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RESUMO: 

O artigo discute a consolidação do consumo musical nas plataformas de streaming.  Esta 

análise tem início com um levantamento histórico da indústria fonográfica desde as 

primeiras transmissões de rádio até o início do uso da internet como força motriz dos 

negócios das gravadoras e ferramenta de reação dos consumidores, através da pirataria 

digital. Em seguida, são identificadas as mudanças nos últimos anos nas práticas de 

consumo, considerando as inovações tecnológicas. Posteriormente, será abordado o 

crescimento dos serviços de streaming, através da análise do Spotify e TIDAL. Com 

isso, espera-se contribuir para compreensão das possibilidades para o futuro da indústria 

fonográfica que permite a exploração de seu conteúdo por diferentes caminhos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Consumo musical; Direitos autorais; Pirataria digital; 

Streaming;   

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por objetivo compreender a organização e os modos de 

distribuição de música nas plataformas digitais de streaming. Procura-se entender como 

as plataformas digitais – utilizo aqui o Spotify e TIDAL como exemplo – são 

ferramentas que revolucionaram o consumo musical na contemporaneidade. A escolha 

pelas duas plataformas, como objeto de análise, perpassa pelo fato de um ser o maior 

serviço de streaming do planeta e o outro, principiante, chega ao mercado com a 

proposta de ser um produto revolucionário na forma de ouvir música.  

A disseminação e produção de bens culturais está intimamente ligada a 

cultura digital e ao uso de recentes tecnologias. Dessa forma, pode-se observar que para 

                                                
1 Trabalho apresentado no IJ 5 - Rádio, TV e Internet do XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região 
Nordeste realizado de 02 a 04 de julho de 2015. 
2 Estudante de graduação 7˚ semestre do curso de Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas da 
UNEB, lorepcr@gmail.com  
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a indústria fonográfica a presença online tem o poder de reconfigurar as condições de 

negociação, que percorre desde as formas de manejar a propriedade intelectual, 

cruzando a criação de novas práticas de consumo e a conversão dos ouvintes em agentes 

participativos. No mundo contemporâneo a maior parte da música consumida é 

disponibilizada em formato digital. O mundo está vivenciando novas formas de 

consumo de música, com outros mediadores, plataformas de escuta e formas de 

disseminação. Essas dinâmicas estabelecem novas formas de consumo marcadas pela 

expansão no formato de escuta, possibilitando uma difusão social e cultural mais ampla. 

A prática cada vez mais comum de ouvir música em qualquer lugar e a qualquer 

momento traduz um comportamento simbólico da contemporaneidade.  

O streaming é um formato de compartilhamento de conteúdo multimídia que 

dispensa o download de arquivos, o usuário pode ouvir a música em tempo real. No 

caso das empresas que oferecem serviço de streaming, como o Spotify e TIDAL, o 

catálogo musical é amplo e disponível para audição de acordo com o tipo de assinatura 

do usuário. Diante de novas práticas de consumo de música pelas redes digitais e da 

incapacidade das gravadoras de lidarem com tais transformações, parece ser o fim do 

controle dessas corporações sobre a produção e consumo da música e a criação de um 

livre-mercado de bens culturais.  

O mercado fonográfico das empresas de streaming se organiza com objetivo 

de conectar os produtores de conteúdo aos seus consumidores. Mas, já que não 

produzem o contéudo que comercializam, as plataformas necessitam dos direitos 

autorais sobre esses bens. Logo, os serviços de streaming precisam negociar com as 

gravadoras e/ou artistas a forma que preferem trabalhar. Essa necessidade gera uma 

gradação ao acesso desses contéudos digitais e cria novas relações de poder dentro do 

mercado.  

 

ENTENDENDO O PRESENTE PELO PASSADO 

 

Em meio a era de ouro do rádio, as máquinhas de jukebox se popularizaram 

e criaram seus próprios espaços. Devido a sua popularidade, o jukebox também 

contribuiu para as inovações mecanizadas relacionadas a compreensão dos gostos 

musicais, a capacidade das máquinas para fornecer tais dados aos ouvintes redefiniu as 

possibilidades para o rádio. Ao invés de intercalar música com noticiários, radionovelas 

e publicidade, essa programação variada já estava sendo aplicada pela TV e obtendo 
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mais sucesso, as rádios passaram a valorizar o gosto musical dos ouvintes e dessa forma 

as rádios podiam entregar suas preferências de volta para eles. Com a popularização das 

fitas-cassete e sua mobilidade, já que poderiam ser usadas em carros e em casa, as fitas 

de 8 músicas se tornaram o fenômeno. Posteriormente, com os leitores de CD’s, uma 

parte comum do sistema de som, os consumidores tinham uma maneira de fazer 

gravações de seus discos e em seguida compartilhar música com outras pessoas através 

de mixtapes. Essa prática se tornou tão comum que as pessoas passaram a desenvolver a 

idéia de que a música poderia ser livre e compartilhada. 

Os anos 90 foram marcados pelo início da trajetória das tecnologias digitais, 

nesse período a interconexão entre indivíduos começa a ganhar espaço nas discussões 

sobre os novos modelos de comunicação e seus paradigmas. A criação do PC necessitou 

de uma infraestrutura que possibilitasse a interação entre texto, som e imagem, capaz de 

ambientar lugares digitais de comunicação, sociabilidade e mercados de informação e 

conhecimento (LÉVY, 1999, p.26-32). A música popular se tornou mundial, e inúmeras 

manifestações culturais e sociais unem-se cada vez mais às novas possibilidades da 

indústria fonográfica globalizada. Embora o cenário musical dos anos 90 possuísse 

sonoridades ecléticas a grande transformação sofrida pela indústria musical foi 

relacionada com a tecnologia e não com a música em si. A distribuição de música em 

MP3 através da internet trouxe mudanças impactantes para o mercado musical, surgiu 

aqui a indústria de música digital. 

Os programas de computadores foram desenvolvidos e  aperfeiçoados, e 

poderiam criar cópias digitais das músicas armazenadas em CD’s. Com a ajuda da 

internet de banda larga, as pessoas poderiam compartilhar essa música em nível 

mundial. A partir desse momento as vendas de CD’s despencaram, o mercado de singles 

foi praticamente extinto e a música era cada vez mais compartilhada ilegalmente, os 

esforços das gravadoras para comercializar e vender a música online se tornou uma 

miscelânea de falhas. 

O consumo de música modificou-se completamente com a revolução digital. 

Vive-se a era do fluxo, os novos serviços digitais de distribuição de música, como o 

Spotify e TIDAL, fazem parte de um novo cenário onde as relações entre público 

consumidor e indústria fonográfica foram reconfiguradas. Antigamente o artista vendia 

o direito de copiar seu trabalho para as gravadoras que prensavam seus discos e os 

vendiam. Com o avanço digital, todo mundo teve capacidade de copiar também. A 

pirataria veio junto, e aquele modelo deixou de funcionar, já que atualmente os 
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consumidores possuem a opção de adquirir música a partir de uma variedade de 

serviços pagos e gratuitos.  

 

OS PIRATAS CHEGARAM 

 

Ao comprimir dados para que os arquivos se tornam mais compactos  e 

transferíveis, a tecnologia MP3 alterou a forma que a música era distribuída e 

consumida. Embora a indústria fonográfica possua uma história de mudanças associadas 

a introdução de novos formatos, o MP3 foi revolucionário. Os meios digitais 

transformaram não somente o objeto cultural mas também empoderou o consumidor em 

relação a indústria da música. Em junho de 1999, dois adolescentes revolucionaram o 

jeito de compartilhar e ouvir música, Shawn Fanning e Sean Parker eram universitários 

que tiveram a ideia de criar uma plataforma online onde os usuários pudessem trocar 

músicas, eles a chamaram de Napster. 

 Desde então a indústria fonográfica começou a enfrentar obstáculos. Com 

as redes peer-to-peer (P2P), as pessoas baixavam arquivos diretamente do computador 

umas das outras, logo a violação de direitos autorais se tornou um fator significativo. A 

digitalização da música remove efetivamente o monopólio da indústria. Para as 

gravadoras, Fanning e Parker derrubaram um sistema que estava em vigor há décadas, 

brincando com um sistema meticulosamente elaborado que permite ao artista, 

empresário e intermediário receber uma porcentagem de cada disco vendido.  

O Napster revolucionou as fronteiras do consumo da música e seu advento 

resultou em uma mudança dos paradigmas culturais, e o seu legado ainda deixa marcas. 

Por muitos anos a Suécia se tornou sinônimo de pirataria musical. As razões estão 

presentes na cultura e os inúmeros casos legais e políticos envolvendo o respeito as 

questões autorais. O pesquisador Patrick Burkart afirma que “Sweden lagged behind 

other EU countries in terms of implementing directives on copyrights and data 

retention. Swedes had a little bit longer to experiment on the net and develop alternate 

delivery systems (BURKART, 2015)3”. Pode-se citar o caso do The Pirate Bay, site 

sueco, que é considerado um ícone da pirataria digital. Ao longo de sua história o site 

foi fechado diversas vezes, a cultura e as possibilidades de compartilhamento já são 

                                                
3Tradução livre: “A Suécia ficou para trás se comparada a outros países da UE em termos de transposição dos 
direitos autorais e retenção de dados. Os suecos tiveram um pouco mais de tempo para experimentar na rede e 
desenvolver sistemas de distribuição alternativos.” 
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tantas que o impacto do fechamento do site foi mínimo para o universo de downloads 

irregulares, já que sites similares começaram a surgir. (SPANGLER, 2014).  

 O grande aumento no mercado de música digital é pautado pelo crescimento 

da aquisição online. As pessoas sempre consumiram música, independente do meio e 

equipamento. A emergência e solidificação do consumo musical em plataformas de 

streaming, a partir dessas novas dinâmicas proporcionam diferentes formas de aquisição 

de música, levando em conta os diferentes tipos de consumidores e artistas. As 

possibilidades de consumo musical cresceram significamente nos últimos anos, que por 

sua vez possibilitaram o estabelecimento de um mercado forte e cheio de possibilidades.  

Assim como afirma a pesquisadora Simone Pereira de Sá: 
É inegável que toda a cadeia de produção, circulação e consumo da 
música foi afetada pelas tecnologias surgidas a partir da cibercultura … 
Aliados ao desenvolvimento da rede internet, do MP3, de programas de 
troca de música e de players, armazenamento e distribuição não são 
mais problema, permitindo potencialmente, a aproximação de produtos 
e consumidores. (SÁ, 2009, p. 2) 

Com a grande abundância de fontes para consumo de música digital, novos 

questionamentos são levantados sobre o impacto da pirataria na disposição de se pagar 

pela música em formato digital ou uma assinatura em plataforma de streaming. Os 

serviços como o Spotify e TIDAL surgiram em um contexto único em nossa história e 

representam o mais recente desenvolvimento na distribuição da música, a tecnologia 

utiliza a transmissão online dos dados ao invés de fazer o download direto do para o 

disco rígido do computador, como faz o MP3. Portanto o consumidor é capaz de ouvir a 

música, mas não mantém posse dela. 

 

STREAMING LA VIDA LOCA 

 

Desde o fim do Napster, Sean Parker, um dos seus co-fundadores, investe em 

start-ups que possuam propostas inovadoras e revolucionárias, foi dessa forma que se 

tornou o presidente do Facebook e uma peça de extrema importância para o lançamento 

do Spotify. Parker passou a investir no serviço e ajudar nas negociações para entrada da 

plataforma no mercado americano. O período experimental na Suécia foi fundamental, 

as receitas da indústria fonográfica sueca cresceram mais de um terço entre 2008 e 2011 

e a pirataria despencou (ERNESTO, 2011). Dessa forma, nenhuma outra empresa 

simboliza o novo momento da indústria fonográfica como o Spotify. A plataforma de 

streaming é uma das mais populares do mercado, com cerca de 60 milhões de usuários 
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ativos no mundo, dos quais a empresa conseguiu convencer 15 milhões a pagar uma 

mensalidade de  U$S 9,99. Os usuários da plataforma fazem o download na versão 

desktop ou aplicativo para celular e podem ter acesso a um catálogo com 30 milhões de 

músicas. Pode-se utilizar a plataforma de forma gratuita ou então adquirir o plano 

premium.  

Em 2014, o mercado de música digital foi responsável por aproximadamente 

45% da venda total de música dos Estados Unidos, contra apenas 9% em 2005 

(FRIEDLANDER, 2014). Estas tendências não são exclusivas dos mercados de música 

europeus ou americanos. O Baidu, uma das maiores empresas de pesquisa on-line da 

China, assinou em 2011 um acordo com gravadoras para licenciar música em seu site 

tanto para download gratuito quanto para streaming (CHAO, 2011). O aumento da 

popularidade impulsiona a realidade de que o mercado de música digital representa o 

mais próspero modelo de negócio da indústria de fonográfica. Diante desse cenário 

promissor, as grandes empresas da internet também começam a manifestar interesse 

pelo segmento. Em novembro de 2014, o Youtube passou a testar a sua própria 

plataforma de streaming, o Music Key. Essa investida visa o concorrente Spotify mas 

também a Amazon, também estreou no mercado fonográfico com serviço Prime Music, 

no qual seus clientes podem acessar sem restrição um catálogo de 1 milhão de canções e 

a Apple que adquiriu a Beats e pretende lançar a plataforma Beats Music ainda em 2015 

(AGUILAR, 2014). 

Em março de 2015, o TIDAL, grande aposta do rapper Jay-Z, foi lançado 

através de uma generosa conferência  com inúmeros artistas convidados como 

Madonna, Daft Punk, Beyoncé e Jack White, que assinaram uma carta de compromisso 

e investiram ações e dinheiro para fundar a empresa, ou seja, todos foram anunciados 

oficialmente como sócios. Dessa forma passaram a principal mensagem da empresa, um 

serviço de streaming controlado pelos artistas, como justifica Jay-Z em entrevista para 

Billboard: 
“We didn’t like the direction music was going and thought maybe we 
could get in and strike an honest blow and if, you know, the very least 
we did was make people wake up and try to improve the free vs. paid 
system, and promote fair trade, then it would be a win for us anyway.” 
(GERVINO, 2015)4  
 

                                                
4 Tradução livre: “Nós não gostamos da direção que a música estava tomando e pensamos que talvez pudéssemos dar 
um sopro de ar, honestamente … Se o mínimo que a gente conseguir for fazer as pessoas acordarem e tentarem 
melhorar este sistema de grátis vs pago e promoverem uma troca justa, então será uma vitória para nós de qualquer 
forma”  
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Na mesma entrevista Jay-Z explicou a razão de entrar nesse mercado, 

citando a necessidade de uma música de melhor qualidade, Lossless, para as massas, e 

um melhor negócio para os músicos. Ele sugeriu que devido ao crescimento da 

economia gratuita e a maré de serviços de streaming, os consumidores não estão mais 

respeitando a música e estão desvalorizando o que realmente significa. Entre as armas 

do TIDAL para competir com as outras plataformas, estão um acervo de 25 milhões de 

músicas, 75 mil vídeos e entrevistas exclusivas com artistas e de executar músicas 

mesmo sem conexão com a internet. O serviço oferece dois planos de assinatura, 

U$S9,99 pela qualidade normal de áudio ou U$S 19,99 pelo som de alta fidelidade, o 

dobro da concorrência. A “Alta fidelidade” significa oferecer as canções no formato 

LossLess, “sem perdas” que permite manter a configuração original do áudio mesmo 

depois que o arquivo passar pelo processo de compressão que o transforma em arquivo 

digital. Entretanto a preocupação de que esses serviços de streaming estejam 

efetivamente cortando os artistas que criam o conteúdo que as gravadoras vendem e as 

plataformas de streaming circulam não estão limitados aos pop stars de hoje.  

 

O CUSTO DE OUVIR MÚSICA 
 

A proteção dos direitos autorais é de suma importância para a indústria da 

música e as indústria criativas como um todo. Uma compreensão dos fundamentos 

básicos sobre direitos autorais torna-se necessária para compreender o impacto dos 

downloads ilegais para as gravadoras e a expensão dos direitos de propriedade 

intelectual para o consumidores. A propriedade intelectual estabelece os direitos de 

propriedade sobre formas originais de produção intelectual ou “intangíveis” e dá ao seu 

detentor o direito de exploração da obra, através de licenciamento de sua cópia em troca 

de compensação. O mecanismo permite que a gravadora produza um trabalho de um 

artista e o venda para lucro. As empresas que operam no mercado fonográfico utilizam 

um modelo de negócios incomum, o produto fornecido ao mercado é único na medida 

em que é apenas um bem meramente simbólico.  

O aumento da popularidade das redes P2P significava que ocorria violação 

dos direitos direitos autorais em grande escala através da cópia e distribuição de 

trabalho não autorizado. Atualmente o mercado é comandado pelas “big four”, um 

grupo de quatro gravadoras, são elas: Universal Music Group, Warner Music Group, 

EMI e Sony Music Entertainment. Elas e os stakeholders, voltaram os seus esforços 
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para uma variedade de medidas de proteção e repressivas em um esforço para conter o 

fluxo da pirataria digital. Nos Estados Unidos, a indústria da música é representado por 

atores poderosos como a Recording Industry Association of America (RIAA) que 

processou o Napster em 1999 por infração dos direitos autorais. A evolução dos direitos 

sobre a propriedade intelectual pode ser considerado uma medida reacionária pelas 

indústrias criativas em resposta à ameaça representada pela pirataria. 

As práticas de gestão de direitos autorais também são aplicadas para a 

distribuição de música digital. A licença Creative Commons (CC) é uma das 

ferramentas utilizadas pela indústria fonográfica para controlar a distribuição de música 

nas plataformas digitais. A licença CC é utilizada quando o autor quer dar às pessoas o 

direito de compartilhar, usar e construir em cima de uma obra que eles criaram - ela 

oferece flexibilidade já que os autores podem optar por permitir apenas o uso não 

comercial de seu trabalho - e protege as pessoas que usam ou redistribuem o trabalho 

sem a preocupação da violação dos direitos autorais. Todo esse sistema de proteção aos 

direitos autorais levantam questões à respeito do pagamento aos músicos e retorno 

financeiro das gravadoras. A situação torna-se ainda mais grave porque os contratos 

estabelecem que o artista só começa a receber pagamento depois de atingido o 

breakeaven - todo o investimento da gravadora deve ser pago para que os artistas 

comecem a receber -, esse é o mecanismo implementado afim de assegurar o 

investimento inicial que fazem em publicidade, estúdio, promoção, design, etc.  

É nesse cenário que as plataformas de streaming entram com a proposta de 

favorecer os artistas, criando uma forma de monetizar o uso e apreciação de seu 

trabalho. Nesse caso as plataformas Spotify e TIDAL fecham acordo com as gravadoras 

e distribuidoras, que em seguida remunera de acordo com o acesso que os usuários 

escutam as faixas dos álbuns. De acordo com as informações disponibilizadas em seu 

site, o Spotify paga de U$0,006 a US$0,008 por faixa executada. Esse dinheiro é 

diretamente encaminhado para as contas das gravadoras, o valor final que cada artista 

recebe no fim é uma questão entre as gravadoras, os cantores e compositores. A 

valoração do que é distribuído é feita a partir da quantidade de vezes que as faixas são 

tocadas, popularidade do artista em questão, localidade dos ouvintes da música, entre 

outros critérios. Apesar de não divulgar o valor pago por faixa, o TIDAL alega repassar 

valores maiores para os artistas. 

Por conta desse formato de distribuição de música, o aumento dos serviços 

de streaming fez com que o comércio de música digital em formato MP3 sofresse uma 
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baixa de -9,4%, e a venda de CDs decresce numa média de 14,9%. O iPod também 

registrou uma queda de 32% nas vendas do último semestre, sendo um dos maiores 

representantes da revolução digital, principalmente, no que se refere a prática de escuta, 

enquanto as assinaturas de plataformas de streaming aumentaram em 57% (NIELSEN, 

2014). Em 2014, a música em streaming superou as vendas de álbuns físicos nos 

Estados Unidos pela primeira vez na história - U$S 1,87 bilhão contra U$S 1,85 bilhão, 

respectivamente (RIAA, 2014). 

Uma vez anunciado como o futuro indiscutível da música, estes serviços 

estão enfrentando uma reação contrária  de alguns artistas mais populares da indústria. 

O caso mais polêmico foi da cantora Taylor Swift que em novembro de 2014 retirou 

todo o seu catálogo musical de todos os serviços de streaming. De fato, o número 

crescente de músicos hoje em todos os níveis da indústria estão começando a chamar 

atenção para os rendimentos irrisórios de que suas gravações - e em muitos casos, uma 

carreira inteira de gravações - estão ganhando.  

Muitos artistas começaram a publicar críticas sobre os serviços de streaming 

e também as mudanças mais amplas na indústria fonográfica. Dentre eles podemos citar 

a cantora country Roseanne Cash que recentemente testemunhou perante o Congresso 

Americano para demonstrar que os 600.000 streams de suas músicas no último ano lhe 

renderam apenas U$S 104, a cantora declara: “It’s the fact that everyone gets paid 

except the music creators. We are creating a culture where content creators are a new 

servant class, and paid as such. We are not Luddites. We just want to be paid fairly 

(HILL, 2014).”5 Em um artigo para o The New York Times, Marc Ribot prevê um 

cenário drástico para o futuro da música. Depois de faturar apenas U$S 87 por 68.000 

streams o artista argumentou que ao menos que as plataformas de streaming comecem a 

renegociar os contratos com os artistas e não as gravadoras, “you can kiss most jazz, 

classical, folk, experimental, and a whole lot of indie bands goodbye. (RIBOT, 2014) ”6  

Essa é a real motivação por trás da criação do TIDAL, a insatisfação de 

artistas perante os serviços de streaming. Logo, os principais beneficiados com a criação 

do TIDAL são os próprios artistas que retomam o poder da indústria fonográfica digital, 

já que haviam perdido com a criação do MP3. Por outro lado, Daniel Glass, um dos 

                                                
5 Tradução livre: "É o fato de que todo mundo é pago, exceto os criadores da música. Estamos criando uma cultura 
em que os músicos são uma nova classe de serventes, e são pagos como tal. Nós não somos luditas. Nós só queremos 
ser pagos de forma justa."  
6 Tradução livre: "Você pode dar adeus a maioria dos artistas de jazz, música clássica, folk, experimental, e um 
monte de bandas indie." 
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fundadores da Glassnote Records, um selo indie, declarou estar satisfeito com o retorno 

financeiro do Spotify para os seus artistas. Em entrevista para revista Billboard ele 

afirma “We’re getting big beautiful checks from them!7”. 

A imprevisibilidade da indústria a torna propensa a concentração de 

negócios enquanto as empresas relativamente menores permanecem marginalizadas. 

Através desse modelo, a indústria cresceu e se tornou globalizada dominada por um 

pequeno número de grandes empresas e com uma série de outras empresas 

independentes que operar na periferia. Daniel Ek, fundador do Spotify, admite que a 

mudança do modelo de vendas para o streaming possa ser difícil para alguns artistas:   

“In Sweden, there was one tough year and then the debate changed, 
that will happen in the larger markets. The end goal is to increase the 
entire pool of music. Anything else is part of the transition. This is the 
single biggest shift since the beginning of recorded music, so it’s not 
surprising that it takes time to educate artists about what this future 
means.8” (LYNSKEY, 2013) 
 

Uma das plataformas que servem como alternativa para os artistas menos 

conhecidos é o BandCamp. A plataforma foi lançado em 2008 e permite que os artistas 

tenham controle de suas próprias lojas online e comercializem suas músicas, é uma 

plataforma comumente utilizada por bandas alternativas e selos independentes para 

distribuição de música de uma forma mais barata e eficiente. A estrutura do site permite 

o download de músicas com base em um preço pré-estabelecido pelas bandas, os 

usuários também podem comprar os discos físicos e outros produtos comercializados 

pela banda através de links disponibilizados na descrição. De acordo com o site da 

plataforma, programa de pagamento do BandCamp funciona de forma simples: a 

empresa fica com 10% das vendas dos produtos da banda (albúns fisícos e afins) e com 

15% do valor arrecadado dos downloads, depois que as vendas dos artistas superam um 

lucro de cinco mil doláres então o corte do BandCamp cai para 10% da arrecadação 

digital. O BandCamp é uma tentativa de oferecer aos músicos uma maneira de ganhar 

uma renda regular a partir de suas vendas. 

O financiamento coletivo, crowdfunding, também se firmou como uma 

alternativa para ajudar os artistas independentes. Baseado em um modelo de negócio 

que utiliza a internet para arrecadar fundos. Dessa forma, nasceram as mais diversas 

                                                
7 Tradução livre: “Nós estamos recebendo grandes cheques deles!” 
8 Tradução livre: “Na Suécia, tivemos um ano difícil e, em seguida, o debate mudou, isso vai acontecer nos mercados 
maiores. O objetivo final é aumentar a totalidade do conjunto de música. Qualquer outra coisa é parte da transição. 
Esta é a maior mudança desde o início da música gravada, por isso não é surpreendente que é preciso tempo para 
educar os artistas sobre estes futuros meios. 
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oportunidades para comercializar a música que, mesmo não oferecendo um retorno 

financeiro imediato aos artistas, proporcionam visibilidade e permite determinar como 

as obras devem ser usadas, inclusive em âmbitos comerciais.  

Os acordos de licenciamento assinados pelo Spotify e pelo TIDAL com as 

majors é desconhecido, já que ambas as partes assinaram acordos de confidencialidade. 

No caso do Spotify, além de passar o valor de setenta por cento da renda arrecado com 

os streams para as gravadoras, elas também possuem equidade da empresa tornando-as 

parceiras, estima-se que as gravadoras possuem 15% da empresa. Alguns analistas 

questionam se o modelo de negócios do Spotify é sustentável  já que a empresa usa 

muito da sua receita para pagar taxas e quase não faz lucro, segundo um informe  a 

empresa sustenta a afirmação que o seu foco tem sido no crescimento e expansão. Os 

contratos entre o Spotify e as gravadoras são renegociados a cada dois ou três anos, 

então quanto melhor o desempenho da plataforma, maior a quantia que as gravadoras 

podem querer (KNOPPER, 2015). Quando o Spotify iniciou suas atividades no mercado 

americano, as gravadoras demandaram pagamentos adiantados como condição de 

participar do serviço. Mensalmente o Spotify repassa para as gravadoras grandes somas 

de dinheiro pelo compartilhamento das músicas, mas a forma que as gravadoras 

repassam esses valores depende de cada contrato feito com os artistas, como Sean 

Parker coloca:  
“It’s like you go to your bank, and the bank says, ‘Here’s your salary,’ 
and you say, ‘But what is my employer paying me? I work for them, 
not you!’ And the bank says, ‘We are not going to tell you, but this is 
what we think you should get paid.’ 9”(FRERE-JONES, 2013) 

Embora a forma que os consumidores possuam acesso a música tenha 

mudado, a maneira que os seus criadores são pagos ainda não mudou. De alguma forma, 

os milhares de micro-pagamentos parcelados na forma de fluxo precisam ser 

conciliados com um sistema de royalties que está enraizado em um modelo de negócios 

arcaico. O Spotify redefiniu as possibilidades de micro-monetizar novamente os 

catálogos depois de muitos anos, por esse ângulo o problema da plataforma ilumina o 

que talvez seja a maior mudança na economia popular ocasionada pelos royalties do 

streaming de música. Embora a idéia do streaming precede as gravações, os 

investimentos da indústria em tecnologia hoje é projetado, em grande parte, para 

                                                
9 Tradução livre: “É como você ir ao seu banco, e o banco diz: ‘Aqui é o seu salário ', e você diz:" Mas quanto o meu 
patrão está me pagando? Eu trabalho para eles, não você!' E o banco diz: ‘Nós não vamos te dizer, mas isso é quanto 
achamos que você deve receber de pagamento.’” 
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retomar o controle através do acesso ilimitado depois de uma década cedendo o poder 

ao P2P.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O mercado fonográfico se reconstrói e diferentes modelos de negócio para 

os produtos da indústria cultural se desenvolvem a cada dia, se adequando à cultura de 

mídia, ao ambiente de interação de indivíduos cada vez mais presentes no mundo 

cibernético. É impossível prever o próximo passo para a indústria fonográfica, a única 

certeza é que a reconfiguração dos modelos de negócios em música digital promove 

espaços alternativos para disseminação da música em si.  A informação e cultura não 

são mais projetado exclusivamente pelas empresas, mas por qualquer pessoa que queria 

desenvolver o papel transformador. 

É um fato que as gravadoras descobriram uma nova forma de sobrevivência 

no mundo digital. Em pleno século XXI os contratos e as discussões a respeito dos 

direitos autorais ainda possuem o mofo do século XIX. No fim das contas a embalagem 

é modificada mas o produto continua sendo fabricado do mesmo jeito. A questão da 

produção e distribuição da música é algo que necessita de um consenso e equilíbrio em 

todas as áreas: não adianta ter um produtor de conteúdo e não ter uma forma de fazer 

com que esse conteúdo possa chegar aos consumidores.  

Os ouvintes são bem servidos pelas plataformas de streaming, mas para os 

artistas, uma luz gritante foi lançada sob a questão da compensação. Enquanto os 

debates sobre valores dominaram o auge do P2P, a era emergente do streaming até 

agora tem visto o retorno da exploração empresarial, com uma torção especulativa: Os 

famosos ou quase famosos criam produtos inovadores, convencem gravadoras a 

assinarem contratos pelos seus catálogos, adquirindo os tijolos e argamassa de suas 

operações por frações de centavos. O fato é que as plataformas de streaming, como o 

Spotify e TIDAL, não pagam aos artistas diretamente, mas sim às suas gravadoras, que 

irão repassar uma porcentagem para os artistas através da renda arrecada. Por ser uma 

plataforma com acesso exclusivamente pago, existem apenas duas opções para o 

TIDAL se tornar um sucesso e obter o mesmo reconhecimento do Spotify no mercado 

digital. A primeira seria o crescimento do serviço, aumentar os 770 mil usuários obtidos 

no primeiro mês de funcionamento, maior a quantidade de pessoas escutando, maior 

será o valor pago em royalties. A segunda seria maneira fica a mercê dos artistas que 
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querem receber maiores porcentagens dos lucros de suas respectivas gravadoras. O 

grande problema do TIDAL é que ele não oferece novidades e ainda cobra mais caro, 

comparado aos demais serviços.  

A mentalidade por trás do serviço representa de forma óbvia o motivo do 

estreitamento da indústria fonográfica nos últimos quinze anos, uma ambição 

incomensurável por parte dos grandes nomes da música. Faz sentido que a miopia da 

industria esteja confusa e tentando se adequar. Mas quando boa parte dos artistas 

partilham da mesma visão turva, isso se torna algo interessante. É claro que os artistas 

devem ser remunerados pelo seu trabalho, mas o comportamento referente ao consumo 

da música foi reconfigurado. Não basta trocar a alternativa de comprar o CD pelo pagar 

pela assinatura, como se quisesse replicar o mesmo modelo de negócio em uma 

plataforma diferente.  

Existem formas alternativas que estão sendo utilizadas por artistas, pode-se 

citar aqui as estratégias digitais utilizadas pela banda Radiohead e seu vocalista Thom 

Yorke. Em 2007, numa tentativa de conciliar as possibilidades trazidas pela tecnologia 

P2P e a necessidade dos músicos lucrarem com seus álbuns, a banda lançou o álbum “In 

Rainbows” online, o usuário tinha a opção de baixar o álbum gratuitamente ou fazer 

uma “doação”, com o preço que achava justo, para a banda. Yorke afirmou em 

entrevista para revista Wired que, em termos de lançamento digital, o “In Rainbows” 

gerou mais lucro do que todos os outros álbuns da banda juntos. Inúmeras variáveis 

podem ter contribuído para esse fato, mas talvez isso ocorreu porque o lançamento feito 

pelo Radiohead foi independente. Dessa forma, o capital arrecadado não passou por 

divisões entre intermediários para o lançamento do disco, já que de alguma forma a 

internet passou a cumprir o papel da distribuidora de maneira muito mais eficiente e 

sem cobrar por isso. 

Yorke também decidiu investir em um novo experimento e lançou em 

setembro de 2014 o álbum solo “Tomorrow’s Modern Boxes” através da plataforma 

P2P do BitTorrent. Nela, o usuário tem a única opção de baixar o CD via pagamento, 

com o preço de 6 dólares. O P2P não morreu, seu herói mais conhecido, The Pirate Bay, 

ainda permanece ativo permitindo o compartilhamento de diversos conteúdos pela web. 

Dessa forma, o modelo do TIDAL se mostra completamente ineficaz ao oferecer os 

mesmos serviços que uma plataforma com opção gratuita oferece, mesmo com todo os 

“diferenciais” ofertados. O Spotify perpetuou uma nova forma de consumo, oriunda do 

Napster, e que o TIDAL tenta modificar. Mas o TIDAL não conseguiu convencer os 
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usuários das plataformas de streaming que o seu serviço é superior. Para Jay-Z, os 

usuários precisam de uma plataforma que possua um diferencial na qualidade de áudio, 

entretanto o LossLess é irrelavante para o mercado, já que é muito difícil para o ouvido 

humano distinguir a diferença. (GORDON, 2012) Apesar da prevalência da pirataria na 

internet, uma parcela significativa dos consumidores estão dispostos a pagar para 

consumir a música digital.  

Desde 1999 tenta-se encontrar uma forma de reequilibrar a maneira como os 

músicos devem ser remunerados por suas obras. Enfrenta-se uma questão delicada: se a 

tecnologia peer-to-peer não paga diretamente nenhum valor ao artista, e a plataforma 

streaming possui uma arrecadação que ainda não é suficiente, o que resta como forma 

de monetizar a música? A internet mudou o paradigma do mercado de música a partir 

do momento que a música está pulverizada na rede. Ela se tornou um bem não escasso, 

e bens não escassos possuem grandes dificuldades de se valorarem em um mercado 

capitalista.  
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