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Resumo: O presente artigo tem o objetivo de apresentar o fenômeno tecnológico do 

streaming dentro da lógica de consumo de produtos culturais como a música. Consequente 

do processo de digitalização, o streaming hoje chama a atenção por ser um serviço que gera 

facilidades para o consumidor pela maneira que é fornecido, e também para a indústria 

musical que se insere nesse novo mercado. As principais referências para este artigo são 

Kischinhevsky, Vicente e De Marchi (2015) e Santos (2012). 
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Introdução 

 

Com o avanço de diferentes formas de produção, distribuição e consumo de 

produtos culturais, passamos a conviver com as mudanças das indústrias do consumo e do 

entretenimento. Se pensarmos a produção de arte como mercadoria idealizada há mais de 

cinquenta anos pela Indústria Cultural, hoje já não podemos vê-la da mesma forma 

principalmente com o processo de digitalização
3
 dos produtos culturais e do surgimento das 

novas tecnologias de comunicação e informação (TICs) tendo como ponto principal a 

internet. 

No mercado musical, por exemplo, percebemos que ao longo dos anos as formas de 

se fazer e ouvir música foram se tornando cada vez mais práticas. Com a internet, o 

processo de consumo e produção musical sofreu uma mutação. O mp3, sites e sistemas de 

download e recentemente o streaming
4
 vem proporcionando uma nova formatação da 

música, das indústrias fonográficas, da cadeia produtiva de música e do consumidor. Em 

meio a tantas transformações, o streaming musical surge como uma tendência a ser 

destacada.  

Já sendo bastante difundido no Brasil, os serviços de streaming começam a inserir 

novos negócios na indústria fonográfica resultando em novas experiências de consumo 

                                                 
1 Trabalho apresentado no  DT 8 -  Estudos Interdisciplinares do XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região 

Nordeste realizado de 07 a 09 de julho de 2016. 
2 Mestrando em Comunicação da UFS, email: fmarciliom@gmail.com. 
3 Jenkins (2009) define digitalização como um processo no qual imagens, sons e informações são transformados em bytes 

de informação que podem fluir pelas plataformas de mídia e serem facilmente reconfiguradas em diferentes contextos. 
4A palavra streaming é uma derivação de stream, que em inglês significa córrego ou riacho. Por isso que o termo remete 

para um fluxo de dados e conteúdos diversos como vídeos, músicas e jogos. É muito comum na internet assistirmos 

premiações e jogos em live streaming, permitindo que o usuário veja o que está sendo transmitido naquele momento. Para 

funcionar, o streaming de áudio e vídeo transfere suas informações por meio de um fluxo de dados de um servidor. Há 

também um decodificador que funciona como um tipo de navegador da web. O servidor, o fluxo de informações e o 

decodificador trabalham juntos para que o streaming aconteça. 

mailto:fmarciliom@gmail.com
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musical. De acordo com a Associação Brasileira de Produtores de Discos (ABPD), em 2014 o 

consumo via streaming apontou um crescimento de 53%. Em 2015, ainda de acordo com a 

associação, a escuta em streaming superou as vendas físicas e o download em mp3, tornando-

se um fato inédito no Brasil e gerando um novo percurso para a indústria da música.  

Ainda em 2015, a renda da música digital superou a física no Brasil, considerando assim 

o ano em que o serviço digital, de fato, se popularizou no país. Tendo esses dados como cruciais 

para a atenção do streaming, podemos perceber a inserção desse serviço na cadeia produtiva da 

economia da música contemporânea gerando mudanças no consumo e no mercado musical.  

O presente artigo se propõe a apresentar o streaming de música como uma alternativa no 

consumo digital que reflete um novo modelo de fruição musical e também como um novo 

negócio consequente da reestruturação da indústria fonográfica. 

 

1 - A cadeia produtiva da economia da música contemporânea 

 

Para entender o processo de produção, distribuição e consumo de música devemos 

imaginá-la em uma cadeia com diversos atores. De acordo com Prestes Filho (2004), uma 

cadeia produtiva (no caso aqui da música) seria entendida como uma rede de inter-relação 

entre estes vários atores (de empresários musicais passando por escolas e instituições de 

música e até em bandas independentes) de um sistema industrial que permite a identificação 

do fluxo de bens e serviços através dos setores diretamente envolvidos, desde as fontes de 

matérias-primas até o consumidor final do produto de um objeto em análise. 

Hoje o consumo de música tem se tornado amplo: na internet por plataformas 

musicais digitais, nos aplicativos em smartphones, em jogos de vídeo games, nas rádios 

online... Todos esses fatores contribuem para que a “cadeia de música” seja cada vez mais 

diversa. Com a digitalização, as indústrias culturais se transformaram mas tal mudança não 

pode ser considerada como uma revolução. Para Bustamante (2003, p. 333) a digitalização 

supõe uma linha de continuidade necessariamente contextualizada e determinada pelas 

grandes transformações experimentadas pela cultura industrializada, especialmente nos 

anos 1980 e 1990. 

 A digitalização dos procesos e produtos culturais culminou no que Santos, Varjão e 

Martins (2012) analisaram como uma mudança em todas as etapas da cadeia musical (desde a 

produção até a distribuição). Estas etapas mudaram o processo de mediação e consumo de 

música principalmente com as tecnologias de compartilhamento entre usuários e 
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posteriormente com as plataformas de streaming como o Rdio, Spotify, Apple Music, Deezer 

e outras. 

Estas plataformas surgem como uma consequência do advento das novas 

tecnologias
5
, incluindo a internet. Tonelli (2012) diz que a internet quebrou a espinha dorsal 

do mercado de produção/distribuição ao democratizar os downloads de milhares de músicas 

de milhares de artistas em sites P2P como Napster e Kazaa, sendo que os maiores 

prejudicados foram, de certa forma, os próprios artistas
6
, ainda que muitos tenham se 

tornado conhecidos no mercado justamente por causa da Internet.  

Dentro desta grande cadeia, os serviços de streaming se configuram numa 

alternativa das grandes indústrias musicais ainda manterem rotatividade econômica e dos 

usuários terem mais acesso à música. Muitos serviços de streaming musical se uniram às 

telecomunicações, alguns se juntaram ao Napster
7
 e outros funcionam em acordo com as 

grandes empresas de música digital. De acordo com a Associação Brasileira de Produtores 

de Discos (ABPD), as plataformas de música digital que se mantém em funcionalidade no 

Brasil são: Deezer, Google Play Music, Spotify, iTunes/Apple Music, Claro Música, GVT 

Music, iMusica, Kboing, MixRadio, Loja Oi Musica Digital, MUZU, Terra Music powered 

by Napster, TIM Music Store, UOL Megastore, VEVO, VIVO Music by Napster, XBOX 

Music e Youtube. 

É importante observar a ligação de algumas operadores de telefonia com o 

streaming. Santos (2012, p.5) comenta que no campo da música, além das gravadoras 

tradicionais e das indies, é importante destacar a participação dessas operadoras de 

telecomunicações: 

O processo de convergência entre os serviços de telefonia tradicionais e os 

de televisão paga e de internet propõe oportunidades e desafios, pois de 

um lado temos a oferta e a manutenção de infraestrutura e de outro a 

produção de conteúdo, um métier
8
 ainda não apropriado pelas operadoras. 

                                                 
5 Herschmann e Kischinhevsky (2011) dizem que as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) 

baratearam o custo de pré-produção e produção, acoplando instrumentos eletrônicos a computadores e softwares de 

edição. Estúdios caseiros simplificaram o registro do trabalho de artistas, embora a masterização permaneça um gasto 

elevado, acima das possibilidades financeiras da maioria, formando na prática uma barreira à entrada no mercado de novos 

músicos. 
6
 É bom saber e lembrar que estes artistas encontraram dentro das diversas plataformas digitais, alternativas para 

produzirem e também se lançarem. Muitos artistas começam de forma independente divulgando suas músicas produzidas 

em softwares amadores e as lançam no meio digital. Logo depois criam um nicho consumidor e chamam atenção de 

gravadoras de grande porte como o caso do cantor Silva. 
7 O Napster é considerado um dos primeiros serviços de compartilhamento musical (P2P) em mp3 a surgir na internet. 

Criado em 1999, o programa modificou a indústria fonográfica porque possibilitava ao usuário compartilhar música em 

formato digital com outros usuários online. Após muitos processos por parte das gravadoras, o Napster saiu do ar em 2001 

e voltou em 2003 oferecendo downloads de música em formato legal e pago.Em 2011, com a aquisição da Rhapsody, o 

Napster foi encerrado mais uma vez. Mas em junho de 2013 reestreou como um serviço de streaming musical pago. 

Atualmente o serviço está em parceria com a empresa de telefonia Vivo e no site da Terra. 
8 área de trabalho, de atuação; ofício, profissão, ocupação 
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Para tanto, a busca por estratégias de alianças e cooperação torna-se 

imprescindível neste mercado. A oferta de música, sob forma paga ou 

gratuita, por sua vez, garante valor adicionado aos serviços já ofertados. 

(Ibid, p.5) 
 

 Com os baixos rendimentos nos downloads pagos via celular, as operadoras tiveram 

que se adaptar a uma nova formatação no modo de oferecer música. Agora elas retornam 

também como serviços de streaming. 

Para uma melhor organização da música digital, De Marchi (2011) observa as 

distintas estratégias de internalização das externalidades em rede em prática atualmente. Ele 

formulou quatro categorias básicas de empresas eletrônicas que tem a música como produto 

principal de consumo: 

Categoria A: corresponde aos programas de compartilhamento de arquivos como o 

Napster e outros “baixadores”. O seu funcionamento se dá através de uma rede de usuários 

engajados na troca de arquivos. 

Categoria B: compreende as diversas plataformas para formação de comunidades 

virtuais, ou como são vulgarmente chamadas “redes sociais”. Destaque para o Youtube e 

Myspace. 

Categoria C: refere-se às páginas que emulam serviços de radiodifusão de música. 

Seriam os serviços de streaming que oferecem pacotes de conteúdo musical limitado para 

usuários cadastrados (Spotify, Deezer e outros) 

Categoria D: plataformas em linha de venda de fonogramas digitais. Seriam 

empresas que administram plataformas de venda de música digital, oferecendo várias 

modalidades como Itunes e AmazonMp3. 

Para Varjão (2014) esta categorização visa simplificar a compreensão de várias 

estratégias de atuação das empresas que gerenciam as plataformas de internet, sendo que na 

prática uma única empresa pode desempenhar mais de um, ou até mesmo todos os modelos 

categorizados. 

 

2 - A chegada e popularização do streaming 

 

O streaming
9
 de mídias data da década de 1990, porém ver vídeos ou ouvir músicas 

online naquela época era algo muito raro diante dos serviços de internet que eram 

oferecidos. Nos anos seguintes, o streaming começou a ser frequente com uma internet mais 
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rápida e acessível. Durante os anos 2000
10

 convivemos com muitas transformações 

advindas da Web 2.0, entre elas, o surgimento de plataformas que não funcionavam 

exatamente como um streaming de música comercial (rádios online e Youtube, por 

exemplo) mas já apontavam para o desenvolvimento do tal consumo virtual.  

As plataformas de música digital podem ser vistas como espaços virtuais ou redes 

sociais musicais online, onde o objetivo central seja a divulgação, compartilhamento e 

consumo musical. Umas das primeiras e mais populares plataformas de música durante este 

período foi o Last.Fm, criado em 2002. Funcionando como uma enciclopédia musical 

virtual, nela temos acesso a biografias de inúmeros artistas, seus maiores hits e podemos 

acompanhar também a agenda de shows. Outra coisa que o Last.Fm oferece é a 

recomendação de novos cantores baseados naqueles que ouvimos.  

No Last.Fm existem as tags (vistas como palavras chaves) e a folksonomia, um tipo 

de nomeação popular que podemos dar para o estilo do cantor ou banda que estamos 

ouvindo. Pelo site ainda podemos realizar o Scrobler, uma técnica que transmite online para 

a plataforma as músicas que estão sendo ouvidas, seja pelo computador ou também em 

dispositivos móveis como celulares e tablets. Hoje a plataforma se encontra reformulada e 

tem uma parceria do Spotify, possibilitando que escutemos música pelo serviço de 

streaming. 

Com funcionalidades distintas do Last.Fm, outras plataformas de música como o 

Soundcloud e o Mixcloud  também se destacam. A primeira serve como um estúdio virtual, 

onde o interessado pode gravar uma música ou um spot e soltá-lo diretamente na internet. 

Artistas independentes também se lançam na plataforma por não manter nenhum vínculo de 

direitos autorais com empresas do segmento. No Mixcloud podemos criar seleções 

musicais, popularmente conhecidas como “mixtapes” e divulgá-las em rede. A plataforma 

oferece suporte também para a inserção de podcasts e sets de DJs. Essas duas plataformas 

funcionam com o streaming mas de maneira mais reclusa e voltada a produções 

independentes. 

Outra plataforma que surgiu na década passada e se desenvolveu juntamente com o 

streaming foi o Youtube (2005). O site tinha como ideia principal trabalhar com o 

compartilhamento de vídeos diversos, o que de certa forma incluiu também a música por 

meio de videoclipes. Por muito tempo os direitos autorais não permitiam a edição de vídeos 

                                                 
10 Na época, a emissora de TV americana ABC começou a fazer na web o streaming de séries populares como “Lost” e 

Grey’s Anatomy” para o caso das pessoas perderem algum episódio e terem como assistí-los depois de forma gratuita e 

legal. 
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com músicas do mercado, porém atualmente várias músicas e álbuns podem ser ouvidos 

também pelo Youtube, numa espécie de streaming alternativo.  

Imagem 01: Serviços de Streaming por subscrição, fonte: Google 

 

Os serviços de streaming de música comercial e que cobram pela escuta a partir do 

consumo de dados (subscrição) surgiram mais no começo dos anos 2010 com o processo de 

convergência midiática mais influente e popular principalmente com a ascensão de 

dispositivos móveis. O Rdio (2011) foi um dos primeiros serviços a chegarem no Brasil, 

nos anos seguintes plataformas como o Deezer (2013), Spotify (2014), Google Play, Apple 

Music e o Tidal (2015) chegaram ao país conquistando consumidores e resultando no 

último ano como um período em que a renda da música digital superou a física. O 

streaming se torna mais uma opção de consumo de música na contemporaneidade que vem 

se desenvolvendo aos poucos e ainda não pode se firmar como uma grande mudança no 

modo de consumir música. Temos o exemplo do Rdio que não deu muito certo e em 2015 

faliu. 

Com a popularização da internet e a facilidade na aquisição de smartphones, o 

consumo de música via streaming se torna mais frequente e começa a gerar novos hábitos 
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entre os consumidores de música e novas perspectivas para a economia da música. Assim, 

os negócios na indústria fonográfica começam mais uma vez a sofrer mudanças. 

 

3 – Novos negócios para a música 

Dentro das indústrias culturais, a música sempre se destaca por estar presente em 

diversos produtos como trilhas sonoras de filmes, games e propagandas e também por se 

manter tão firme diante das transformações sofridas pela digitalização. Essas mudanças 

ampliaram as alternativas do comércio de música principalmente no aspecto digital. Com a 

ampliação da “cadeia de música” e das possibilidades de consumo, vivemos no que Brittos 

(2006, p.22) explica como a Fase da Multiplicidade da Oferta, onde temos uma maior 

gama de operações de produtos para o público. Ele explica que atualmente “as indústrias 

culturais no seu conjunto interligam-se, com um mesmo bem simbólico ganhando novas 

oportunidades de rentabilização ou uma única ideia sendo comercializada imbricamente em 

diferentes formatos”.  

Hoje presenciamos o serviço de streaming como um grande exemplo disso. A 

música como um símbolo comercial perpassa pela indústria fonográfica e atinge também a 

do cinema, dos games e até da publicidade, funcionando como num ciclo específico (a 

trilha sonora de um filme/game fica disponível numa plataforma digital sonora e por meio 

da publicidade é divulgada). Há também a dinamicidade de um serviço de streaming 

funcionar em diversas plataformas, as principais em dispositivos móveis, e também como 

extensão em smart TVs e vídeo games. 

É importante destacar a força da publicidade dentro dessas plataformas. Estes 

serviços possuem como receita a venda de espaço para a publicidade. Genes, Craveiro e 

Proença (2012) dizem que esta técnica é conhecida como como ad-supported streaming 

(mantido por propaganda). Esse modelo se destaca por não lucrar diretamente com o 

consumidor da música pela sua execução, mas com os anunciantes, interessados no espaço 

disponível para propaganda em suas páginas e no público atraído pelo conteúdo desses sites 

como o Youtube. A outra forma de publicidade nestes serviços é a de plataformas que 

funcionam com assinaturas de usuários. Quando não-assinantes, no Spotify por exemplo, 

podemos ter acesso às músicas de forma limitada e com anúncios esporádicos a cada 30 

minutos. 

Outros exemplos, já citados neste trabalho, são das empresas de telecomunicações 

juntamente de serviços de tv à cabo e internet que começam a trabalhar de forma integrada 
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fornecendo canais de músicas específicos. Os serviços de streaming também aparecem 

interligados aos vídeo games (na ideia de ouvir suas músicas preferidas enquanto joga) ou 

pela tecnologia chrome cast
11

 que possibilita que transportemos o serviço digital para a 

televisão. 

De acordo com os dados do último relatório da ABPD, as duas modalidades de 

streaming  (remuneradas por subscrição ou publicidade) representaram respectivamente 

35,5% e 30,1% do total do faturamento com música digital no Brasil em 2015. As outras 

formas de consumo virtual digital como downloads e telefonia móvel completam a renda da 

música digital brasileira. 

Mesmo com tanto destaque, Kischinhevsky, Vicente e De Marchi (2015) comentam 

que o modelo de negócio dos serviços de streaming tem gerado insatisfações. Pelo lado dos 

detentores dos direitos autorais, surgem duras críticas em relação à temporalidade do 

negócio dessas empresas. Alguns artistas têm expressado publicamente seu 

descontentamento com o que consideram ser uma relação desproporcional entre a 

quantidade de acessos aos arquivos, que pode alcançar a cifra de milhões, e as quantias de 

dinheiro pagas pelos serviços de streaming. 

Enquanto isso, a indústria fonográfica física se mantém firme e tem investido 

principalmente em segmentos que não eram explorados tanto há alguns anos como o gospel 

e o sertanejo universitário (segundo a ABPD cerca de 145 milhões de CDs foram vendidos 

no último ano).  

Outro fator importante são os shows. Dias (2010, p.175) comenta que com o fim da 

centralidade do disco e a movimentação no cenário digital, houve um crescimento no 

interesse e na procura por apresentações musicais ao vivo. Sobre a relação artista e indústria 

fonográfica ela fala: 

Abalada em seus patamares de ganho, a indústria fonográfica tem se 

proposto a administrar também a carreira de alguns de seus artistas, 

exigindo contratualmente participação nas rendas obtidas com os shows. 

Eis mais um dos motivos da perda do interesse de alguns artistas em se 

manter numa major, negando aquilo que muitos durante décadas mais 

desejaram. (Ibid) 

 

4 – Considerações Finais 

                                                 
11 De acordo com o site da Google,  Chromecast é um dispositivo de streaming de mídia do tamanho de um pendrive que 

se conecta à porta HDMI da sua TV. Basta usar um smartphone Android, um tablet, um iPhone, um iPad, um notebook 

Mac ou Windows ou um Chromebook para transmitir seu entretenimento e seus apps favoritos diretamente para a tela da 

TV. 
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Mesmo não sendo uma forma definitiva de consumo musical na atualidade, o 

streaming está cada vez mais influente e difundido como um serviço prático de aquisição 

sonora. Ao lado das plataformas livres como o Youtube e dos sites de downloads, as 

diversas plataformas de streaming acompanham a ideia de consumo pela nuvem. A entrada 

dessas plataformas na “cadeia de música” resulta numa batalha por ouvintes fieis que 

sempre acessem o site ou assinem e mantenham o serviço. Um exemplo recente é o da 

Apple Music que lançou seus pacotes de streaming pela metade do preço para estudantes 

nos Estados Unidos e no Reino Unido. 

O streaming musical comercial passa a ser então um serviço ofertado por 

plataformas digitais que oferecem, de maneira paga, uma diversidade de músicas para 

serem consumidas em diferentes momentos e situações. Partindo da ideia de um consumo 

digital consciente que ofereça retorno financeiro, esta nova tendência comercial ainda rende 

pouco ao artista e não pode se consolidar financeiramente como uma nova modalidade no 

mundo da música. A musicoteca dessas plataformas também é alvo de críticas por não ser 

tão atualizada com o que vem sendo lançado. 

Vivemos assim em mais uma fase de transição do mercado da música. Apesar 

dessas novas tecnologias não anularem mídias anteriores, os dados apontados neste trabalho 

revelam que a música digital cada vez mais ganha destaque em aquisição e circulação entre 

consumidores. 
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