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RESUMO 

 

Desde os anos 1990 com a popularização da internet, a indústria da música tem passado por 

significativas mudanças no que tange ao formato dos produtos e ao consumo dos ouvintes. Sendo 

uma parte importante do cotidiano popular e da indústria cultural, as novas tecnologias têm 

influenciado muito a forma como as pessoas consomem música e como os artistas e gravadoras 

pensam na estratégia por trás de cada lançamento. Este trabalho busca analisar a papel da 

indústria cultural no imaginário popular, com um olhar sobre a criação de ídolos, além de 

entender a evolução na indústria fonográfica. Por fim, são analisados quatro estudos de caso 

relativos a influência das novas formas de consumo frente ao lançamento de novos produtos 

musicais. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A indústria cultural  é responsável por criar novos ídolos e novas possibilidades de 

consumo recorrentemente. Desde o início do pós-modernismo, o sistema econômico é pautado 

pelo novo e a indústria, de maneira geral, é forçada a criar e produzir bens materiais cuja 

premissa principal é a inovação. Ideias e produtos já existentes são reformulados, ganham um 

novo formato, nova embalagem, e são anunciados como novidade para agradar o público e 

promover mais vendas. 

 A indústria fonográfica sempre teve um forte papel dentro do imaginário popular. A 

criação de ídolos através da música mexeu com públicos de diversas gerações, desde o histérico 

sucesso de Elvis Presley nos anos de 1950 à legião de fãs da cantora Beyoncé nos anos 2000. 

 Dentro desse cenário, a criação de figuras icônicas e com grande apelo popular é uma 

ferramenta utilizada pela indústria fonográfica como meio de conversão de apelo em vendas. 

Música é um bem lúdico que toca as pessoas. Dessa forma, a influência dos ídolos e a presença 

constante da música no cotidiano do público faz com que ela tenha uma significativa importância 

na vida da população em geral. 

 A forma como essa música é consumida mudou muito ao longo dos anos, desde as 

performances em praça pública, onde havia um contato direto entre o músico e o ouvinte, até hoje 

em dia, onde os suportes sonoros são em grande parte digitais e estão embrenhados em uma 

enxurrada de conteúdo dentro da internet. 

 A evolução das novas tecnologias reconfigurou o mercado fonográfico em sua estrutura, 

alterando seu processo de produção, distribuição e consumo. O crescimento da música digital e a 

retração da venda de CDs e DVDs promoveu uma importante mudança na forma como o público 

consome música e se aproxima dos seus ídolos. Essa mudança, consequentemente, fez com que 

as estratégias por trás de cada lançamento sofressem profundas alterações. 

Diante das mudanças do mercado fonográfico, novas formas de consumo e nichos de 

mercado surgiram e, assim, a forma e as possibilidades de como a indústria repensa cada álbum 

ou música lançada também mudam. 

Este trabalho tem como objetivo principal fazer uma análise de como a indústria 

fonográfica mudou ao longo dos anos, através da criação de ídolos e alterações nos formatos de 
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consumo, e analisar casos relativos à influência dessas novas formas de consumo frente ao 

lançamento de novos produtos musicais. 

Para tanto, no primeiro capítulo, analisaremos como a indústria cultural consegue atingir 

o público de forma a criar modas, tendências e, consequentemente, ídolos. Essa idolatria, uma 

vez constituída, apresenta-se como possibilidade para a indústria efetivar o consumo e 

impulsionar vendas. 

No segundo capítulo será analisada a evolução dos suportes sonoros e formatos de 

consumo de música desde o início até os dias de hoje, buscando entender os padrões de consumo 

do público. Estudaremos também o atual momento da indústria fonográfica frente ao mundo 

digital. 

No terceiro e último capítulo, quatro estratégias de uso das novas tecnologias no meio 

musical serão analisadas: o lançamento do serviço de streaming online Tidal; o lançamento do 

catálogo de Roberto Carlos, um ícone da musica popular brasileira, no streaming; o lançamento 

da cantora Beyoncé sem nenhum anúncio prévio; e o sucesso do álbum “25” da cantora Adele, o 

mais vendido da história na primeira semana de lançamento – feito atingido em 2015, quando a 

compra de álbuns físicos e downloads digitais estavam em declínio. 
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CAPÍTULO 1) A INDÚSTRIA CULTURAL E A CONSTRUÇÃO DE ÍDOLOS 

 

1.1) A INDÚSTRIA CULTURAL 

O termo “indústria cultural” foi formulado por Theodor Adorno e Max Horkheimer, 

membros da Escola de Frankfurt, em seu ensaio “Dialético do Esclarecimento” (1947). Nele, os 

autores desenvolvem uma teoria crítica acerca da ideologia da sociedade industrial e da cultura 

inerente à mesma. O conceito busca caracterizar a exploração comercial e a vulgarização da 

cultura, denunciando a lógica da dominação da natureza pela técnica, que traz como 

consequência a dominação do próprio individuo.  

 A revolução industrial, o desenvolvimento do capitalismo liberal e o surgimento de uma 

sociedade de consumo foram os fatores históricos que contribuíram para a formação da indústria 

cultural e para o aparecimento de uma cultura de massa. A Era da Eletricidade, no final do século 

XIX, e a Era da Eletrônica, no início do século XX, foram períodos fundamentais para que a 

formação da cultura de massa fosse ainda mais expressiva visto que o advento da eletricidade e 

da eletrônica ativou o poder de penetração dos meios de comunicação. Todavia, para que a 

tecnologia dos meios de comunicação fosse utilizada de fato, fez-se necessário a produção de 

conteúdos que atraíssem a maioria dos espectadores, isto é, um conteúdo voltado para a massa. E 

a responsável pela produção desse tipo de conteúdo é a chamada indústria cultural. Ou seja, a 

cultura de massa é o produto da indústria cultural, como apresenta Coelho Teixeira: 

(...) a indústria cultural, os meios de comunicação de massa e a cultura de massa surgem 

como funções do fenômeno da industrialização. É esta, através das alterações que produz 

no modo de produção e na forma do trabalho humano, que determina um tipo particular 

de indústria (a cultural) e de cultura (a de massa), implantando numa e noutra os mesmos 

princípios em vigor na produção econômica em geral: o uso crescente da máquina e a 

submissão do ritmo humano de trabalho ao ritmo da máquina; a exploração do 

trabalhador; a divisão do trabalho. Estes são alguns dos traços marcantes da sociedade 

capitalista liberal, onde é nítida a oposição de classes e em cujo interior começa a surgir 

à cultura de massa. (TEIXEIRA, 1993, pág 6) 

 

Nas análises sobre o consumo de cultura surge uma definição dual, apresentando um 

conflito entre a cultura de massa e a cultura superior, onde a primeira seria consumida por 

indivíduos pertencentes às classes sociais de baixo poder aquisitivo, enquanto a segunda seria o 

tipo de cultura adquirida por pessoas nobres, educadas, que teriam um gosto refinado. Essa 

oposição aparece desde o início da produção de conteúdo voltado para as massas e persiste até os 
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dias de hoje. No entanto, estudar os fenômenos ligados à indústria cultural, a partir dessa 

dualidade, pode levar a enganos e a formação de conceitos limitados que se distanciem do que de 

fato é a teoria da indústria cultural proposta por Theodor Adorno.  

Segundo Adorno e Horkheimer (1999), tudo se torna negócio para a indústria cultural. 

Isto é, os bens culturais seriam comercializados visando o bem-estar do capitalismo. E o 

conteúdo oferecido pela indústria cultural, através dos meios de comunicação de massa, deixou 

de ser arte e tornou-se ferramentas de manipulação. A teoria da indústria cultural carrega consigo 

características do mundo industrial moderno e estaria a serviço dessa ideologia dominante. 

Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa mais à fantasia e ao 

pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na qual estes possam, sem perder o fio, 

passear e divagar no quadro da obra fílmica permanecendo, no entanto, livres do 

controle de seus dados exatos, e é assim precisamente que o filme adestra o espectador 

entregue a ele para se identificar imediatamente com a realidade. Atualmente, a atrofia 

da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural não precisa ser reduzida a 

mecanismos psicológicos. Os próprios produtos (...) paralisam essas capacidade em 

virtude de sua própria constituição objetiva. (ADORNO e HORKHEIMER, 1997, pág 

117) 

 

O indivíduo na indústria cultural é um instrumento de trabalho e de consumo, ou seja, é 

passível a todo tipo de manipulação oriunda da ideologia dominante. É também característico da 

indústria cultural proporcionar necessidades e desejos ao homem. Isto é, além das necessidades 

básicas como comida, segurança e educação, a indústria cultural estimula o desejo por bens de 

consumo dos mais variados tipos e esse mecanismo faz com que os indivíduos estejam sempre 

insatisfeitos, buscando conquistar cada vez mais bens materiais. 

A verdadeira natureza do esquematismo, que consiste em harmonizar exteriormente o 

universal e o particular, o conceito e a instância singular, acaba por se revelar na ciência 

actual como o interesse da sociedade industrial. O ser é intuído sob o aspecto da 

manipulação e da administração. Tudo, inclusive o indivíduo humano, para não falar do 

animal, converte-se num processo reiterável e substituível, mero exemplo para os 

modelos conceituais do sistema. O conflito entre a ciência que serve para administrar e 

reificar, entre o espírito público e a experiência do indivíduo, é evitado pelas 

circunstâncias. Os sentidos já estão condicionados pelo aparelho conceptual antes que a 

percepção ocorra. (ADORNO e HORKHEIMER, 1997, pág 118) 

 

Sendo assim, o consumo da cultura de massa pode levar o indivíduo à alienação, uma vez 

que o espectador perde a imagem de si mesmo perante a sociedade. Através de elementos que 

proporcionem diversão, a indústria cultural estaria ofertando ao público possíveis fugas da 

realidade. Segundo Teixeira (1993), o divertimento seria uma fórmula utilizada pela ideologia 
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dominante para limitar e bloquear o pensamento. 

Os dominadores apresentam o gozo como algo racional, como tributo à natureza não 

inteiramente domada; ao mesmo tempo procuram torná-lo inócuo para seu uso e 

conservá-lo na cultura superior; e finalmente, na impossibilidade de eliminá-lo 

totalmente, tentam dosá-lo para os dominados. O gozo torna-se objecto da manipulação 

até desaparecer inteiramente nos divertimentos organizados. O processo se desenvolve 

do festival primitivo até as férias. Quanto mais se acentua a complexidade do organismo 

social, menos ela tolera a interrupção do curso ordinário da vida. É preciso que tudo 

continue hoje como ontem e amanhã como hoje. (ADORNO e HORKHEIMER, 1997, 

pág 101) 

 

Os produtos da indústria cultural também têm outra função: reforçar as normas sociais e 

reiterá-las sem discussão. Fato este que remete, novamente, à alienação, uma vez que regras são 

repetidas exaustivamente na intenção de que sejam memorizadas pela massa, sem dar margem 

para qualquer tipo de argumentação contrária. 

(...) a indústria cultural fabrica produtos cuja finalidade é a de serem trocados por 

moeda; promove a deturpação e a degradação do gosto popular; simplifica ao máximo 

seus produtos, de modo a obter uma atitude sempre passiva do consumidor; assume uma 

atitude paternalista, dirigindo o consumidor ao invés de colocar-se à sua disposição. 

(TEIXEIRA, 1993, pág 12) 

 

 Em contrapartida, teóricos que defendem a indústria cultural apontam que os produtos 

dessa indústria não funcionam como mecanismo de alienação, mas sim como instrumentos 

capazes de revelar para o homem suas próprias significações e as do mundo que o cerca. Com o 

advento da tecnologia e dos meios de comunicação de massa, essa revelação se dá mais 

rapidamente e para um número maior de pessoas. 

 

1.2) A CONSTRUÇÃO DO ÍDOLO  

Sendo a função da indústria cultural produzir cultura de massa que tenha valor monetário 

e que movimente a economia de mercado, essa indústria teria que encontrar uma maneira de 

provocar o interesse dos indivíduos por seus conteúdos. Uma das estratégias utilizadas foi a 

construção de figuras de charme, que são a personificação do sucesso e da beleza e despertam um 

sentimento de idolatria no consumidor. Esse fenômeno pode ser percebido desde os anos 1910-

1920, quando o cinema foi o primeiro segmento da indústria cultural a fabricar estrelas, sendo 

elas as responsáveis por atrair o grande público para as sessões. Segundo o sociólogo francês 

Gilles Lipovetsky, "Se a cultura de massa está imersa na moda é também porque gravita em torno 



 

 

 11 

de figuras de charme com sucesso prodigioso, que impulsionam adorações e paixonites extremas: 

estrelas e ídolos" (LIPOVETSKY, 2009, pág 213). 

Em pouco tempo, esses ídolos ganharam voz para ditar moda, e suas vestimentas e 

hábitos passaram a ser copiados pelos espectadores. Ou seja, a indústria cultural encontrou nos 

ídolos um canal para estimular ainda mais o consumo, bem como difundir normas sociais. A vida 

das estrelas costumava ser retratada repleta de luxos, amores tórridos e efêmeros e eram exemplo 

de aparência a ser seguida. 

A beleza é um atributo essencial para o sucesso de um ídolo, mas não é o requisito único. 

A personalidade é o imperativo soberano da estrela e é o fator principal capaz de provocar o 

encantamento do público. A associação da beleza com uma forte personalidade é importante para 

a formação dos ídolos, como Greta Garbo, que representava uma mulher inacessível e altiva, e 

Clint Eastwood, que interpretou um homem cínico, eficaz e charmoso.  

A estrela é imagem de personalidade construída a partir de um físico e de papéis feitos 

sob medida, arquétipo de individualidade estável ou pouco cambiante que o público 

reencontra em todos os filmes. O star system fabrica a superpersonalidade que é a grife 

ou a imagem de marca das divas da tela. (LIPOVETSKY, 2009, pág 213) 

 

Uma característica importante do pós modernismo é o que o geógrafo britânico David 

Harvey denominou, em 1989, como "compressão espaço-tempo". Para ele, a velocidade é um 

marcador essencial da vida social pós moderna. Compressão espaço-tempo indica processos que 

obrigam os indivíduos a lidar com o descartável, a novidade e com a rapidez com que os objetos 

se tornam inúteis, e fazem da volatilidade uma máxima que se espalha do universo do trabalho 

para a cultura. 

Esse tempo linear, irreversível, mensurável e previsível está sendo fragmentado na 

sociedade em rede, em um movimento de extraordinária importância histórica. No 

entanto, não estamos apenas testemunhando uma relativização do tempo de acordo com 

os contextos sociais ou, de forma alternativa, o retorno à reversibilidade temporal, como 

se a realidade pudesse ser inteiramente captada em mitos cíclicos. A transformação é 

mais profunda: é a mistura de tempos para criar um universo eterno que não se expande 

sozinho, mas que se mantém por si só, não cíclico, mas aleatório, não recursivo, mas 

incursor: tempo intemporal, utilizando a tecnologia para fugir dos contextos de sua 

existência e para apropriar, de maneira seletiva, qualquer valor que cada contexto possa 

oferecer ao presente eterno (CASTELLS, 2007, pág 460) 
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 A indústria cultural enquadra-se nessa construção de símbolos e signos com significância 

volátil, passageira e limitada operando com signos indiciais, e, consequentemente, provoca a 

formação e o desenvolvimento de consciências também indiciais. Isto é, o conteúdo produzido é 

efêmero, transitório. Segundo Teixeira Coelho, na indústria cultural não há tempo para a intuição 

e o sentimento das coisas, tampouco para o exame lógico delas. "A tônica consiste apenas em 

mostrar, indicar, constatar. Não há revelação, apenas constatação, e ainda assim uma constatação 

superficial — o que funciona como mola para a alienação." (TEIXEIRA, 1993, pág 30) 

 A efemeridade dos sentimentos também pode ser percebida ao observar a idolatria dos 

indivíduos pelos seus ídolos. O sucesso conquistado pelas estrelas é perecível. E a indústria, 

ciente disso, se mantém na tarefa de buscar sempre novos personagens que renovem o sentimento 

de idolatria e proporcionem retorno financeiro.   

A efemeridade dessa paixão obriga a assimilá-la não a uma manifestação do religioso, 

mas a uma paixão de moda, uma mania temporária. A idolatria das estrelas não é de 

mesma essência que o religioso, não é senão uma das formas extremas da paixonite 

moderna. (...) O que transporta os fervorosos não é nem uma qualidade humana, nem 

uma mensagem de salvação, é o charme de uma imagem sublimada e estetizada. Culto 

da personalidade, não culto do sagrado; culto do estético, não culto do arcaico. Devaneio 

íntimo, não misticismo transcendente. (LIPOVETSKY, 2009, pág 218) 

 

1.3) AS CELEBRIDADES 

 Os ídolos fabricados pela indústria cultural constroem significados que chegam aos 

indivíduos através da exposição midiática. Essa significação ajuda a criar opiniões, originando o 

chamado senso comum e influenciam práticas sociais. A mídia e os veículos de comunicação são 

responsáveis por motivar e provocar os cidadãos que têm suas reações e atitudes pautadas na 

relação entre mídia e vida social.  

 A mídia é um elemento atuante e que compõem a vida em sociedade. O conteúdo por ela 

propagado pode afetar os indivíduos, que podem reagir a partir dessa afetação. Logo, a relação 

entre a mídia e os sujeitos funciona como um ciclo, e um se atualiza conforme a reação do outro. 

Segundo o teórico David Marshall em 1997, as celebridades podem ser entendidas como 

figuras públicas que ocupam o espaço de visibilidade da mídia e são construídas discursivamente. 

Elas se destacam dos demais sujeitos da vida cotidiana graças ao talento que possuem no 

exercício da atividade profissional que desempenham. Como por exemplo, o ícone do futebol 

brasileiro Pelé, que se destacou em campo, conquistou títulos importantes e, consequentemente, 
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tornou-se celebridade sendo considerado um mito, herói nacional. Outra maneira de um sujeito se 

tornar celebridade é ter sido escolhido pela indústria cultural para ser a representação de 

determinado comportamento e/ou personalidade, ou seja, ser fruto de uma estratégia de 

marketing bem sucedida. 

De acordo com o sociólogo Edgar Morin, em seu livro "As estrelas: mito e sedução no 

cinema", a mídia desempenha um papel importante não apenas no processo de viabilização da 

imagem das estrelas, mas na própria constituição de um sujeito como celebridade.  

É válido observar que as celebridades não são figuras existentes a priori. São personagens 

criados e personificados pela indústria cultural, que têm sua ascensão atrelada à exposição 

midiática, mas dependem a todo instante da resposta positiva do público. A apresentadora Xuxa 

Meneghel, por exemplo, não se constituiu como celebridade apenas por seus programas de TV ou 

álbuns lançados. O "título" de celebridade formou-se por um conjunto de fatores: visibilidade na 

mídia, aceitação do público e principalmente pelo contexto social e cultural. Os valores de 

determinada cultura são fundamentais para a consolidação de uma estrela. Talvez Xuxa não 

tivesse conquistado o mesmo destaque se o público não estivesse disposto a consumir conteúdo 

infantil. 

 Embora a efemeridade seja uma característica da idolatria e da constituição de um 

indivíduo como celebridade, é importante observar uma dimensão temporal que envolve passado, 

presente e futuro. É o caso, por exemplo, do piloto Ayrton Senna, que conquistou o povo 

brasileiro por sua desenvoltura na atividade que exercia. Senna consolidou-se enquanto 

celebridade, e embora tenha sofrido um acidente fatal no auge da sua fama, seu legado nunca foi 

esquecido. Inclusive, a indústria prossegue comercializando produtos com o nome do velocista, 

utilizando o passado de uma celebridade que deixou de existir. 

 

É no contexto social que se localizam aqueles atores sociais que alçarão o lugar da fama. 

Além disso, é do contexto que emergem valores que levam à transformação de certos 

atores em celebridades em um momento. Ao mesmo tempo, os significados construídos 

nos dispositivos midiáticos sobre os famosos retornam para vida social, irrigando o 

universo simbólico que a constitui. (SIMÕES, 2009, pág 10) 

 

Outro fenômeno observado nos últimos anos, é a transformação das pessoas comuns em 

celebridades. Há um movimento, sobretudo das emissoras de televisão, em incluir na 
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programação os chamados realities shows, programas que dão visibilidade à rotina de indivíduos 

comuns.  

 

(...) o modo como tais programas constroem seus discursos sobre as celebridades revela 

valores que retornam para a vida cotidiana. Esses significados que a mídia produz sobre 

uma celebridade são trabalhados a partir das vivências e das experiências (públicas e 

privadas) desse sujeito. São as ações e reações deste no mundo que suscitam o interesse 

dos diferentes veículos por sua narrativa biográfica. Ao se apropriar dessas ações e 

reações de um indivíduo, a mídia realiza uma nova ação, construindo um discurso que 

pode afetar outros sujeitos e impulsionar diferentes experiências. (SIMÕES, 2009, pág 

10) 

 

 Após constituída, a celebridade terá os acontecimentos da sua vida publicados a todo 

instante. E, estrategicamente, a mídia provoca o interesse do público por aquele tipo de 

informação. Todavia, a resposta do consumidor também é um dos fatores que determinam o 

tempo de exposição de uma celebridade na mídia, constituindo uma via de mão dupla. Os 

participantes de cada edição do Big Brother Brasil, por exemplo, têm seu período de fama 

perecível. A mídia não se programa para noticiar detalhes do cotidiano dessas celebridades por 

muito tempo, tampouco o público está interessado em consumir informação sobre ex-BBBs 

durante muito tempo, causando os chamados "15 minutos de fama".  

Sendo celebridade instantânea ou duradoura, o que ocorre é que a indústria cultural 

depende dessas celebridades para estimular o consumo. O cantor Michael Jackson, por exemplo, 

mesmo após a morte, continua tendo destaques na mídia, seja por conta de conflitos familiares ou 

possíveis fatos até então desconhecidos. A questão é que Michael Jackson continua estimulando 

dispositivos midiáticos a consolidarem cada vez mais o discurso sobre celebridade. Ao noticiar 

detalhes e desdobramentos sobre a morte de Michael Jackson, a mídia impulsiona também a 

formação de públicos. Esse público é paciente, afetado pela narrativa do acontecimento, e, 

simultaneamente, é agente, compartilhando experiências e significados.  

 

O público é paciente porque, de alguma forma, é afetado pela morte de Michael Jackson: 

lamentando, chorando, sofrendo ou até fazendo piada. Ao mesmo tempo, o público é 

agente: disputa ingressos para ir à homenagem pública ao cantor nos EUA, faz 

manifestações de carinho em frente ao rancho Terra do Nunca, coloca-se na fila para ver 

a estrela dele na Calçada da Fama, compra CDs e DVDs, enfim, constrói uma 

experiência partilhada que configura o próprio público e reafirma Michael Jackson como 

celebridade. (SIMÕES, 2009, pág 12) 
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Em suma, é a partir desse posicionamento do público como paciente e agente que a 

indústria cultural atua, criando ao redor da celebridade uma série de objetos e artefatos para 

serem consumidos e idolatrados pelos indivíduos. 
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CAPÍTULO 2) BREVE HISTÓRIA E PANORAMA ATUAL DA INDÚSTRIA 

FONOGRÁFICA 

 

Música é um bem que está presente no cotidiano de todos nós. Seja na publicidade, na 

televisão, no cinema, nas ruas, em uma conversa de bar ou no carrinho do vendedor de picolé. Ao 

longo dos anos, porém, a forma como é consumida mudou muito. Das partituras de música ao 

consumo digital, os suportes sonoros alteraram a forma como as pessoas experimentaram os 

conteúdos musicais e, consequentemente, a forma como essas músicas eram colocados no 

mercado. 

Nesse capítulo analisaremos como se deu a evolução dos mais diversos suportes sonoros 

até os dias de hoje e analisaremos o atual momento da indústria fonográfica. 

 

2.1) HISTÓRIA DOS FORMATOS FONOGRÁFICOS 

Segundo Márcia Tosta Dias, alguns teóricos têm as partituras e seus meios de reprodução, 

como o piano por exemplo, como ponto de origem da “música de massa”, sendo esses itens 

importantes nos lares da classe média europeia no final do século XIX. Destinados não só a 

execução de música clássica, eram utilizados também para um variedade de estilos e gêneros 

musicais, do religioso às canções de comédia. Porém, as partituras possuíam uma limitação 

importante, que de acordo com a autora, estaria presente em toda a mercadoria musical, em 

qualquer formato: 

(...) a necessidade de mediação por uma máquina ou instrumento musical e a 

consequente exigência de conhecimento técnico acumulado, em algum momento de 

reprodução. Esse conhecimento pode estar tanto na capacidade de executar as canções 

nos instrumentos musicais como, quando surgem as gravações, concentrado no formato 

em que é registrada a música, no software e no aparelho reprodutor de seu som, o 

hardware. (DIAS, 2008, p. 38) 

 

A precisão de um instrumento mediador seria resolvida com o fonógrafo, instrumento 

inventado por Thomas Edison em 1877. O aparelho permitia gravar e reproduzir sons a partir de 

micro perfurações em um cilindro coberto por papel estanho. Originalmente a máquina não havia 

sido inventada com o objetivo de reprodução musical, mas sim para aperfeiçoar trabalhos 

burocráticos em escritórios. Porém, foi como meio de entretenimento que ele se popularizou. No 

entanto, a problemática da reprodução em massa dos cilindros fez com que a expansão do meio 

fosse limitada. 
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Em 1888, Emile Berliner, um inventor alemão naturalizado americano, inventou o 

gramofone. Ao invés do cilindro de Edison, o novo aparelho funcionava utilizando um disco 

plano para gravação através de uma agulha, que podia marcar nas duas faces do disco. O formato 

apresentava uma grande evolução, pois permitia a duplicação dos discos, que passaram a ser 

produzido em goma-laca, possibilitando assim a reprodução técnica massiva dos sons. Como o 

disco funcionava separado do gramofone, o aparelho implicou na separação entre o processo de 

gravação e reprodução.  

Esse novo ‘modelo’ (padrão) de consumo relacionava-se à gradual especialização das 

funções de gravação e reprodução, resultando na venda de conteúdos em discos pré-

gravados, não mais suportes para gravação doméstica. Com a invenção do disco de face 

dupla, nas primeiras décadas do século XX, a indústria fonográfica organizou-se na 

forma como hoje se encontra – uma indústria de entretenimento massivo para consumo 

individualizado e preferencialmente para o lar. (MARCHI, 2005, p.8) 

 

Após a Primeira Guerra Mundial, o aparelho de rádio começou a ser utilizado para 

entretenimento, o que o colocou como concorrente para o gramofone no uso doméstico. Apesar 

da natureza distinta, já que no gramofone o usuário poderia escolher o que ouve e no rádio 

ouviria o que era ditado pelo rádio difusor, o rádio apresentava novas tecnologias, como caixas 

amplificadoras. 

Também na década de 1920, houve o surgimento das gravações elétricas em substituição 

aos aparelhos mecânicos, o que funcionou como base para toda a tecnologia que surgiria 

posteriormente, tanto na mudança de velocidade de rotação dos discos quanto na qualidade do 

som. Surgiu então o disco de Berliner, formato de 78 rpm (rotações por minuto), que se tornaria 

padrão da indústria fonográfica.  

Com a queda do fonógrafo e dos cilindros e o advento do rádio, do gramofone e discos, as 

empresas fabricantes desses produtos e as rádio difusoras iniciaram um intenso processo de fusão 

e compras. 

As disputas entre as empresas pelo monopólio de mercado hardware-software, 

determinaram quem realmente participava deste mercado mundial, principalmente entre 

as duas grandes guerras. O cenário é tomado por uma sequência de fusões que 

expressam, elas mesmas, a interação da produção dos formatos e de seus reprodutores. 

(DIAS, 2008, p. 39) 

 

Essas empresas recém fundidas apostariam em novos materiais e processos de gravação 

com objetivo de expandir seus monopólios e garantir assim maior lucratividade.  
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A partir da Segunda Guerra Mundial, uma série de mudanças tecnológicas surgiram. Com 

o corte de suprimento de goma-laca produzida na Ásia pelo exército japonês, as empresas 

situadas nos EUA e na Europa tiveram que buscar por alternativas. O vinil mostrou-se o material 

mais apropriado. Além disso, o aparecimento do processo de gravação em microssulco, que 

diminuiu o tamanho dos furos na superfície dos discos, possibilitou melhor qualidade de som e 

permitiu que o tempo de duração dos discos aumentasse de quatro para trinta minutos. Dentro os 

diferentes tipos de microssulco, o de 45 rpm foi o escolhido para uso na música popular. Porém, 

seu lançamento não correspondeu às expectativas. 

Isso se deu pelo advento de dois novos formatos no campo da reprodução: primeiro, em 

1947 surgia uma nova versão do disco de 78 rpm, que permitia gravar frequências mais amplas; 

segundo, o Long-Play, lançado em 1948, permitia uma maior capacidade de armazenamento de 

informações de cada lado do disco. Ambas as novidades apresentavam características que 

desbancavam o disco de 45 rpm, que se voltou para estilos musicais “marginais” e para a 

indústria independente. 

O Long-Play se tornou, porém, um grande marco desse período. O formato adquiriu 

rapidamente o posto de principal produto da indústria fonográfica internacional.  

Em poucas palavras, o LP foi entendido como um ‘revolução’ do consumo fonográfico. 

Começando pelo nome dado à tecnologia: Long-Play – literalmente, “longa duração” -, 

evitando a associação com a denominação técnica da rotação por minuto ao mesmo 

tempo sugerindo uma nova experiência de consumo sonoro, temporalmente ‘alongada’ 

em relação aos formatos anteriores. (MARCHI, 2005, p.13) 

 

Vale destacar também a forma como o LP era consumido. Nesse período, surgiu um 

movimento estético voltado para os álbuns, fazendo com o que os discos se tornassem obras de 

arte. As artes e design das capas, atreladas à durabilidade do vinil e a maior qualidade do som 

fazem com que os LPs virem alvo de coleção e tornem-se um objeto cultural. 

Ao mesmo tempo, a indústria de produção começava a trabalhar com uma velha 

conhecida do meio de guerra. A gravação magnética apareceu como novo suporte para gravação 

em estúdio, uma vez que podia ser cortada e editada da maneira que o produtor quisesse, o que 

aumentava as possibilidades de manipulação do som no estúdio. 

Essa inovação trouxe de volta à tona a possibilidade de gravações não profissionais, que 

teriam grande impacto na indústria. A alta capacidade de edição das fitas magnéticas fez com que 
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surgissem movimentos novos em estética sonora, voltados para a experimentação e produção 

doméstica. Atrelado ao surgimento da fita cassete em 1963, feita do mesmo material, o consumo 

de música ganhou um novo formato pautado na portabilidade e praticidade do meio, 

especialmente com o surgimento do walkman no final dos anos 1970, que faria com que o 

consumo de música deixasse as casas e tomasse as ruas. 

 É com o advento das fitas cassetes que vemos o aumento das cópias ilegais. A 

possibilidade de personalização do som, uma vez que a gravação poderia ser caseira, feita no 

próprio aparelho de som do usuário, permitiu o surgimento das mixtapes, uma febre nos anos 

1980 que explorava o som “individual”. 

Cada formato novo possibilitava o acesso de diferentes grupos sociais ao consumo de 

música. Enquanto a fita cassete era mais barata e fácil de transportar, o LP possui um requinte e 

status de objeto de luxo, o que permitia agradar a maioria do público. Porém, no final dos anos 

1980, um novo formato viria para mudar novamente os parâmetros da indústria. 

Segundo Dias (2008, p. 44), “as novas tecnologias permitem a autonomização de etapas 

inteiras da produção de bens, favorecendo a terceirização e a busca de novos tipos e nichos de 

mercado.” O surgimento da tecnologia digital que tinha um boom no período faz com os 

processos da indústria mudem radicalmente. 

Em 1983 surge o CD (Compact Disc), que trouxe as revoluções tecnológicas do mundo 

digital para o meio fonográfico. O suporte de reprodução feito de alumínio era menor e mais leve 

que o disco de 45 rpm e tinha uma capacidade de armazenamento maior que seus antecessores, 

podendo armazenar aproximadamente 70 minutos de música. Inicialmente voltado para os 

ouvintes de música erudita que queriam livrar-se dos chiados dos LPs e das fitas cassetes, o CD 

rapidamente caiu nas graças do público devido à superior qualidade sonora. 

O CD se tornou, assim como a fita cassete, um divisor de águas no que tange a 

individualização sonora. Com o advento do gravadores domésticos e dos computadores, a 

reprodução caseira dos CDs fez com que qualquer pessoa pudesse montar sua própria lista de 

músicas, de acordo com seus gostos pessoais. Também como o cassete e o walkman, em 1984, 

surgiria o discman, irmão portátil do seu antecessor, que reproduzia CDs no lugar das fitas, o que 

ajudou a ainda mais popularizar o formato. 

Porém, com a maior possibilidade de reprodução do CDs, a indústria fonográfica 
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encararia um grande obstáculo na sua evolução: a pirataria. 

A facilidade era tanta que os CDs rapidamente passaram a ser pirateados e distribuídos 

com fins lucrativos. Porém, nesse momento não havia mais espaço para vendedores que 

passavam pelas cidades do interior com as últimas novidades musicais a um preço mais 

acessível: a pirataria dos CDs chegou em todos os lugares quase que simultaneamente. A 

partir desse momento a indústria fonográfica começa a sentir sua estrutura hegemônica 

(sustentada ao longo de quase todo o século XX) estremecer. Não há o que fazer nem 

formas de controle, uma vez que os consumidores tiveram acesso direto aos meios de 

produção, seja em escala particular seja em escala industrial com interesses lucrativos 

(como é o caso da pirataria). (ARAÚJO, 2011, p 50) 

 

 Até esse momento, o consumidor esteve sempre forçado a aceitar as imposições da 

indústria, sem possuir grande poder de escolha. A revolução dos reprodutores de CD abalou as 

estruturas da indústria fonográfica pois trouxe liberdade de escolha para seus consumidores. Em 

entrevista concedida à Folha de São Paulo em 2001, os principais representantes das gravadoras 

brasileiras na época temiam pelo mercado, uma vez que a pirataria de CDs tinha pulado de 3% 

em 1997 para 50% das cópias vendidas nacionalmente em 2001. 

 Esse foi o primeiro grande baque da indústria fonográfica que vivia um momento tão 

áureo, com a vendagem de CDs no Brasil, alcançando 100 milhões em 1998, de acordo com a 

ABPD. Ainda hoje o CD continua como a principal mídia física de consumo de música, mas 

como veremos a seguir, a chegada de novas tecnologias trouxe mudanças profundas para o 

cenário da indústria fonográfica. 

 Com o desenvolvimento da microinformática, o aumento no número de pessoas com 

acesso aos computadores e, principalmente, à internet, os problemas das gravadoras só 

aumentaram. Nos anos 1990, houve o surgimento do formato ‘Motion Picture Expert Group-

Layer 3’, popularmente conhecido como MP3. Esse formato compactava os arquivos de áudio 

digitais, reduzindo seu tamanho e possibilitando o compartilhamento mais fácil entre as pessoas. 

Inicialmente tinha a função de facilitar a mobilidade do conteúdo e não tinha a intenção de chegar 

ao consumidor final. Porém, o formato caiu nas graças do público e dos músicos que buscavam 

tornar seus produtos mais acessíveis.  

A revolução imposta pelo MP3 foi intensa, r pida e praticamente não deu chances para a 

indústria fonogr fica reagir. O formato estava presente em milhares de computadores e 

tão cedo o MP3 tenha logrado sucesso, novos dispositivos de leitura do formato foram 

criados. Contudo, faltava um algo a mais. A disseminação do MP3 era clara e parecia ser 

definitiva. E num ambiente onde cada vez mais as pessoas se comunicavam em chats, 

f runs, comunidades e em em ri es do que viriam a ser as redes sociais, surgia a 
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necessidade de trocar impress es, gostos, conhecimento e música. Cen rio mais do que 

adequado para o desenvolvimento do peer-to-peer. (SANTOS, 2013, p 134) 

 

 O peer-to-peer, ou P2P, é um método de compartilhamento de arquivos descentralizado, 

onde cada usuário funciona como fornecedor e cliente, sendo completamente gratuito. Dessa 

forma, você consegue compartilhar os arquivos que possui no seu computador e tem acessos aos 

disponibilizados pelos demais usuários.  

 O grande nome da tecnologia P2P foi o Napster, criado pelos estudantes americanos 

Shawn Fanning e Sean Parker em 1999. Estima-se que, no auge, o serviço contava com mais de 

80 milhões de usuários. Porém, em 2000, a RRIA, representante das grandes gravadoras nos 

EUA, entrou com um processo contra a empresa alegando violação de direitos autorias e uso 

ilegal da interface de áudio digital. Segundo a indústria os danos causados por essas violações 

eram uns dos principais responsáveis pela queda da venda de álbuns, ameaçando 

economicamente toda a cadeia produtiva. Em 2002, o Napster encerrou suas atividades como site 

de compartilhamento de arquivos devido à pressão e acusações de pirataria das gravadoras, 

porém representou um marco na história da indústria.  

 Dezenas de novos serviços de compartilhamento surgiriam então, como Kazaa e o eMule, 

o que se tornou um fardo e trouxe um enorme prejuízo para as gravadoras e para a indústria 

fonográfica em geral. 

A   P  ( ederação  nternacional da  ndústria  onogr fica) alega que um a cada tr s CDs 

de música vendidos em todo o mundo   ilegal. Segundo seus dados, a pirataria de 

música movimentaria um mercado cu o faturamento estimado seria da ordem de 4,  

 ilh es de d lares.  ,2  ilh es de discos pirata teriam sido vendidos em 2004, 

representando 34  do total das vendas de discos daquele ano. Sendo assim, a indústria 

fonogr fica alega precisar lutar, ‘com muita determinação’, para evitar o seu “puro e 

simples desaparecimento” do mundo dos neg cios. (CASTRO, 2006, p.2) 

 

 Nos anos 2000, a queda da venda de CDs aumentou bruscamente em virtude dos novos 

sistemas de compartilhamento online. Para o consumidor, valia mais a pena buscar um meio 

ilegal, porém gratuito, do que pagar por um CD. Com o surgimento de um novo padrão de 

consumo diretamente online e o grande prejuízo trazido pela pirataria, as indústrias fonográficas 

precisaram se reinventar rapidamente, uma vez que o modelo de negócio antigo estava fadado ao 

fracasso. Assim, as gravadoras começaram a voltar seus investimentos pesadamente para a web, 

uma vez que essa se apresentava como a alternativa do futuro.  
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 Grande partes dos esforços foram voltados para a telefonia móvel. Em parceira com as 

grandes fabricantes, as gravadoras disponibilizavam seu catálogo com o objetivo de impulsionar 

as vendas de aparelhos modernos. Além disso, alternativas no meio digital surgiram, como 

“vendas offline em estaç es digitais que parecem caixas automáticos, dos inúmeros tipos de lojas 

digitais online que existem em todo o mundo e vendem fonogramas de forma avulsa ou oferecem 

o serviço de assinatura de seu  anco digital e das plataformas de videogames.” 

(KISCHINHEVSKY e HERSCHMANN, 2011, p.6). 

Em 2009, as estratégias começaram a ter resultados significativos e o faturamento no 

meio digital das gravadoras cresceu, ainda que a queda do meio físico trouxesse a indústria para 

baixo. Naquele ano, o crescimento de consumo de fonogramas digitais foi de 12%, cerca de US$ 

4,4 bilhões, mas o mercado físico ainda apontava como a maior parte da receita gerada pela 

gravadoras. 

Segundo Kischinhevsky e Herschmann (2011), as perspectivas de crescimento da 

indústria fonográfica no meio digital ainda são recentes, mas: 

(...) há indicadores que apontam para tendências de mudança nos hábitos dos 

consumidores, com uma maior aceitação dos fonogramas legalizados em plataformas 

autorizadas pelas gravadoras. Seria esta mudança de comportamento resultado: a) de 

uma mudança no comportamento dos empresários que agora estão dispostos a 

socializarem significativos lotes de conteúdo?; b) da ampliação da capacidade das 

intensas campanhas antipirataria em construir um constrangimento moral, um novo 

imaginário junto aos consumidores; c) (...) do processo de tomada de controle e 

fechamento do livre acesso aos conteúdos das plataformas digitais mais populares da 

internet pelos grandes conglomerados? (KISCHINHEVSKY e HERSCHMANN, 2011, 

p. 8) 

 

 

2.2) CENÁRIO ATUAL DA INDÚSTRIA FONOGRÁFICA 

 Atualmente, a indústria fonográfica passa por um momento muito peculiar. Enquanto as 

vendas físicas de produtos caem a cada ano, as receitas provindas dos meios digitais continuam a 

crescer. Em 2014, pela primeira vez na história da indústria, as receitas geradas pelos canais 

digitais igualou proporcionalmente às geradas pelos canais físicos, cada uma com 46%. Apesar 

disso, o crescimento de receita ainda não foi capaz de compensar as perdas em vendas físicas, 

fazendo com que a receita total da indústrias caísse 0,4% para um total de US$14,97 bilhões. 

Porém, como o foco desse trabalho é nas novas tecnologias, lidaremos mais com esses meios. 
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 Entre os meios digitais, a indústria fonográfica trabalha com alguns diferentes formatos de 

comercialização, sendo os principais: 

a) Download permanente – refere-se à compra da música. Nesse modelo, o usuário faz a 

download digital da música em formato MP3 via internet para seu computador, MP3 

player ou aparelho celular. Essa foi a primeira e maior evolução na luta contra a 

pirataria virtual, possibilitando que os usuários tivessem acesso legal às músicas. O 

modelo de negócio assimila-se muito com o de venda física, apesar do produto ser 

completamente virtual e do usuário ter a possibilidade de comprar tanto uma só 

música (single) ou um álbum inteiro. Entre as principais lojas virtuais que funcionam 

com esse modelo estão o iTunes Store, loja virtual da Apple, o Amazon MP3, da 

Amazon, e o Google Play, do Google. Os preços variam, mas faixas são 

comercializadas por R$1,29 cada, aproximadamente, e os álbuns a R$19,90; 

b) Streaming por assinatura – refere-se a transmissão instantânea de dados de áudio (ou 

vídeo) através de redes, por intermédio de assinatura. Nesse tipo de modelo, o usuário 

não precisa fazer download do conteúdo e nem uma compra direta, o que facilita e 

torna mais rápido seu acesso ao conteúdo. Para ter acesso ao catálogo do serviço, o 

usuário paga uma taxa, geralmente mensal, podendo consumir todo o conteúdo de 

forma ilimitada. Além disso, o usuário pagante pode acessar o catálogo a partir de 

múltiplos aparelhos, sem interrupção com propagandas, e pode sincronizar as músicas 

para escutar quando não estiver conectado a internet. Entre os principais serviços de 

streaming de áudio que funcionam com esse modelo estão o Spotify, o Deezer, o 

Google Play e o Napster (agora em outro formato, não mais como rádio online). Os 

preços também variam, mas ficam na faixa de R$14,90 mensais; 

c) Streaming baseado em publicidade – funciona como o streaming por assinatura, mas 

nesse modelo o usuário é exposto a anúncios publicitários de tempos em tempos, 

sejam visuais ou sonoros no intervalo entre as músicas. Nesse formato, o usuário não 

pode escutar as músicas quando estiver offline, além de ter outras funcionalidades 

limitadas. Entre as principais lojas virtuais que funcionam com esse modelo estão 

Spotify e o Deezer (ambos possuem os dois modelos de streaming), no caso de áudio, 

e YouTube e VEVO, no caso de vídeos. Nesse formato, o usuário não tem custo 
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algum e parte da receita gerada pela publicidade é repassada para as gravadoras. Por 

ser um meio gratuito para o usuário, esse formato tende a ser o mais popular, 

principalmente no Brasil, onde o hábito de compra e assinatura de serviços online 

ainda caminha a passos lentos; 

d) Personalização de aparelhos celulares – refere-se às possibilidades que as operadoras 

de celulares dão aos seus clientes para personalizar seu toque de chamada ou seu 

toque de espera usando uma faixa específica. Nesses serviços, os usuários pagam um 

valor semanal ou mensal para continuar utilizando o serviço e está disponível em 

todas grandes operadoras de telefonias, como Vivo, Claro, TIM e Oi, no caso do 

Brasil. 

A presença dos novos modelos de negócio fez com que, após 11 anos de queda, a 

indústria apresentasse uma curva ascendente. O ano de 2012 marcou o começo do crescimento do 

faturamento global da indústria fonográfica depois de muito tempo, com um aumento de 0.3%, 

chegando a um total de US$ 16.5 bilhões.  

O crescimento do mercado digital mostra ainda mais a mudança na indústria. De acordo 

com o “Digital Music Report 20 5” da   P  ( ederação  nternacional da  ndústria  onogr fica), 

em 2014, houve crescimento de 6,9% do faturamento digital, impulsionado principalmente pelo 

crescimento nos serviços de streaming, tanto por assinatura quanto baseado em publicidade. 

Apesar do download permanente ainda ser o maior gerador de receita no meio digital, 

representando 52%, o formato apresentou queda de 8% em 2014 se comparado com 2013.  

Já os serviços de streaming, que ganharam força nos últimos anos, apresentam 

crescimentos altíssimos. Nos baseados em propaganda, o aumento de receita em 2014 comparado 

com o ano anterior é de 38,6%. Só no YouTube são mais de um bilhão de usuários e grande parte 

deles consome conteúdo musical. Os modelos de assinatura apresentam números ainda maiores, 

com crescimento de 39% em relação a 2013.  

Esse crescimento, atrelado a decadência do formato de download, mostra uma mudança 

no modelo de consumo tradicional de música, onde os usuários abrem mão da posse e priorizam 

o acesso. Mais do que possuir uma mídia física ou um arquivo digital, o usuário quer ter a 

possibilidade de ouvir o que quiser e quando quiser. De acordo com a IFPI, no mundo todo, 

estimadas 41 milhões de pessoas atualmente pagam algum serviço de assinatura de música 
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online, enquanto esse número de assinantes era de 28 milhões em 2013 e somente oito milhões 

em 2010. 

Estamos entrando na fase 2 da indústria fonográfica no século digital. A fase um foi 

marcada por uma série de decisões arbitrárias, posicionamentos radicais e tiros no pé - 

principalmente logo que as pessoas começaram a trocar MP3 de graça entre si (...) 

gravadoras e novos players entenderam melhor a lógica da internet e hoje vivemos uma 

fase em que o streaming por assinatura parece ser a aposta certa. (MATIAS, 2013) 

 

Impulsionado por uma audiência relativamente jovem que nunca teve o hábito de comprar 

música, os modelos de streaming apresentam-se como a evolução do formato de consumo de 

música. De acordo com Thorsten Schliesche, vice-presidente do Napster, vários fatores ajudam 

no crescimento do formato, como a melhora na oferta de internet, maior infraestrutura 

tecnológica, aumento no número de smartphones e aumento no espaço de armazenamento dos 

aparelhos.  

Os serviços de streaming também ajudaram a diminuir a pirataria virtual, ao apresentar 

uma alternativa ao download e compra de música. De acordo com uma pesquisa de mercado feita 

pela Opinion Box, encomendada pelo Comitê de Desenvolvimento da Música Digital no Brasil 

(órgão composto por representantes dos principais serviços de streaming no país – Spotify, 

Deezer, Google Play e Napster), o hábito de baixar música ilegal é 31% menor entre os usuários 

dos serviços de streaming do que entre os que não os utilizam. O estudo, que entrevistou 1.112 

pessoas pela internet, mostra que 28,2% ouvem música em alguma plataforma de streaming. 

Cada serviço possui diferentes formatos e opções para o usuário. Atualmente, as mais 

utilizadas no mundo são o YouTube, que possui mais de um bilhão de usuários (o que não quer 

dizer que esses usuários consumam apenas música, já que a plataforma também apresenta 

diversos outros tipos de conteúdo de vídeos), e o Spotify, que em Janeiro de 2016 atingiu a marca 

100 milhões de usuários ativos, sendo desses 30 milhões assinantes do serviço e 70 milhões 

usuários gratuitos baseados em publicidade. 

De acordo com Paulo Rosa, presidente da ABPD (Associação Brasileira dos Produtores 

de Disco), o streaming ainda tem muito potencial de crescimento. “Temos uma base de cerca de 

60 milhões de smartphones, em expansão, e população cada vez mais conectada. O streaming 

pode ser a principal forma de consumo de música nos próximos anos". 
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Com uma perceptível mudança na mentalidade do consumidor e com diversas plataformas 

diferentes oferecendo música no ambiente digital, os serviços perceberam que uma boa forma de 

atrair novos e assíduos consumidores seria oferecer diferenciais atrativos. Em um mundo com 

tanto conteúdo disponível em toda parte, estratégias como exclusividades, novos formatos e 

parcerias tornaram-se cada vez mais comuns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 27 

CAPÍTULO 3) ANÁLISE DE CASOS DE LANÇAMENTOS ATRELADOS ÀS NOVAS 

FORMAS DE CONSUMO 

 O surgimento de novas formas de consumo somado ao maior acesso do público à internet 

possibilita uma grande gama de novas formas de como artistas e gravadoras podem lançar 

músicas, comunicar novidades e interagir com seu público consumidor.  

Neste capítulo analisaremos quatro diferentes formas de uso das novas tecnologias no 

lançamento de novos conteúdos: no primeiro, veremos como o lançamento do serviço de 

streaming online Tidal utilizou seu potencial midiático para atrair novos usuários; no segundo, 

estudaremos como Roberto Carlos, um ícone da musica popular brasileira, adentrou o meio 

digital buscando expandir seu público; no terceiro, analisaremos como a cantora Beyoncé 

surpreendeu o público e a indústria fonográfica ao lançar um álbum sem usar as tradicionais 

ferramentas de marketing conhecidas no meio musical; e por último, analisaremos o sucesso do 

álbum “25” da cantora Adele, que se tornou o mais vendido da história na primeira semana de 

lançamento – feito atingido em 2015, quando a compra de álbuns físicos e downloads digitais 

estava em declínio. 

 

3.1) O MIDIÁTICO RELANÇAMENTO DO TIDAL E CONTÉUDOS EXCLUSIVOS 

Em 2009, na Escandinávia, a empresa de tecnologia Aspiro AS e a cadeia de lojas de 

música Platekompaniet AS lançaram um serviço de streaming por assinatura chamado Wimp. Já 

em outubro de 2014, buscando a internacionalização da marca, as duas empresas decidiram 

rebatizar o serviço sob o nome de Tidal para seu lançamento nos Estados Unidos e na Inglaterra. 

O principal diferencial do serviço é a alta qualidade do áudio, através de uma tecnologia chamada 

FLAC (Free Lossless Audio Codec), onde o áudio não sofre perdas de qualidade após a 

compressão. 

Em janeiro de 2015, quando somava um total de 500 mil assinantes, o Tidal foi comprado 

por US$56 milhões pela Project Panther Ltd., cujo dono é Shawn Carter, mais conhecido como 

Jay Z no meio musical. Jay Z, além de empresário e dono de diversos negócios, é também uma 

figura midiática muito famosa, sendo produtor, compositor e um dos rappers mais influentes dos 

Estados Unidos. Sua exposição na mídia é ainda mais acentuada devido ao seu casamento com a 

cantora de R&B Beyoncé Knowles, considerada pela revista Time uma das mais influentes 

personalidades do ano 2014. 
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Após a compra do Tidal, em abril de 2015 um grande evento foi organizado para o 

relançamento do serviço sob nova diretoria. Jay Z anunciou, então, que o novo serviço era a 

primeira plataforma de música e entretenimento global cujos donos eram também artistas. No 

evento estavam presentes artistas e bandas como Beyoncé, Calvin Harris, Daft Punk, Jack White, 

Madonna, Kanye West, Rihanna e Usher, entre outros, todos sócios minoritários da plataforma 

que assinaram, ao vivo, o contrato com o Tidal em um grande espetáculo midiático. O 

relançamento da plataforma teve uma ampla cobertura de veículos de comunicação, uma vez que 

reunia no mesmo lugar grandes nomes do cenário mundial da música. 

A presença de artistas como donos de um serviço de streaming surgiu, em partes, como 

uma crítica frente aos serviços já existentes. Inúmeros cantores e autores já haviam vindo à 

público questionar e criticar o pagamento de royalties proveniente de plataformas como Spotify e 

Deezer. Segundo o Spotify, em sua página oficial, quase 70% da receita gerada pelo serviço, seja 

pela publicidade, no serviço gratuito ao usuário, ou seja pelas assinaturas, é repassada aos donos 

dos conteúdos musicais, ou seja, gravadoras, distribuidoras, editoras e, através delas, artistas e 

autores. Esse repasse depende da popularidade e número de execuções que cada música tem 

dentro de cada serviço. De acordo com o Spotify, o valor pago, por cada execução dentro da 

plataforma, varia de U$0,006 a US$0,0084, ou seja, menos de um centavo de dólar. 

Para muitos artistas, esse valor é considerado irrisório. Em entrevista dada a revista 

Billboard, o mesmo Jay Z disse que “as pessoas não estão respeitando a música e estão 

desvalorizando seu valor e o que ela realmente significa. Pessoas acham que música é gratuita, 

mas pagam U$  por uma garrafa d’ gua.” Taylor Swift, um grande nome da música pop e artista 

do ano de 2015 pela Billboard, compartilha do mesmo sentimento de Jay Z, tanto que retirou todo 

seu catálogo musical do Spotify.  

O discurso do Tidal é que o pagamento de royalties seria mais eficiente e transparente na 

plataforma, uma vez que o pagamentos seria feito de artistas para artistas (mesmo que, na 

verdade, esse repasse seja intermediado pelas gravadoras, distribuidoras e editoras, como citado 

anteriormente). Apesar disso, a plataforma falhou em atingir quem realmente importa: os 

consumidores de música. O serviço possui duas opções de preço: o serviço básico, com qualidade 

de som comum, que custa US$9,99, mesmo valor cobrado por todos outros serviços de 

streaming, e o serviço de alta qualidade de som a US$19,99, bem acima do padrão cobrado 
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normalmente.  

Logo após o evento de lançamento, no começo de abril, e devido à grande cobertura da 

mídia, o serviço viu seu número de usuários crescer, mas não muito tempo depois, em 22 de abril, 

menos de um mês depois do lançamento, o aplicativo já havia sumido do Top 700 de aplicativos 

baixado através do iTunes. Atualmente, o aplicativo está em #95, enquanto o Spotify está em 

#22. A companhia também trocou de presidente duas vezes desde o relançamento. 

Buscando alternativas de popularizar o serviço e conquistar novos assinantes, o Tidal 

decidiu usar o que ele tem de mais forte: a presença dos próprios artistas como sócios da 

plataforma. Com nomes tão grandes e que produzem grande comoção a cada lançamento, todo e 

qualquer conteúdo que eles colocam no ar provoca um forte reação da mídia. Pensando nisso, o 

lançamento de conteúdos exclusivos é o que tem movimentado o serviço. 

Alguns lançamentos tiveram repercussões positivas. Em 28 de janeiro de 2016, a cantora 

Rihanna lançou seu  l um “Anti” para download gratuito exclusivamente no Tidal. O download 

gratuito havia sido subsidiado pela Samsung através de um contrato com a cantora no valor 

US$25 milhões e para baixar o álbum era necessário se registrar no serviço, mesmo que para o 

período de teste gratuito de 30 dias, uma estratégia utilizada por todos os serviços de streaming.   

O álbum, porém, vazou na internet um dia antes. O mesmo vinha carregado de 

expectativas, uma vez que o último álbum da cantora havia sido lançado em 2013. Mesmo com o 

vazamento, como o álbum só estava gratuito legalmente no Tidal, só com essa ação a plataforma 

foi capaz de aumentar seu número de assinantes em 1 milhão, mesmo que em período de teste. 

Não necessariamente estas pessoas assinaram o serviço, mas são potenciais novos usuários. O 

álbum “Anti” foi disponi ilizado nas outras plataformas de streaming na semana seguinte, em 5 

de fevereiro de 2016. 

Por outro lado, o rapper Kanye West lançou o  l um “The Life of Pa lo” exclusivamente 

no Tidal no dia 14 de fevereiro de 2016. Dessa vez, porém, o álbum não possuía subsídio para 

download gratuito e, para que o usuário tivesse acesso ao conteúdo, ele precisava assinar o 

serviço. O pr prio artista pu licou nas suas redes sociais: “Meu  l um nunca nunca nunca estar  

na Apple. E nunca estará à venda. Você só pode obtê-lo no Tidal.” A exclusividade e dificuldade 

de acesso ao álbum teve uma repercussão extremamente negativa com os fãs. Um dia após o 

lançamento, mais de 500 mil pessoas já haviam feito download ilegal através da plataforma de 
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compartilhamento de conteúdo BitTorrent e estava em primeiro lugar na lista de músicas 

compartilhadas no site The Pirate Bay, popular destino de compartilhamento ilegal. 

A estratégia de utilizar conteúdos exclusivos como forma de atrair novos consumidores 

tem trazido, no mínimo, repercussão midiática para o serviço, mas o alto preço ainda afasta 

consumidores que, como vimos, não estão acostumados a ter que pagar por música, além de 

ainda conseguir encontrar esses mesmo conteúdos de forma ilegal. 

  

3.2) A BUSCA POR NOVOS PÚBLICOS E NOVAS FONTES DE RECEITA: ROBERTO 

CARLOS NO STREAMING 

Roberto Carlos é um dos maiores nomes da história da música brasileira. Sua carreira 

começou em meados dos anos 1960 e desde então inúmeros sucessos foram lançados. Segundo a 

ABPD, Roberto consagrou-se como o artista solo com maior venda de discos da história 

brasileira, com mais de 120 milhões de cópias e sua importância para a cultura latina foi 

reconhecida ao ser homenageado em Las Vegas como a Personalidade do Ano de 2015 do prêmio 

internacional Grammy Latino. Roberto tem gravações em espanhol, inglês, francês e italiano, 

além de português, o que ajudou a popularizar sua música mundo afora. 

A gravadora Sony Music Brasil é a atual detentora dos direitos de comercialização do 

catálogo em português do artista, que soma mais de 60 álbuns. Apesar disso, esse catálogo, até 

meados de 2015, estava disponível somente em versão física (CDs e DVDs) e para download 

pago exclusivamente no iTunes, loja de músicas da Apple. O catálogo em espanhol é 

comercializado pela Sony Music Latin America e já estava disponível em todas as plataformas 

digitais. 

Quando o iTunes foi lançado no Brasil e na América Latina em dezembro de 2011, um 

dos ganchos da loja foi exatamente a exclusividade no catálogo do Roberto Carlos, uma vez que 

até então não estava presente em nenhuma plataforma digital legalizada. A Apple pôde explorar o 

catálogo de forma exclusiva por quase quatro anos. Como vimos no segundo capítulo, porém, 

enquanto a quantidade de downloads tem caído, a presença dos serviços de streaming tem 

crescido bastante.  
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Segundo a página da rede social Facebook do artista
1
, o público de Roberto Carlos 

caracteriza-se por ser majoritariamente feminino (71% contra 29% masculino) e por ser mais 

adulto (59% das pessoas que curtem a página têm mais de 35 anos). De acordo com Martins e 

Slongo (2014, p.652), em seu estudo publicado sobre o comportamento do consumidor de música 

digital no Brasil, “em termos sociais e demogr ficos, usu rios de música digital são pessoas 

jovens, com idade entre 18 e 35 anos, com receita acima de R$2.500,00 e que não estão em 

nenhum relacionamento, sendo em grande parte, solteiras.”. Dessa forma, é possível notar que o 

público que consome produtos do Roberto Carlos não é exatamente o principal público que 

consome música em meios digitais. 

Vendo uma possibilidade de renovar o público do cantor, atingindo uma massa de pessoas 

que não estão tão familiarizadas com seu trabalho, além de disponibilizar a obra do cantor nos 

meios de consumo que têm crescido nos últimos anos, a Sony Music decidiu lançar o catálogo de 

Roberto Carlos no Spotify. Para isso, as duas empresas firmaram uma parceira em que o 

conteúdo ficaria exclusivo na plataforma por três meses, dentro do formato de streaming de 

áudio, uma vez que o download já estava disponível no iTunes, em troca de uma grande 

exposição de mídia global para o artista. 

Em abril de 2015, o Spotify noticiou o início da parceira através das redes sociais e de 

comunicado para imprensa. O lançamento foi capa de seis grandes portais brasileiros (G1, Estado 

de SP, Veja, Billboard, RG e iG) além de ter sido noticiado em mais de 90 veículos online e 

impressos. A campanha de mídia online, através de redes sociais, atingiu mais de 2,7 milhões de 

pessoas em 32 países, levando mais de 25 mil visitas para o Spotify.
2
 

Como dito anteriormente, somente o catálogo espanhol estava disponível no Spotify. O 

México configurava-se como maior país consumidor das musicas de Roberto Carlos, 

correspondendo a 36% do consumo total, enquanto o Brasil estava em sexto lugar, com 3%. Após 

os três meses de exclusividade, o Brasil cresceu sua participação para 25,6% do público 

consumidor. 

Além da divulgação por parte do Spotify, Roberto Carlos publicou, em abril de 2015, em 

sua página no Facebook, um vídeo tutorial ensinando o seu público a usar a plataforma de 

                                                
1
 Dados fornecidos pelo departamento de marketing digital da Sony Music Brasil. 

2 Idem 



 

 

 32 

streaming. O vídeo mostrava passo a passo como o usuário pode achar a discografia do artista 

dentro do serviço. 

Após o término do período de exclusividade, os 61 álbuns foram disponibilizados em 

todas as outras plataformas de streaming, aumentando ainda mais o alcance da obra do artista. 

A popularização dos serviços de streaming em face à decadência do download, nesse 

caso, funcionou com uma ferramenta de divulgação da obra do Roberto Carlos para um público 

que antes não consumia, ou ao menos não era exposto à sua musica. Por outro lado, ajudou o 

Spotify a atingir o público do Roberto Carlos, que não necessariamente estava familiarizado com 

a plataforma. 

 

3.3) O LANÇAMENTO ÀS ESCURAS DO ÁLBUM “BEYONCÉ” 

O marketing tradicional no mercado da música diz que sem antecipação, a chance de um 

produto ser bem sucedido diminui. Em um mundo cada vez mais conectado, com a presença de 

inúmeras redes sociais, artistas e gravadoras geralmente anunciam a data de lançamento de uma 

faixa ou álbum como forma de criar relevância. Para tal, as gravadoras enviam prévias para a 

imprensa, marcam agendas de entrevista, divulgam data de lançamento.  

Porém no dia 10 de dezembro de 2013, em entrevista ao site Hits Daily Double,  o 

presidente da Columbia Records, Rob Stringer, disse que a cantora de R&B Beyoncé Knowles 

lançaria seu novo álbum em 2014. Menos de 72 horas depois, na madrugada do dia 13 de 

dezembro, ainda em 2013, a cantora disponibilizou, direto no iTunes, um álbum completo, com 

14 faixas e 17 vídeos, acompanhado de uma postagem na sua conta pessoal do Facebook e 

Instagram. 

Em seu quinto álbum, que leva também seu próprio nome, Beyoncé decidiu quebrar os 

paradigmas da indústria fonográfica através de uma série de ações e planejamentos inéditos. A 

ideia de um álbum visual, como foi denominado pela própria cantora, partiu da sua vontade de 

contar histórias através das músicas. Em um comunicado distribuído à imprensa após o 

lançamento, Beyoncé disse: 

Eu não queria lançar minha música da maneira como já havia feito anteriormente. Eu 
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queria falar diretamente com os meus fãs. Há tantas coisas que se interpõe entre um 

artista, sua música e seus fãs. Não queria que ninguém anunciasse o lançamento de 

meu disco. Gostaria apenas que ele saísse quando estivesse pronto e que isso 

acontecesse de uma forma direta entre eu e os fãs. (KNOWLES, 2013) 

O álbum foi disponibilizado exclusivamente no iTunes sem nenhum tipo de anúncio 

prévio. Na sede brasileira da gravadora de Beyoncé, a Sony Music, o lançamento não era nem 

cogitado. Todos que trabalharam no projeto guardaram o segredo de forma que nenhum conteúdo 

tivesse vazado antes da data de lançamento planejada. A estratégia de fazer o lançamento 

somente no formato digital foi uma forma de evitar possíveis vazamentos, já que a manufatura de 

cópias físicas implica no manuseamento do produto por diversas pessoas dentro da fábrica.  

Quando apareceu na página principal da loja online, o álbum ocupava todos os cinco 

principais destaques, espaço dedicado geralmente para mais de um lançamento. Vendido a um 

preço acima do de mercado, US$15,99 (quando um álbum comum geralmente custa US$9,99), o 

álbum era vendido somente na íntegra, ou seja, o usuário não poderia fazer download de uma 

faixa ou de um vídeo separado, quando o usual é que as faixas possam ser vendidas 

separadamente. 

De acordo com a revista Forbers, a campanha funcionou por ser chocante, inovadora e 

alinhada com o posicionamento da artista.  

 Beyoncé fez um movimento ousado ao não usar nenhum forma de ‘marketing real’ 

para seu novo álbum. Ao invés disso, ela baseou sua estratégia em seu massiva legião 

de fãs online, deixando para que eles descobrissem a surpresa e espalhassem. 

(HUBA, 2013) 

A ação, feita às escuras, teve resultado positivo. De acordo com a Billboard, o álbum 

vendeu no mundo todo mais de 430 mil cópias nas primeiras 24 horas. Em uma semana, atingiria 

a marca de 828.773 unidades vendidas e 1
o
 lugar em 104 países, quebrando o recorde de vendas 

do iTunes no mundo até então, que antes pertencia à cantora Taylor Swift, com 617.213 cópias 

do seu álbum “Red”, lançado em 2012.  

O álbum obteve sucesso comercial por ter tido uma estratégia tão ousada de lançamento, 

despertando interesse até de pessoas não envolvidas no universo pop, principalmente por se tratar 

de uma estrela global como Beyoncé.  
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Embora tenha sido um sucesso no meio digital, o CD/DVD teve um começo difícil nas 

lojas físicas. É de praxe que as gravadoras tentem lançar o álbum digital junto com o físico, como 

forma de que os dois canais de venda não compitam diretamente. Importantes revendedores, 

como as cadeias de lojas americanas Target e Amazon, inicialmente boicotaram a venda do 

produto físico, como forma de represália pela preferência dada à loja da Apple. A produção dos 

álbuns físicos só teve início no mesmo dia do lançamento online. Eventualmente, as lojas 

decidiram voltar atrás e comercializar o produto devido à relevância do mesmo. 

O álbum surpreendeu o mundo pop e a indústria fonográfica pelo ineditismo e pelas 

ousadas estratégias de marketing. O resultado de vendas e o buzz digital, atrelado à ousada e 

chamativa estratégia de lançamento, ultrapassou o cenário de música pop. Em outubro de 2014, 

Anita Elberse, professora do departamento de negócios da Harvard Business School, promoveu 

um estudo de caso sobre o lançamento do álbum homônimo de Beyoncé, analisando como 

afetaria a estratégia de lançamento de outros artistas.  

Vendo que o fator surpresa teve um efeito positivo, diversos artistas e gravadoras 

decidiram diminuir o espaço de tempo entre a divulgação da data de lançamento de uma música 

ou álbum e o lançamento de fato. Só em 2015, artistas consagrados conseguiram números 

expressivos de vendas, utilizando a mesma estratégia. Com apenas um semana de divulgação 

antes de colocar nas lojas, o rapper Drake conseguiu emplacar dois álbuns na primeira posição do 

Billboard Top 200, ranking semanal de álbuns mais bem sucedidos da Billboard. 

 

3.4) ADELE E “25” - O ÁLBUM MAIS VENDIDO NA SEMANA DE LANÇAMENTO 

EM PLENO 2015 

Em janeiro de 2011, a cantora britânica Adele lançou seu segundo álbum intitulado “2 ”. 

O título do álbum remetia à idade da cantora no ano de produção e suas letras eram centradas em 

um relacionamento que havia acabado mal entre ela e seu ex-namorado. Lançado em um ano em 

que a era do download legalizado ainda estava em alta, o álbum teve um estrondoso sucesso. 

O álbum “2 ” foi o mais vendido do mundo nos anos de 20   e 20 2, sendo o primeiro a 

atingir tal fato desde “Thriller” de Michal Jackson, e conseguiu atingir o topo de vendas em mais 

30 países. Nos Estados Unidos, o álbum manteve-se por 84 semanas na lista dos 10 álbuns mais 
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vendidos do país, feito antes s  atingido por Bruce Springsteen com “Born in the USA”. Ainda 

em 2012, Adele conseguiu a marca de álbum mais baixado na era digital, com mais de 6 milhões 

de downloads do “2 ” somente nos Estados Unidos. 

Depois de tamanho sucesso comercial e de mídia, boatos começaram a surgir de que 

Adele estava considerando abandonar o mundo da música no auge de sua carreira para dedicar-se 

a criar seu filho, nascido em outu ro de 20 2. Desde o lançamento de “Skyfall”, música tema do 

filme “007 - Operação Skyfall” e vencedora do Oscar de Melhor Canção Original em 20 2, 

Adele não lançou nenhuma música, apesar de grande expectativa do público em meio a tantos 

rumores.  

Havia grande especulação sobre quando seria o próximo lançamento da cantora e, em 

maio de 2014, a cantora postou no Twitter a mensagem “Tchau tchau 25.. Te ve o mais tarde esse 

ano”, sugerindo que o álbum poderia se chamar “25”, seguindo a ideia de Adele de nomear seus 

álbuns de acordo com sua idade durante a produção do mesmo, e que o lançamento seria ainda 

em 2014. Porém, a gravadora da cantora, a XL Recordings, negou a possibilidade de um 

lançamento naquele ano.  

Em outubro de 2015, no intervalo do programa britânico The X Factor, cuja audiência é 

muito alta, Adele lançou um trecho de uma nova música, intitulada “Hello”. No dia seguinte, ela 

enviou uma carta para imprensa anunciando o novo  l um “25”, que seria lançado no dia 20 de 

novembro de 2015, apenas em formato físico e para download, não estando assim disponível em 

plataformas de streaming. 

Em 23 de outu ro de 20 5, Adele lançou a música de tra alho e o videoclipe de “Hello”, 

seu primeiro single em três anos. A música teve um resultado comercial estrondoso, quebrando 

diversos recordes da indústria musical. O clipe foi o maior lançamento da história da VEVO, com 

mais de 50 milhões de visualizações em 48 horas. Também foi o vídeo a atingir a marca de 100 

milhões mais rápido, com apenas cinco dias de lançado. A música foi o single digital com melhor 

estreia da história dos Estados Unidos, atingindo a marca de um milhão de cópias em apenas uma 

semana, quase o dobro do detentor anterior do recorde, o rapper  lo Rida com a música “Right 

Round”, que teve mais de 636 mil downloads na semana de estreia. 

O sucesso comercial da primeira música de tra alho do “25” aumentou a expectativa do 

público para o lançamento do álbum. Na semana de lançamento, em pleno 2015, vendeu 3,38 
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milhões de cópias somente nos Estados Unidos, quebrando o recorde de álbum mais vendido na 

semana de estreia da hist ria do país. O recorde anterior era da  oy and N’SYNC, que vendeu 

2,4 milhões em uma semana no ano de 2000, quando a venda de CDs físicos estava no auge. 

Sendo assim, Adele também é a única artista a quebrar a marca de três milhões de cópias 

vendidas em uma semana. S  com a semana de estreia, “25”    era o  l um mais vendido de 

2015, mesmo tendo sido lançado no final do ano. 

A decisão de não disponibilizar o álbum no streaming partiu da própria cantora e de sua 

gravadora. Em entrevista à revista Time, Adele disse: 

Eu acredito que a música deve ser um evento. Para mim, para todos os álbuns que são 

lançados eu fico animada até o dia em que saem. Eu não uso streaming. Eu compro 

música. Eu baixo e compro CDs só pelo fato de que alguma outra pessoa não está 

comprando. O streaming é um pouco descartável. Eu sei que é o futuro, mas não é o 

único meio de consumir música. Eu não posso me ligar a algo que eu não sei ainda 

como me sinto sobre. (ADELE, 2015) 

Os resultados do lançamento do álbum chocam principalmente pela expressividade de 

vendas em 2015. Como vimos anteriormente, o download permanente e as vendas de álbuns 

físicos têm apresentado queda desde 2013, enquanto os serviços de streaming têm atraído cada 

vez mais consumidores. Apesar de caminhar contra o caminho natural que a indústria trilha, o 

álbum de Adele indica que ainda há um mercado para a venda de álbuns, sejam físicos ou 

digitais, e que essa não é uma oportunidade a ser descartada pelas gravadoras e artistas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível notar que estamos em um momento propício para experimentação no que tange 

o lançamento de música no mundo inteiro. Diversas opções e ideias estão sendo criadas, trazendo 

possibilidades de aumento de receita para as gravadoras e de propulsão de sucesso comercial para 

os artistas. As mudanças no formato de consumo e na mentalidade do público enquanto 

consumidor abrem um leque de opções que, podem ou não dar resultado, mas que muitas vezes 

valem o risco.  

Com novos ritmos e novas composições, o inusitado sempre consegue seu destaque. 

Apesar das mudanças no consumo de música serem muito recentes, ainda é difícil traçar um 

padrão do que funciona ou não nesse novo cenário da indústria fonográfica. É importante, porém, 

ter o faro aguçado para toda e qualquer novidade, uma vez que a cada dia surgem novos meios e 

mídias.  

Amparados pela posição de ídolos fabricados pela indústria cultural, muitos dos 

lançamentos claramente têm suporte do tamanho e da popularidade dos artistas para que tenham 

sucesso. Com seu papel de celebridades, onde não só a qualidade musical importa, mas também 

toda a sua vida fora dos palcos, os lançamentos analisados no último capítulo desse trabalho 

tiveram fatores positivos que implicam no seu sucesso, mesmo que cada uma das estratégias 

estivesse permeada de risco. Algumas deram certo, como foi o caso de Beyoncé e Adele, e outras 

não tanto, como aconteceu com Kanye West.  

Não existe um padrão do que funciona ou não na indústria fonográfica. Apesar disso, não 

é possível comprovar, mas é passível de questionamento se a importância desses artistas no 

cenário musical mundial não foi a chave para o sucesso das estratégias traçadas. Será que um 

artista menor conseguiria lançar seu álbum gratuitamente no Tidal, sem o subsídio milionário da 

Samsung? Será que um artista sem a expressão de Adele conseguiria destaque e sucesso de 

vendas sem estar presente no streaming em pleno 2016? A estratégia, mesmo que ousada e 

usando pouco do marketing tradicional, é importante – e, de fato, é um diferencial, mas 

claramente ela não é tudo. 

Ainda é muito cedo para fazer previsões acerca do que vai acontecer com a indústria 

fonográfica. Não sabemos se a era dos álbuns, mesmo depois do sucesso do “25” de Adele, 
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acabou. Não sabemos se os serviços de streaming vão perdurar ou se os artistas aceitarão o baixo 

repasse por muito tempo. 

Este trabalho abre portas para diversas possibilidades de análise e deixa claro que ainda 

há muito a ser estudado nessa crescente de linha de pesquisa em torno da indústria fonográfica, 

uma vez que a mesma está em constantes mudanças. 
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