gêneros musicais mais gravados no mundo eram

gêneros tipicamente europeus, tais como a valsa, modinha, cançoneta a polca entre outros que

faziam sucesso nos salões de bailes mundo afora. Pode-se notar que são gêneros da

aristocracia européia - visto que um gramofone, reprodutor de música da época - tinha um

preço elevado, sendo privilégio de poucos (DELMIRO; 2001).

Com o passar do tempo, o valor do gramofone e de seus sucessores foram baixando e

os tomando mais popular, o que fez com que mais artistas e gêneros musicais diversificados

fossem gravados, fazendo com que a música gravada deixasse de ser algo aristocrático e se

aproximasse mais do povo. E essa aproximação com o povo fez as vendas de discos

aumentarem cada vez mais, com o disco entrando na lista de desejos de muita gente ao redor

do mundo. Com o surgimento do gênero rock n 'roll, no final da década de 1940, as vendas de

discos alcançaram níveis recordes e que foram sendo batidos com passar dos anos cada vez

que a inserção dos tocadores de discos nos lares mundiais aumentava exponencialmente,

assim como o número de artistas lançando suas obras no mercado (DELMIRO; 2001).

Os cinco artistas com maior vendagem mundial de discos da história, certificados pela

Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI em inglês) são:

1- The Beatles, com 1,1 bilhões de cópias vendidas no total;

2- Elvis Presley, com 1 bilhão de cópias vendidas no total;

3- Michael Jackson, com 750 milhões de cópias endidas no total;

4- ABBA, com 370 milhões de cópias vendidas no total;
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5- Queen, com 300 milhões de cópias vendidas no total.

No Brasil, os cinco maiores vendedores de discos na história, segundo a Associação

Brasileira de Produtores de Discos (ABPD) são:

1- Roberto Carlos, com 120 milhões de cópias;

2- Nelson Gonçalves, com 75 milhões de cópias;

3- Rita Lee, com 55 milhões de cópias;

4- Xuxa, com 30 milhões de cópias;

5- Chitãozinho e Xororó, com 30 milhões de cópias;

A internet também propIcIoU aos artistas novos papéis no cenário da indústria

fonográfica, pois com a ajuda da rede, artistas independentes conseguiram exposição sem

precisar de um contrato com uma grande gravadora e os contratados puderam diminuir o

poder das gravadoras sobre eles e se aproximar mais do público pela rede. Atualmente,

existem vários artistas que surgiram ao grande público através da internet, de forma

independente, sem contrato com nenhum tipo de gravadora.

Uma ferramenta da internet que revelou muitos artistas que hoje fazem sucesso é o site

de relacionamentos MySpace, criado em 2003 para ser uma rede social como as outras

existentes, mas que foi adotada e muito utilizada por músicos para divulgarem seus trabalhos

pela rede, de forma gratuita, o que gerou muita audiência para o site e fez com que fosse

criado dentro do próprio MySpace uma subseção especial chamada MySpace Music, onde

artistas renomados e independentes continuam a divulgar suas músicas e comunicarem com

seus fãs, mas com mais recursos relacionados à propriamente à música, como um tocador de

música e vídeos, resenhas e avaliações dos usuários sobre a banda.

Artistas como REM, Franz Ferdinand, Billy Corgan, The Black Eyed Peas e Nine Inch

Nails lançaram álbuns ou faixas no MySpace antes do lançamento oficial nas lojas.

Aproximadamente 600 mil bandas possuem perfis nesta rede social, desde bandas renomadas

até bandas desconhecidas do público geral. A cantora inglesa Lily Allen é um exemplo de
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artista que ficou famosa após exposição no MySpace, onde postava suas músicas e vídeos,

produzidos de maneira independente e que foi recebendo muitos acessos diários, ganhando

certa fama, até conseguir um contrato com a major EMI, que lançou seu primeiro álbum em

2006.

Seja como for, o MySpace está realmente mudando a indústria musical. Artistas como

Lily Allen e Arctic Monkeys conquistaram seguidores e chamaram a atenção de uma

gravadora através da internet e do MySpace em particular. Utilizando-se de técnicas de

divulgação baseadas na web, os Arctic Monkeys lançaram um single que ficou em 1o lugar

nas paradas do Reino Unido, antes mesmo do álbum de estréia da banda chegar às lojas.

Hoje esses artistas são consagrados e possuem contratos com gravadoras, mas já tinham

conquistado uma legião de fãs pela internet antes de negociarem seus contratos, conferindo-

lhes uma decolagem significativamente maior que a de um artista que tenha poucos

seguidores locais e que tenha sido descoberto em um show pelo representante de alguma

gravadora

4.1 - Tecnobrega - Um novo modelo de indústria cultural

Já há muito tempo que a forma como as periferias brasileiras consomem música vem

se comportando de uma forma totalmente diferente daquela em que as gravadoras aprenderam

a controlar e do qual souberam muito bem como extrair seus lucros.

A pirataria ainda é o inimigo "número 1" da indústria fonográfica. Mas nem toda a

música do mundo está sendo lançada pela indústria fonográfica "formal" e, portanto, pode-se

imaginar que deva existir em algum lugar do mundo alguma música que seria amiga da

pirataria, e esse lugar são as periferias, do Bra il e do Mundo. E aqui no Brasil, temos um

bom exemplo disto, no Estado do Pará, com o ecnobrega, que é um estilo musical bem

comum desta região brasileira e que nasceu e se sustenta à margem da indústria fonográfica

"formal", onde a maioria dos seus CDs é encontrada nos camelôs das ruas de Belém, e com

compra recomendada pelos próprios artistas. IA A,2003)
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o tecnobrega é a nova evolução de um dos estilos mais populares que a música

popular brasileira já produziu. Sua origem é a jovem-guarda dos anos 60, um estilo de rock

básico e escandalosamente ingênuo, tocado com uma guitarra, um baixo e bateria, de uma

forma bastante peculiar a este gênero musical. Quando Roberto Carlos quis mudar o seu foco

e passou a produzir um som mais maduro, acompanhado por orquestras, a jovem-guarda

migrou para o interior e manteve um público fiel entre as camadas mais pobres de nossa

população, passando a ser chamada pejorativamente de brega. Essa música então, toca nas

rádios locais e nas "festas de aparelhagem" - que são as grandes festas da periferia paraense,

com um gigantesco equipamento de som, formado por centenas de amplificadores,

televisores, teclados e samplers, e que são comandadas pelos DJs das "aparelhagens", que são

as equipes de som que promovem ou são as atrações destas festas, e que levam nomes como

Príncipe Negro e Tupinambá Treme-Terra (VIANNA, 2003). Os primeiros sinais do

tecnobrega como um ritmo de sucesso, foram ouvidos no verão paraense (que lá ocorre nos

meses de Junho a Setembro) do ano de 2002, mas tomou conta das festas de aparelhagem

incontestavelmente no ano de 2003.

A primeira banda de tecnobrega a lançar um CD foi a banda Tecno Show, que lançou

um álbum inteiramente com músicas da própria banda, diferentemente das compilações de

artistas feitas e vendidas pelos próprios camelôs. E mesmo com CD próprio lançado, a mídia

mais importante para a Tecno Show - e outras bandas como a Vôo Livre ou a Mega Pai
,

D'Egua - continua a ser o MP3 que vai para os DJsdas aparelhagens ou dos programas de

rádio e para as fábricas de CDs de fundo quintal dos camelôs. o cenário do tecnobrega, o

modelo de negócio não é muito diferente do modelo da indústria "formal" - a música circula

mais como bytes do que como objetos reais que podem ser comprados e manipulados no

mundo não virtual. Os músicos não têm mais gravadoras nem o custo de prensar os discos,

imprimir as capas ou distribuir os produtos,esse custo todo fica por conta dos camelôs e seus

sistemas não oficiais de indústria e comércio. O tecnobrega assumiu a pirataria como forma

de divulgação. E da mesma forma como na indústria fonográfica "formal", estes artistas

vivem de seus shows e não das vendas de disco nem de royalties sobre os direitos autorais

sobre suas músicas. As bandas do tecnobrega precisam da divulgação nas rádios, nas festas de

aparelhagens e nos camelôs para fazer sucesso e serem contratadas para shows. Não obstante

seus grandes sucessos são "metamídia": suas músicas elogiam DJs, programas locais de rádio
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e de TV, equipes de aparelhagens e Ia-clubes de aparelhagens, conquistando assim seu espaço

de forma agradável, barata e de modo que todo mundo encontra seu devido lugar numa nova

cadeia produtiva, totalmente descolada da economia oficial.

Não há como conter ou controlar as novidades e as dificuldades que a digitalização da

cultura traz para os antigos modos analógicos de comércio de cultura. Ou da economia em

geral. Uma festa de aparelhagem de Belém do Pará mostra a vitalidade de uma economia

paralela das periferias brasileiras e mundial, pois o mesmo acontece nos subúrbios da maioria

dos países, sejam desenvolvidos ou em desenvolvimento, pois na figura do subúrbio, vivem

aqueles que estão à margem da grande cultura e mídia e de sua cadeia produtiva, e lá

produzem a sua própria manifestação cultural, influenciados por aquilo que creem ser bom

para eles, sem qualquer intervenção de grandes conglomerados de entretenimento que lhes

empurram produtos culturais enlatados, mas que não satisfazem ou representam este povo. E

esta economia paralela não aparece mais nas estatísticas do Ministério da Fazenda ou do

Trabalho, tampouco pode ser domesticada nos acordos cada vez mais precários da

Organização Mundial do Comércio. (VIANNA, 2003)

No entanto, os indicadores revelam que este mercado informal cresce em ritmo

acelerado, já que as tecnologias evoluem num espaço de tempo muito inferior a qualquer

estabelecimento de lei jurídica que tente legalizar a situação das cópias não autorizadas.

Verifica-se ainda, algumas iniciativas da indústria da cultura tradicional em se apropriar do

"sucesso das massas". Foi o que ocorreu com o funk carioca que se popularizou a partir do

mesmo sistema de negócios do tecnobrega, totalmente à margem do circuito formal da

economia. Somente quando o funk transcendeu os bailes das favelas e passou a se inserir nas

casas de shows mais conceituadas do Rio de Janeiro, os veículos de massa começaram a

utilizá-lo como fonte de audiência. Em pouco tempo o funk carioca estava nas grandes

rádios, nos programas de TV e até nas trilhas sonoras de novelas da Rede Globo de Televisão.

Essa tentativa da grande mídia de "domesticar e desta forma não ficar passiva ou alheia à

produção que vem da periferia, ainda não se apl' ca ao tecnobrega. Talvez porque Belém do

Pará fique à margem dos empresários do setor fonográfico. (FREITAS, 2008)
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4.2 - Caso Radiohead - In Rainbows

o Radiohead é uma banda inglesa formada em 1985, com oito álbuns lançados

e muitos fãs ao redor do mundo. Em 2007, após o término de seu contrato de seis álbuns com

a EMI, o sétimo álbum da banda chega ao mercado de uma maneira muito peculiar. Chamado

In Rainbows, foi lançado somente em formato digital no site inrainbows.com e sem preço

definido para sua obtenção. Logo se tomou um caso de sucesso em meio a crise por qual

atravessa a indústria fonográfica, pois a banda rompeu com as formas tradicionais de

comercialização de música e até de relacionamento com os fãs, ao produzir este álbum

inteiramente de forma independente e lançá-lo ao mercado a um preço "pague o que quiser".

Com isso, a banda transferiu para o público a quantificação do valor do trabalho realizado por

eles, cobrando que os fãs pagassem aquilo que achassem justo pela obra, desde nenhuma

libra, até o quanto quisessem. E a escolha por esse formato de lançamento não foi apenas para

atender uma necessidade óbvia de seus fãs, que estão em sua maioria conectados à internet e

poderiam obter o álbum de forma mais instantânea, mas foi também um protesto contra as

gravadoras, que só buscam atender aos interesses de seus proprietários e deixam de lado a

qualidade da música que estão comercializando. Posteriormente, também foi lançado o álbum

em formato físico, em uma edição limitada com uma caixa especial contendo dois CDs e dois

discos de vinil, além do direito de download do álbum, e foi vendido somente mediante

encomenda no mesmo site inrainbows.com, ao preço de 40 libras, atendendo assim aos

desejos dos fãs mais árduos e que fazem questão de ter um registro físico, ou mesmo para

colecionadores.

Segundo dados da revista New Musical Express, importante publicação inglesa sobre

música, o álbum In Rainbows vendeu cerca de 1,2 milhões de cópias via download, com a

maioria das pessoas pagando um preço médio de quatro ibras; porém a banda não divulgou

quanto arrecadou com as vendas on line do álbum divulgando somente que em média 1/3 das

pessoas não pagaram nada e que a caixa com a edição especial vendeu mais de cem mil

unidades.

o lançamento desse álbum foi um mo imento muito sagaz da banda, pois muito dos

lançamentos naquela época (e hoje em dia também) estavam vazando na rede antes da hora, e
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a decisão de lançá-lo diretamente na internet foi um acerto tremendo da banda, pois na

verdade a banda "se pirateou" ao lançar o disco diretamente na rede, abertamente, sabendo

onde a maioria dos fãs estava e a forma como iriam "consumir" tal álbum. Certamente In

Rainbows não foi o primeiro álbum a ser ofertado gratuitamente na rede, mas foi o primeiro

ofertado desta forma a estrear no topo dos rankings de vendas no Reino Unido e nos Estados

Unidos (Billboard; 2007). Além disso, foi um acerto mercadológico e financeiro para a banda

também, pois uma banda em uma grande gravadora ganha em média um dólar por cada CD

vendido, e se cada fã pagou em média quatro libras por cada download, a banda já lucrou

muito mais do que se ainda estivesse atrelada à uma grande major. Fora o que ela ganha com

show, que é a real remuneração do artista. (The Washington Post; 11/10107). Mas será que

esse modelo de negócio funcionaria com uma banda menos consagrada e com menos fãs?

Poderia isso se tomar uma tendência e ser uma mina de ouro para os artistas? Certamente,

muitos outros artistas seguirão os passos do Radiohead e farão o mesmo, e o impacto disso na

indústria fonográfica será o maior legado do álbum In Rainbows.

5. O Mercado Fonográfico sob a perspectiva do Consumidor

Aparentemente, o maior favorecido com essa "revolução" ocorrida no mercado

fonográfico é o consumidor, pois além de obter as músicas que bem entender gratuitamente e

instantaneamente, dada a sua vontade, o poder de decisão sobre o que faz sucesso ou não,

passou a ser majoritariamente dele, apesar de que teoricamente esse pressuposto sempre foi

do consumidor, na prática, este vivia a mercê das vontades das grandes gravadoras em lançar

o que elas bem entendiam e empurravam ao mercado, a um preço abusivamente alto.

Com o advento da Internet e do arqui o P3, muitos dos anseios dos jovens em

relação à música puderam ser saciados, pois a partir de então, estes puderam transformar suas

músicas preferidas em arquivos digitais compactos e compartilharem na rede com todo o

mundo. E gratuitamente. Era um sonho se materializando para os consumidores e um

pesadelo à vista para a indústria fonográfica.
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Contudo, essas práticas infringiam leis de direitos autorais, e o consumidor passou a

ser autor de vilanias contra as gravadoras e artistas, pois a distribuição gratuita de artigos de

propriedade intelectual protegida é crime, e um esforço muito grande por parte das gravadoras

foi feito para tentar frear essa nova onda que se espalhava pela Internet no início do século

XXI, graças a programas de compartilhamento peer-to-peer (P2P) como o Napster, o Kazaa,

eMule e outros tantos que permitiam que pessoas de todo o globo compartilhassem suas

músicas, igual amigos trocam presentes.

5.1 - Pirataria na Música Digital

Quase toda a música atualmente é distribuída em formato digital. A tecnologia do CD

(compact disc), que se tomou dominante nos anos 1980 e 90, quase tomando extinto o disco

de vinil e as fitas cassete, hoje convive com arquivos de áudio transmitidos diretamente via

Internet. Esses arquivos de dados digitalizados são estocados e reproduzidos nos HDs dos

computadores domésticos ou em dispositivos portáteis como o iPod. O formato MP3 de

compactação de arquivos de áudio digital foi o grande responsável por esta transformação nos

modos de distribuição e consumo de música. Arquivos compactados em formato MP3

ocupam aproximadamente 1/12 do espaço de disco que os arquivos não compactados

ocupariam o que facilita sua transmissão e armazenamento.

Rapidamente adotado por fãs de música, o padrão MP3 foi também adotado por

músicos desejosos de distribuir sua produção de maneira eficiente e barata, via Internet,

independentes de uma grande gravadora e suas vontades, deixando o poder de decisão a

critério da curiosidade dos "intemautas consumidores". Redes P2P reunindo especialmente

jovens internautas interessados em música, fossem eles músicos ou fãs, rapidamente fizeram

do ciberespaço um reservatório de música diversificada e, acima de tudo, gratuita, o que pode

ser entendido então como uma das maiores causas para a perda de lucratividade da indústria

fonográfica, além do erro de análise desta em não acreditar na potencialidade da internet

como uma oportunidade de negócio, tendo então entrado em uma enorme crise, que quase

levou este setor à bancarrota.
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E importante também compreender este fenômeno sob a perspectiva de que os preços

praticados pela indústria fonográfica para lançamentos em CD e DVD são considerados

abusivamente altos e fora dos padrões da maioria dos cidadãos, mesmo fora do Brasil. Mesmo

que os custos de produção e distribuição tenham barateado com a digitalização desta

indústria, estes acabam sendo neutralizado por custosos esquemas promocionais que as

gravadoras tem que recorrer para promover seus produtos, forçando as grandes gravadoras a

operarem com margens mínimas de risco.

Com a predominância de fatores comerciais em grande parte da indústria cultural para

a produção e comercialização de produtos culturais, houve uma queda na qualidade artística

da produção distribuída no mercado globalizado, ou seja, em nome das altas vendagens,

passou-se a produzir músicas com qualidade questionável, mas com grande apelo popular.

Nesse contexto, a Internet se configura como cenário alternativo para distribuição e consumo

de nichos musicais minoritários, que de forma independente, passam a produzir e distribuir na

rede suas músicas, formando hoje um filão comercialmente viável por serem acessíveis em

escala global, através de redes sociais e site de hospedagem de músicas e vídeos, tomando o

custo de produção, distribuição e divulgação bem baixo para este nicho.

Os direitos autorais foram adotados no mundo ocidental após a Convenção de Berna

em 1886, e posteriormente foram integrados e ratificados ao mercado global através do

Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados

ao Comércio) de 1994 da Organização Mundial do Comércio. Em nome de uma maior

diversidade cultural, a França é o país que atua como um dos principais defensores do

incentivo estatal para a produção de bens culturais. A base de seu argumento é a compreensão

do papel do Estado como guardião e incentivador da cultura como patrimônio que sustenta a

identidade nacional. (Castro; 2006). Já os EUA, que são abertamente defensores do dito "livre

comércio", preconizam o tratamento mercadológico para a indústria cultural, administrada

sob o manto geral do entretenimento. Sendo assim, tem-se uma notória hegemonia norte-

americana no tocante à produção audiovisual, que pode ser vista e consumida em todos os

lugares do mundo. No campo da música, a aplicação de leis de copyright nos contratos entre

músicos e as gravadoras, tem a função de regular o poder de barganha das instâncias

intennediárias entre o criador e seu público, e também é uma forma de regular uma fonte de
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renda alternativa para ambas as partes, pois estas leis lhes garantem arrecadação de royalties

pela propriedade do bem cultural.

No início do século XX, com a crescente tendência da exploração multimídia da

cultura, a gravação, filmagem, publicidade e difusão pelos diversos meios de comunicação

tomam dominantes os processos de intermediação no meio musical. Como salvaguarda contra

infrações, os direitos de adaptação, tradução, gravação e difusão de músicas se tomaram

exclusivos de seus detentores, sejam eles os artistas, as gravadoras ou seus braços editoriais,

que registram propriedades musicais. (CASTRO; 2006)

Com a introdução das tecnologias digitais, a relação entre autores e receptores ficou

cada vez mais problemática, dificultando ainda mais o controle pelas instâncias intermediárias

e trazendo sérias conseqüências para a implementação e fiscalização dos direitos autorais. O

simples fato de não se haver uma degradação de uma matriz digital durante os processos de

gravação e reprodução, dilui a fronteira entre original e cópia, e a adoção do CD como

formato dominante de distribuição no mercado fonográfico trouxe em seu bojo a proliferação

da pirataria em escala industrial. A transformação da música em um arquivo digital

possibilitou uma disseminação mais direta entre autor e público através da Internet e, nesse

caso, afetando abertamente o poder de estruturação dos contratos de regulamentação dos

copyrights.

Segundo dados da IFPI (Federação Internacional da Indústria Fonográfica), a cada três

CDs de música vendidos no mundo, um é ilegal. (IFPI; 2011). Ainda segundo esses dados, a

pirataria musical movimenta um mercado cujo faturamento estimado é da ordem de 4,6

bilhões de dólares. Ainda segundo a IFPI, em outro relatório, cerca de 1,4 bilhões de discos

piratas teriam sido vendidos em 2005, representando 37% do total das vendas de discos

daquele ano. (IFPI; 2006).

Sendo assim, a indústria fonográfica tem na pirataria o seu maior inimigo atualmente,

e é contra ela que se deve lutar arduamente para evitar o seu puro e simples desaparecimento

do mundo dos negócios, pois a música consumida através da Internet é hoje cada vez mais

escutada nos fones de ouvido de dispositivos portáteis tocadores de música digital, como os

iPods e até nos celulares. Porém a indústria fonográfica vem agindo para conseguir montar

um mercado legítimo com essas novas práticas de consumo musical, com agressivo combate à
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pirataria, englobando desde a criação de campanhas publicitárias de conscientização do

internauta, o desenvolvimento de programas de software de rastreamento de downloads

considerados ilegais, assim como bloqueio de cópias não autorizadas, até ações mais

drásticas, como ação judicial junto a sites e usuários considerados infratores.

Esse plano de ação também demanda uma atuação ostensiva junto à governos de

países onde a pirataria é mais problemática. Segundo dados do Relatório sobre Pirataria

Comercial de 2005 da IFPI, dez países possuem as mais altas taxas de pirataria no mundo.

São eles: Paraguai (99%), China (85%), Indonésia (80%), Ucrânia (68%), Rússia (66%),
,

México (60%), Paquistão (59%), India (56%), Brasil (52%) e Espanha (24%). Este relatório

não considerou Cuba, que por possuir um modelo econômico socialista, não permite a

aplicação das leis de copyright em seu território e toda a propriedade intelectual é de domínio

público e livre, e então, é praticamente 100% pirata. (CASTRO; 2006)

Contudo, a questão da pirataria digital - analisada aqui apenas no que diz respeito à

música - não pode ficar restrita apenas a uma visão policial do assunto. Vale ressaltar que não

há um consenso entre consumidores, produtores e distribuidores em relação à participação do

download gratuito na pirataria de música.

A gravadora brasileira Trama é um exemplo de modelo alternativo de negócio que não

criminaliza o download gratuito, mas agrega-se a ele, usando desta tecnologia para inaugurar

nova modalidade de prospecção de mercado, gerando novas oportunidades. Ela tem em seu

site, área para download gratuito de músicas de artistas de seu catálogo, que servem como

aperitivo para o público poder "experimentar a música", e isso se mostrou uma estratégia

eficaz, que não gerou prejuízos para a empresa, e pelo contrário, ajudou na construção da

imagem da empresa junto ao seu público-alvo.

Segundo dados de uma pesquisa realizada em 2005 pela Associated Press em parceria

com a Ipsos e a revista Rolling Stone, uma da mais conhecidas publicações internacionais

dedicada à música, revela dados sobre o consumidor estadunidense. Embora apenas 15% dos

entrevistados nos EUA declarassem ter comprado música em formato digital, 75% disseram

considerar os preços de CD excessivos, enquanto 71% acreditem que o preço de 99 centavos

de dólar por download de música em sites comerciais é "justo" ou "muito barato". (CASTRO;

2006)
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Além de protegidos pelo anonimato que a rede proporciona, os usuários de serviços de

compartilhamento gratuito se sentem psicologicamente legitimados pela adesão de milhares

de outros pares na prática do troca-troca de arquivos de música via Internet. A ideia de que "se

várias pessoas estão fazendo isso, eu também posso" redime a culpa daqueles que dispõem

seus arquivos para compartilhamento na rede. A maioria desses internautas não considera

"propriamente um crime" baixar música de graça para consumo próprio. (CASTRO; 2006)

Ainda de acordo com essa percepção, o fato de permitir que outros usuários de

sistemas peer-to-peer (P2P) acessem e baixem músicas de suas coleções através da rede

assemelha-se a emprestar CDs que outros podem ouvir e copiar. Tais práticas não costumam

ser percebidas pelos usuários como pirataria ou crime, mas como mero compartilhar entre

amigos, mas esse ato também infringe leis de direitos autorais, pois a execução pública e a

distribuição deste tipo de arquivo são vedadas, salvo sob liberação dos seus proprietários ou

mediante pagamento de royalties. Entretanto, a maioria dos internautas reconhece como

crime fabricar e vender CDs falsificados nas ruas da cidade (CASTRO; 2006). Como fica

evidente, a venda produtos falsificados é mais claramente percebida como crime do que o ato

da compra desses produtos, a culpa é sempre do outro, que geralmente é o elo mais fraco

dessa cadeia, pois o cidadão que vende CDs piratas nas ruas o faz por necessidade, enquanto

que aquele que compra, o faz por querer "tirar uma vantagem" devido ao baixo custo, mas

fomentando toda uma rede criminosa.

o consenso sobre a legalidade dos downloads de música gratuita ou compartilhada é

discrepante até entre os músicos, que possuem opiniões e atitudes conflitantes sobre esse

assunto. Enquanto muitos artistas consagrados fazem protestos públicos contra a pirataria,

preconizando que esses lesam os direitos autorais, e ajudam a afundar a indústria fonográfica,

outros argumentam que as gravadoras ficam com a maior fatia do lucro das vendas de discos.

Segundo essa vertente, o importante é tomar a música conhecida e popular, cada vez mais

acessível à grande massa, pois na verdade, a maior parte da composição da renda dos

músicos é advinda da realização de shows, e quanto mais conhecida for sua música, mais um

artista fará shows. A venda de CDs em sua maior parte, sustenta somente as gravadoras.

(CASTRO; 2006)
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Sendo assim, destaca-se o papel desempenhado pela Internet e a sociedade da

informação na consolidação de novas formas de negócios e consumo cultural, tomando

necessária uma ampla revisão dos atuais critérios de regulamentação dos direitos autorais para

se enfrentar de forma séria e responsável a complexa questão da pirataria digital. (CASTRO;

2006)

6. Análise

A indústria fonográfica encontra-se em uma situação delicada devido às atitudes que

foram tomadas diante da então iminente crise, na virada do século XX para o XXI, onde a

disseminação da internet pelo mundo e a configuração da sociedade em rede, junto à

facilidade das trocas de músicas em arquivo MP3, não foram vistas pela indústria fonográfica

como uma oportunidade de negócio e sim como uma ameaça, o que se mostrou um erro

bastante grandioso, quase levando este setor à bancarrota. A introdução dessas novas

tecnologias no contexto do cotidiano da sociedade global foi uma inovação muito radical que

desencadeou essa crise econômica por qual passa a indústria fonográfica, devido à ruptura de

um ciclo econômico por quais as gravadoras estavam inseridas e o início de um novo ciclo.

Na história da indústria fonográfica, houveram certos ciclos que determinaram o modelo de

negócio, sendo o primeiro ciclo iniciado quando Thomas Edison inventou o fonógrafo de

cilindro em 1887, uma inovação radical, que criou uma indústria e forneceu o primeiro padrão

de consumo de música, mas que dez anos após foi substituído pelo gramofone de discos

criado por Berliner, que foi uma inovação incrementaI naquele contexto mas que desencadeou

um longo ciclo econômico para o setor, até ser substituído por outra inovação radical, o CD,

cerca de noventa anos depois, sendo esses ciclos chamados de Juglar (de duração média) e

Kondratiev (de duração longa) respectivamente, de acordo com a nomenclatura de

Schumpeter (1957).
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Ciclo Kondratiev

Ciclo Kuznets

Ciclo Juglar
~

.--,..,A.,,----.I I
Surgimento do Napster

Surgimento do blP3

Surgimento do CD

Surgimento do Gramofone de Disco

-Iodo Fonó afo de CilindroS

1877 1887 1976 1987 1999

Figura 6.1- Ciclos na Indústria Fonográfica

Fonte: elaborado pelo autor

A introdução de uma inovação radical vai ser elemento detenninante de crise

econômic~ mas que pode oferecer posterior perspectiva de crescimento. Ou sej~ agora as

gravadoras precisam traçar novas estratégias e criar novos modelos de negócios, que ditarão o

futuro deste setor, seja de sucessos ou insucessos. Elas terão que se adaptar às novas formas

de consumo de música para poder arranjar uma forma de explorá-los comercialmente, visto

que o processo produtivo musical ainda é caro e o mercado fonográfico chegou a um patamar

onde as vendas de músicas fisicas, ou seja, CDs e DVDs, já não sustentam as gravadoras, que,

além disso, possuem uma estrutura muito cara de se manter, pois precisam além de custear

todo o processo de gravação de um álbum, financiar também a divulgação deste nas mídias, o

que muitas vezes custa mais caro que a própria gravação. Ainda segundo Schumpeter (1957),

um período de crise econômica em um setor é útil para o desaparecimento dos excessos

dispensáveis de produção, que encarecem o produto final, mas também é onde começam os

processos de desenvolvimento de novas inovações, que irão incrementar aquela inovação

radicaI inicial. O fonógrafo de Edison foi uma inovação radical para sua época enquanto o

gramofone foi uma inovação incrementaI deste equipamento, que sofreu outras inovações
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incrementais dentro do seu ciclo Kondratiev, até que com a chegada e ascensão do MP3

marca a introdução de uma nova inovação radical, que fecha o ciclo Kondratiev dos formatos

e vendas físicas de música e se inicia um novo ciclo, onde a música passa a ser um bem

intangível, integrada à grande rede de computadores.

Como alternativas para gerar mais receita, algumas gravadoras já se associaram a

portais de conteúdo para fornecer músicas dos artistas de seus catálogos, enquanto outras

fizeram acordos com operadoras de telefonia celular ou estão desenvolvendo alternativas de

financiamento, por meio de patrocínios ou por meio de isenção fiscal através de leis de

incentivo à cultura, para continuarem a produzir mais artistas e lançarem mais produtos no

mercado, de forma que chegue ao menor custo possível para o consumidor, sem gerar

prejuízos às empresas e aos artistas. (Folha de São Paulo, 09/04/11)

Outra alternativa que também vem sendo utilizada por algumas gravadoras para

ampliar suas fontes de receita é o agenciamento de shows de seus contratados, onde a

empresa, como a Sony Music através de sua subsidiária Day 1, comercializa shows dos

artistas de seu catálogo, a nível mundial, e obtém receitas não só com a venda de músicas,

mas também com a venda dos shows. E dado o vasto know how destas empresas com o

mercado, isso acaba sendo benéfico tanto para os artistas; que possuem uma melhor estrutura

por trás e a possibilidade de fazer mais shows; quanto para as gravadoras, que com isso obtém

mais uma fonte de receita e passam a explorar melhor a imagem dos seus contratados a fim de

comercializá-los o máximo possível.

A indústria fonográfica precisa também traçar novos planos estratégicos para o

combate à pirataria, pois na verdade este foi o maior vilão para a queda nas vendas dos CDs e

DVDs. A pirataria é ainda muito forte nos países subdesenvolvidos e nas periferias de grandes

cidades globais, onde o povo se sente marginalizado pelos grandes conglomerados de cultura

de massa e replicam os produtos destas empresas sejam música, filmes, softwares) a preços

menores a fim de democratizar o acesso da camada mais baixa da população à esses produtos,

ou eles produzem seus próprios produtos e os distribuem em um mercado paralelo, bem

distante da formalidade, como o tecnobrega paraense, o funk carioca, o rap novaiorquino, a

cúmbia argentina e muitas outras manifestações culturais ao redor do mundo que estão à
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margem da indústria fonográfica formal, que prefere virar-lhes as costas e empurrar-lhes

produtos enlatados, de qualidade duvidosa.

Abaixo, temos um quadro analítico que nos apresenta como as mudanças tecnológicas

e culturais ocorridas na indústria fonográfica afetaram os consumidores, os artistas e as

gravadoras.

GravadorasArtistasConsumidores
Substituição do formato Substituição do formato
de música físico para o de música físico para o
formato digital - formato digital - Maior
Inserção da internet no facilidade para
cotidiano da ociedade. divulgação pela internet

Substituição do formato
de música físico para o
formato digital - Venda
física é substituída pela
venda digitalldownload

Mudança
Tecnológica

Consumiam música no Passaram a produzir
formato fi ico em mais músicas de
aparelhos domésticos e maneira independente
raramente em aparelhos das grandes gravadoras,
portáteis. Compravam devido à maior
músicas no formato facilidade de
físico em loja físicas - divulgação das músicas
Passaram a consumir pela internet, o que fez
música no formato com que mais selos
digital pelo computador fossem criados e
e dispositi\ o portáteis diminuiu o poder das
e a obtê-la pela "nternet, grandes gravadoras
via download gratuito sobre os artistas.
ou pago.

Mudança Cultural Com o surgimento do
MP3, perderam muita
rentabilidade nas
vendas de CDs e
tiveram que buscar
novos modelos de
negócio para voltarem a
ser lucrativas. Tiveram
traçar novas estratégias
para se adequar às
novas formas de
consumo e vendas de
, .

mUSIca.

Figur .2 - Quadro analítico

Fonte: elaborado pelo autor

Já sé é notório que o futur música está na internet e no formato digital, e é por esse

caminho que os players da in ' tria fonográfica precisam seguir, como aliado desta

tecnologia e não mais como inimia criando formas de trazer o público para consumir música

pela rede, mas pelo caminho da galidade, sem quebra de direitos autorais e pagando pela

música, na medida do possível, o se é feito em site de vendas de música digital como o

iTunes, a Amazon, o Vevo, o portais de entretenimento como o Sonora. De acordo

estudos da gra adora Universa _ sic, esta prevê o fim do mercado de CDs até 2025 e que

em 2012 o mercado de venda igitais de música já superará o mercado de vendas fisicas

(Folha de São Paulo; 09/04/11 . Ou então, estas empresas devem buscar parceiros que
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patrocinem a distribuição de músicas gratuitas pela internet em troca de publicidade, como faz
,

a Trama no seu site, através do Trama Album Virtual, onde o álbum de um artista é

disponibilizado inteiramente gratuito para download, inclusive com capas e encartes, e uma

empresa paga um valor para a gravadora e para o artista em troca de exposição de sua marca

do site da Trama e no conteúdo baixado pelo consumidor.

Com isso, as empresas precisam estar mais bem preparadas para essas mudanças,

fazendo uso de ferramentas gerenciais que auxiliam na percepção ou na previsão de tais

mudanças, tal como a análise SWOT e matriz BCG, que auxiliam na gestão do ciclo de vida

do produto e ajudam a traçar o planejamento estratégico da empresa, e assim, ajudam a

perceber tendências e a enfrentar melhor as mudanças - de paradigmas, tecnológicas,

comportamentais - que o mercado pode oferecer.

Gravadoras Independentes

Forças: - Facilidade para atender segmentos e
nichos de mercado (gênero musical, público-alvo)

- O pequeno porte propicia maior agilidade
para se adaptar às mudanças do mercado

Oportunidades: - Aumento e consolidação das
vendas de músicas pela internet

- Tendência do crescimento do
mercado de nichos, com consumidores buscando
cada vez mais produtos segmentados

- Agenciamento de sho\ s para os
artistas contratados

Gravadoras Majors

Forças: - Alto poder econômico e financeiro
- Infra-estrutura de produção
- Presença no mercado global
- Gestão e ercida or rofissionai

Oportunidades: - Aumento e conso idação das
vendas de músicas pela internet

- Parcerias com empre as para
venda de música. Ex.: operadoras de telefonia
celular, portais de mídia e conteúdo, etc.

- Agenciamento de sho . para o
arti stas contratado

Fraquezas: - Menor poder financeiro
- Falta de profissionalismo na gestão
- Baixa escala de produção, encarece o

produto final

Ameaças: - A pirataria representa grande ameaça
ao retomo financeiro de das gravadoras de
qualquer porte

- Novos entrantes independentes

Fraquezas: - Dificuldade de adaptação às
mudança do mercado

- Enxergar a internet como um aliado

m a a : - A pirataria representa grande ameaça
ao retomo financeiro de das gravadoras de

: qualquer porte
- ovos entrantes independentes

Figura 6.3 - as gravadoras:

Fonte: elaborado pe o autor
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7. Considerações Finais

Ao longo desse trabalho, pode-se analisar que a indústria fonográfica não chegou ao

seu fim, apenas passa por uma crise que abalou muito suas estruturas, que reconfigurou o

mercado através de fusões, compras e até mesmo fechamento de muitas empresas ligadas ao

setor, mas que sobreviveram à crise aquelas que possuem forças para continuar a atuar neste

mercado, que já teve dias melhores, mas que também pode oferecer um futuro de bons

resultados, desde que aprendam como lidar com essas mudanças. Com a atual configuração da

sociedade em rede, as mudanças acontecem de forma cada vez mais rápidas, fazendo com

que quem não estiver preparado sofra muito as conseqüências dessas mudanças, como foi o

caso da indústria fonográfica, que não acompanhou de perto as mudanças tecnológicas por

que passou, e foi afetada drasticamente em seus resultados.

Pode ser observado com este trabalho, que a indústria fonográfica, assim como ocorre

em muitas outras indústrias, passou por diversos ciclos econômicos em que houve mudanças

tecnológicas que afetaram o modelo de negócio deste setor, mas nenhuma dessas mudanças

anteriores causou uma crise tão grande como a que ocorre agora, que mudou radicalmente a

forma de consumir e comercializar música no mundo. Pode-se dizer que a indústria

fonográfica passa por uma revolução, que altera toda a dinâmica da música e seus atores, pois

agora se tem outra relação entre os artistas e seu público, além também da relação artista-

gravadora, já que hoje a música independen e ganhou muita força e o poder de barganha para

os artistas ficou muito maior, pois ter um contrato com uma grande gravadora atualmente já

não é mais sinônimo de sucesso, isto que se é possível gravar uma música com poucos

recursos, até mesmo em casa, com um simples computador doméstico, e através dele, lançá-la

aos ouvidos do mundo todo, atra és da in emet, fazendo uso das redes sociais para

divulgação. Essa "revolução" permitirá a entrada de novos players no mercado fonográfico,

através de selos musicais, podendo estes serem de propriedade dos próprios artistas, ou de

empresas de outros setores que queiram investir em música, ou associar suas marcas à música,

como tem feito, por exemplo, as empresas de telefonia celular, que além de acharem um filão
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de venda de músicas para ringtones ou mesmo para "consumo" no aparelho celular, estão

cada vez mais se associando à eventos musicais e artistas.

,
E importante também salientar o peso dos consumidores nesta "revolução" do

mercado fonográfico, pois estes são atores ativos do processo de transição tecnológica

enfrentado pela indústria fonográfica, através da ampliação do uso da internet e a

configuração da sociedade em uma grande rede. Hoje os consumidores detêm o maior poder

de barganha entre os vértices da indústria fonográfica (consumidor - artista - gravadoras),

pois além de serem como o próprio nome diz, eles também são produtores de conteúdo,

divulgam as bandas favoritas em sites pela internet e possuem uma relação mais estreita com

os artistas e as gravadoras, devido à proximidade que a internet proporciona.

Este trabalho encontra limitações no que tange a avaliações mais detalhadas sobre

dados de vendas ano a ano, assim com a queda da rentabilidade e o real impacto financeiro

sofrido pelas gravadoras. Além disso, por ser um trabalho dissertativo, não houve pesquisa

quantitativa para avaliar o perfil dos consumidores, como eles interagem com a indústria

fonográfica, como é a experiência deles em relação ao consumo de música entre outros

aspectos.

Como proposição de tema para estudos futuros, sugere-se a extensão do conceito de

criação de valor com o consumidor como estratégia de fidelização para a indústria fonográfica

manter sua rentabilidade. Se as empresas aprenderem a administrar seu produto ou modelo de

negócio junto aos consumidores, as crises que ocorrem nas transformações dos modelos

econômicos poderão ter menor impacto e poderão ser sentidas de maneira mais branda.
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