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INTRODUÇÃO

O grande desenvolvimento da indústria fonográfica que aconteceu durante o século XX teve 

a  música  popular  como  o  principal  produto.  Foi  durante  este  período  que  diversos  gêneros  e 

manifestações  populares  se  tornaram  amplamente  difundidas  nas  mídias  que  se  formaram, 

alcançando um patamar de inserção na sociedade sem precedentes.

No Brasil, gêneros como o samba, que saiu dos morros cariocas para ser uma das principais 

ferramentas  para  a  construção  da  identidade  brasileira  nos  anos  30,  participam ativamente  da 

indústria musical no país. Diversos estudos sobre a indústria musical no Brasil demonstram que as 

grandes empresas do setor investem em um controle da promoção e distribuição do produto final 

principalmente através da terceirização da produção a selos e produtores ditos independentes. Tal 

terceirização também é apontada por Simon Frith (2006) em sua discussão sobre a estrutura da 

grande indústria, os departamentos das grandes gravadoras (A&R e Marketing) e a atuação das 

mesmas no mercado.

Entretanto,  diversos  outros  estudos  direcionam  para  um  cenário  mais  atual  no  qual  a 

indústria musical no Brasil, e possivelmente em outros países ocidentais, está cada vez mais sujeita 

às transformações tecnológicas no sentido de, em primeiro lugar, abrir novos campos de promoção, 

distribuição e também atuação da música popular, como por exemplo a internet, e, paralelamente, a 

uma crise do modelo empresarial implementado pelas grandes gravadoras durante o século XX.

Há um certo consenso de que a indústria musical brasileira é extremamente dinâmica e está 

atravessando diversas modificações. Nos últimos anos, entretanto, estamos passando por mudanças 

mais drásticas e aceleradas, principalmente por conta da revolução digital, talvez o símbolo maior 

da globalização e circulação de informação. O mercado nacional apresenta uma forte distorção com 

uma minoria de artistas e produtores representando quase 90% do mercado e da chamada “grande 

mídia” nacional.  Paralelamente,  “crises” no setor  fonográfico e  novas  e  cada vez mais  baratas 

ferramentas  de  produção  musical  propiciaram  um  cenário  extremamente  diversificado  e 

especializado,  culminando  no  desenvolvimento,  em  poucos  anos,  de  indústrias  paralelas  com 

estruturas complexas de relações de mercado e consumo de música popular, como por exemplo o 

Tecnobrega  do  Pará  (LEMOS,  2008)  e  Axé,  Brega,  Reggea  e  Forró  Eletrônico  no  Nordeste 

(TROTTA e MONTEIRO, 2008).

Neste  contexto,  são  poucos  os  estudos  que  abordam especificamente  a  atuação  de  uma 

figura fundamental nestes processos de transformação e na indústria musical em si: o compositor. 

Surgido  provavelmente  em  meio  ao  desenvolvimento  da  escrita  musical  (FRITH,  2006  e 

5



DELALANDE,  2007)  o  compositor,  mais  especificamente  o  cantautor  na  música  popular  (que 

interpreta suas próprias composições), adquiriu um papel claro e, na maioria das vezes, passivo na 

indústria  musical.  Principalmente  durante  o  século  XX,  em  que  o  desenvolvimento  e 

estabelecimento desta indústria estabeleceu divisões entre todos os agentes da produção musical, 

sendo cada um responsável por uma etapa. Entretanto, após a revolução digital podemos considerar 

que ocorreram profundas alterações nas relações sociais da indústria musical, evidenciando outras 

estruturas de produção.

Essas  alterações  fazem  necessário  o  estudo  constante  sobre  os  agentes  sociais  nela 

envolvidos, suas transformações e o surgimento de outros, com o intuito de se ter uma compreensão 

mais realista da dinâmica da indústria de música popular urbana no Brasil. Este estudo caminha no 

sentido de contribuir com essa compreensão sob a perspectiva do compositor, abordada por poucas 

investigações  no  país.  Além disso,  parto  de  uma perspectiva  de  re-configuração sistêmica  dos 

modelos  de  produção estabelecidos  anteriormente  que  configurou um novo cenário  musical  no 

mundo, estudado aqui através do caso específico de São Paulo e do Brasil.

Entretanto, não pretendo aprofundar discussões sobre o significado semântico da expressão 

“música popular brasileira”, muitas vezes traduzido pela sigla MPB, que pode remeter a estilos ou a 

um possível gênero musical. Esse debate exigiria uma avaliação mais profunda e cuidadosa, que 

não  configura  como  objeto  deste  trabalho.  Me  atenho,  simplesmente,  a  definição  de  Marcos 

Napolitano  (2000,  2001)  que  a  considera  como  uma  instituição, com aspectos  extra  musicais 

adquiridos na relação da música popular com a história e com a sociedade brasileira. 

Como  ponto  de  partida  das  discussões  a  seguir,  trabalho  com  a  hipótese  de  que  as 

transformações tecnológicas após a revolução digital dos anos 90 possivelmente permitiram que os 

compositores/cantautores pudessem ter uma autonomia maior do processo de produção musical, 

sendo  uma  consequência  de  uma  re-configuração  e  transformação  de  todo  cenário  musical 

brasileiro. Para investigar mais a fundo esta hipótese, foi necessário realizar um estudo de caso com 

uma amostra de cinco compositores da cidade de São Paulo buscando identificar de que maneira o 

barateamento dos custos de produção e a internet, importantes acontecimentos dos anos 90, refletem 

e influenciam sua atuação no mercado e na indústria musical do país.

O  cenário  cultural  de  São  Paulo,  capital  da  província  ou  estado  de  mesmo  nome,  foi 

historicamente  o  berço  ou  o  principal  ponto  de  confluência  de  diversos  movimentos  artísticos 

brasileiros.  Além de ser  o centro econômico do país,  a  cidade passa a  ser  a grande metrópole 

cosmopolita aglutinadora de tendências,  onde as mais diversas vertentes artísticas se encontram 

para  se  afirmar  e  posteriormente  serem  exportadas  para  fora  do  país.  Por  esse  motivo,  os 

compositores atuais de São Paulo, mais especificamente os cantautores, que constituem gerações 
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que dialogam com inúmeras tendências e gêneros de música popular, configuram um grupo que se 

aglutina muito mais por sua maneira de atuação no mercado do que por semelhanças estéticas, 

sendo provavelmente o cenário que melhor representa o país. 

Neste trabalho, portanto, procuro identificar elementos de uma autonomização da produção 

de música popular musical na cidade de São Paulo em uma abordagem que parte da perspectiva do 

próprio  compositor/cantautor.  Mais  especificamente,  pretende-se  neste  trabalho:  a)  investigar  a 

produção musical autônoma, ou seja, a atuação direta do compositor/cantautor no seu trabalho e no 

mercado da cidade de São Paulo e no Brasil; b) propor uma abordagem sobre a indústria musical no 

Brasil enfatizando um aspecto habitualmente não abordado, o compositor/cantautor e o seu papel 

nesse contexto; e c) discutir a transformação do papel desse agente na indústria musical de São 

Paulo e do Brasil, tendo em vista os desenvolvimentos tecnológicos pós revolução digital, além de 

novas  mídias  (internet)  e  estruturas  envolvidas  na  produção  e  distribuição  musical,  em  uma 

perspectiva de re-configuração dos modelos de gestão musical.

Na primeira  seção do trabalho,  o Estado de la  Cuestión,  procuro traçar  os  pressupostos 

teóricos sobre a indústria musical no Brasil que serão importantes para as discussões propostas, 

além de apresentar mais claramente onde está inserida a problemática central da hipótese levantada. 

Em seguida, o Marco Teórico traz as principais teorias que foram consideradas como base para as 

análises e também como serão aplicadas no decorrer dos capítulos, e em seguida a metodologia 

utilizada.

O primeiro capítulo traz uma mais abordagem histórica do desenvolvimento da indústria 

musical no Brasil, desde o final do século XIX até o início do século XXI. Este histórico enfatiza os 

aspectos tecnológicos pertinentes que provocaram mudanças sociais importantes no cenário musical 

do país, que está inserido em um contexto ocidental. Além disso, procuro identificar de maneira 

geral  as  mudanças  pelas  quais  o  compositor  passa  no  contexto  particular  da  indústria  musical 

brasileira, principalmente a partir do final dos anos 70.

No capítulo 2 proponho uma discussão mais direta sobre as possíveis razões da crise, ou 

melhor, da re-configuração pela qual passa a indústria da música, tendo o Brasil como exemplo. Os 

desenvolvimentos tecnológicos, o fortalecimento da indústria musical independente, mudança de 

foco dos consumidores, a pirataria e, talvez o principal fator, a internet e a revolução digital, são 

apontados como possíveis razões de uma mudança sistêmica da indústria musical no país.

O terceiro e último capítulo traz as análises das respostas dos entrevistados, relacionando 

com as discussões dos capítulos anteriores, sustentando a autonomização da produção e propondo a 

efetivação  de  um  novo  modelo  de  negócio  musical:  os  autoprodutores  que  têm  a  figura  do 

compositor  como o agente  centralizador,  além do surgimento de indústrias paralelas que foram 
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viabilizadas no país após os anos 90 baseados neste novo modelo. E por fim, as considerações finais 

relacionam os  objetivos  iniciais  com o  desenvolvimento  do  trabalho  e  a  avaliação  da  hipótese 

inicialmente levantada.

Entretanto, a análise proposta neste trabalho certamente não será suficiente para investigar 

completamente o papel desse compositor/cantautor no Brasil e a transformação de sua atuação na 

indústria nacional até o cenário globalizado de hoje. Nesse sentido, este estudo de caso será uma 

primeira abordagem que posteriormente será ampliada em um estudo futuro de doutorado. Neste, a 

investigação será a nível nacional, visando comparar mais diretamente a indústria musical brasileira 

com  outros  países  ocidentais,  como  Espanha  e  Estados  Unidos,  sob  a  perspectiva  do 

compositor/cantautor de música popular e, dessa forma, ter uma visão mais global de seu papel na 

indústria musical ao longo das transformações ao longo do século XX apontando efetivamente onde 

o compositor brasileiro está inserido no mercado globalizado da música.  Investigar mais afundo 

como são  essas  novas  relações  sociais,  possíveis  desdobramentos  na  estética  e  novos  tipos  de 

compositores, serão pontos a serem abordados nesta nova pesquisa.
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ESTADO DA ARTE

Para compreendermos o modo de funcionamento da indústria musical no Brasil,  como principal 

sistema  de  produção  da  música  popular  urbana  brasileira  analisada  neste  trabalho,  precisamos 

remeter, brevemente às discussões sobre a identidade brasileira. Sua construção é uma preocupação 

que ganhou mais força principalmente após o início do século XX. Um país que havia, a pouco 

mais de 20 anos, iniciado seu processo democrático com a instalação da República em 1889 e 

somente há um século possuía  sua independência  de Portugal  em 1822, estava definitivamente 

empenhado na construção e discussão da identidade nacional, que passou por processos políticos e 

culturais. Um dos escritores e poetas mais importante do Brasil,  Mário de Andrade, também se 

dedicou muito à pesquisa do folclore  brasileiro,  principalmente no final  da década de 1930. A 

Semana de Arte Moderna1, da qual Andrade foi um dos protagonistas, foi um marco para a cultura 

brasileira, tanto para afirmar a brasilidade quanto para mostrar a cultura brasileira para o mundo. 

Tida  como  o  marco  do  Modernismo  Brasileiro2,  o  evento,  que  aconteceu  em 1922  no  Teatro 

Municipal  da  cidade  de  São  Paulo,  contou  com  exposições,  debates,  leituras  e  diversos 

acontecimentos. Dentro deste contexto, a escolha da cidade de São Paulo para o campo de estudo 

deste trabalho se justifica, pois além de ser o centro econômico do país, foi o palco de discussões 

sobre a identidade brasileira e, também, de onde o Brasil começou a se mostrar para o mundo 

através  do  movimento  modernista.  Apesar  do  Rio  de  Janeiro  representar  o  início  da  indústria 

musical nacional, foi em São Paulo que se observou a junção e intersecção de diversos movimentos 

culturais ao longo do século XX, agregando artistas de todas as regiões para transformar tendências 

ou expandi-las nacional e internacionalmente. Além do Modernismo, podemos citar como exemplo 

outros  dois  movimentos  culturais  como o Tropicalismo3 e  a  Vanguarda  Paulista4,  que  possuem 

artistas  de  diferentes  localidades  brasileiras  encontrando  em  São  Paulo  o  principal  centro  de 

1 A Semana de Arte Moderna ou também Semana de 22, aconteceu no ano de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo,  
e  foi  um evento artístico marcante no Brasil.  Com apoio do governo do estado de São Paulo,  participaram da 
organização e do evento artistas como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Víctor Brecheret e Tarsila do Amaral, 
além de Heitor Villa-Lobos.

2 O Modernismo Brasileiro foi um movimento cultural da década de 20, iniciado taridamente comparado com outros 
países  ocidentais.  Repercutiu  fortemente  na  sociedade  e  cena  artística  brasileira,  sobretudo  literatura  e  artes 
plásticas. A Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo é considerado o ponto de partida para o movimento no 
país.

3 Movimento cultural brasileiro da década de 60 que surgiu sob influência da arte de vanguarda e da cultura pop 
nacional e estrangeira, sendo a música sua principal manifestação. Dentre os principais nomes podemos citar Tom 
Zé, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Mutantes. Ver também NAVES, 2000. 

4 Do final da década de 70 à metade da década de 80, esse movimento cultural da cidade de São Paulo trazia aspectos 
de vanguarda e experimentações musicais, sendo talvez o primeiro grande circuito independente brasileiro. Entre os 
principais nomes podemos citar Itamar Assumpção, Arrigo Barnabé, Grupo Rumo e Premê. Ver também MURGEL, 
2004; RODRIGUES, 2009 e VICENTE, 2005.
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expansão e confluência de tendências culturais.

Em um de seus ensaios,  Andrade (ANDRADE  in  CAMPO, 2009) afirma que a  música 

brasileira não teve um desenvolvimento inconsciente ou mais livre de preocupações quanto a sua 

afirmação nacional e social, ao contrário das mais antigas escolas musicais europeias e das grandes 

civilizações asiáticas. Do ponto de vista social, a música brasileira teve um desenvolvimento lógico 

e primário, segundo o autor, passando por Deus, em seguida o Amor e por último a Nacionalidade, 

em uma evolução social  da música brasileira desde os tempos coloniais até chegar no contexto 

popular urbano que se desenvolveu a partir do início do século XX no Brasil, tornando o samba 

carioca a “música brasileira oficial” através do governo de Getúlio Vargas na década de 30.

A relação da música popular urbana brasileira com o desenvolvimento da indústria musical 

do país tem sido amplamente estudada sob diversas abordagens distintas. Para este trabalho, três 

vertentes  principais  foram consideradas  como bibliografia  de base  para  o  desenvolvimento  das 

discussões, e o que alguns dos principais autores de cada uma contribuíram no âmbito da indústria 

musical brasileira, na qual a música popular urbana configura como o principal elemento. São elas a 

História, Sociologia Musical e Estudos em Comunicação, com especial atenção à segunda.

Sob o enfoque histórico,  José Ramos Tinhorão,  jornalista,  crítico  e  pesquisador  musical 

brasileiro, parece ser referência obrigatória para qualquer estudo referente à música popular urbana 

no Brasil. Em meados dos anos 60 publicou o primeiro de muitos livros (Música Popular: um Tema 

em Debate – TINHORÃO, 1997), em que o autor apresenta uma cultura popular urbana alheia à 

elite cultural brasileira da época, mostrando as raízes de gêneros como o samba e a marcha.

Em outros estudos, Tinhorão (1998) aponta a relação entre a música popular urbana e a 

condição social, mostrando que a característica cultural específica da sociedade brasileira passa por 

essa relação. Numa sociedade extremamente diversificada, a cultura é representada pela reunião de 

diversas outras de acordo com a realidade e o grau de informação de cada segmento da sociedade, 

evidenciada no Brasil, sobretudo, pela evolução da música popular urbana. De acordo com uma 

perspectiva um tanto quanto adorniana, Tinhorão demonstra que, em um contexto capitalista, temos 

uma cultura de classes, a qual é normalmente simplificada em apenas dois planos, o da “cultura das 

elites”  (detentoras  do  poder  político-econômico  e  dos  meios  de  comunicação)  e  a  “cultura  do 

dominado” (camadas mais baixas sem poder de decisão política). Entretanto, a cultura dominante 

no Brasil parece ser muitas vezes também dominada, pois seus principais atores políticos não detém 

a capacidade de decisão econômica total, subordinada a uma cultura importada, gerando uma dupla 

dominação enfrentada pelas camadas mais pobres. Em outras palavras, a grande expressão da real 

cultura popular do país enfrenta uma concorrência da cultura da elite, que se torna oficial através de 

universidades, programas, orquestras e financiamento público, e também da classe média que, como 
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grande  consumidora  da  indústria  cultural,  se  identifica  mais  com  a  elite.  No  caso  específico 

brasileiro, portanto, o “problema da cultura” se torna essencialmente político, pois está submetido à 

diversos modelos, não somente musicais, de cima para baixo e de fora para dentro, evidenciando 

uma preocupação com a forte influência da música estrangeira no mercado nacional.

Marcos  Napolitano (2000,  2001),  historiador  brasileiro  que analisa  a música popular  no 

século  XX,  propõe  uma abordagem talvez  um pouco  menos  excludente.  Dentre  suas  análises, 

destaco principalmente sua abordagem sobre o conceito de Música Popular Brasileira, ou MPB, no 

âmbito da qual se insere o objeto de estudo deste trabalho, e que ganhou significado principalmente 

após os anos 60 com a Bossa Nova. O autor defende que este termo não representa mais somente 

um gênero musical específico, como talvez tenha sido por muito tempo. Como a música popular 

está  intimamente  ligada  com  a  própria  história  do  Brasil,  seus  elementos  traduzem  aspectos 

intrínsecos da sociedade brasileira, além da capacidade de agregar diferentes vertentes musicais e 

outros aspectos como guetos, tribos e outras manifestações culturais, a MPB deve ser considerada 

muito mais como uma instituição do que um gênero ou estilo musical. A partir dessa perspectiva, 

podemos ampliar a compreensão sobre a música popular urbana no Brasil em um contexto mais 

globalizado.

Diversos estudos discutem as transformações da indústria cultural brasileira, apontando seus 

desdobramentos,  transformações  e  atores  sociais.  Sob  a  perspectiva  da  Sociologia  Musical 

Brasileira,  encontramos diversos  autores importantes  como Eduardo Vicente,  Rita  Morelli,  José 

Roberto  Zan,  Márcia  Tosta  Dias  e  Renato  Ortiz.  O  primeiro  (VICENTE,  1996),  estudou  as 

aplicações  de  pressupostos  teóricos  de  autores  como  Adorno  e  Bourdieu  na  indústria  musical 

brasileira  em  um  contexto  presumidamente  ocidental  globalizado,  demonstrando,  entre  outros 

fatores, que a indústria musical da época não considerava o desenvolvimento de novas tecnologias, 

e  principalmente  a  fase  digital que  se  encontrava,  como  uma  forma  de  “democratização”  da 

produção fonográfica. Ao contrário, ela investe justamente no controle que detinha da promoção e 

distribuição do produto final terceirizando a produção a selos e produtores ditos independentes. 

Vicente (1996) também enfatiza os desenvolvimentos tecnológicos e sua relação com os agentes 

envolvidos  na  indústria  musical,  apontando mudanças  sociais  em consequência  ou paralelas  ao 

surgimento  de  um novo  aparato  técnico,  por  exemplo.  Já  na  época,  o  autor  apontava  que  as 

tecnologias digitais representavam mudanças tanto na produção musical quanto na distribuição dos 

produtos, propondo uma pulverização e virtualização da produção musical principalmente a partir 

da constituição do protocolo MIDI5. Podemos dizer, portanto, que já na metade dos anos 90 existia 

a preocupação de discutir e vislumbrar as profundas transformações que a tecnologia proporcionava 

5 Musical Instrument Digital Interface, uma interface digital para instrumentos musicais.
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à indústria musical anteriormente formada e, também, aos participantes da mesma.

Eduardo  Vicente  (2005,  2006)  ainda  aborda  a  situação  da  articulação  da  produção 

independente e sua atuação autônoma. Segundo seus estudos, diversos selos nacionais que surgiram 

durante  os anos 90,  relações comerciais  estabelecidas com as próprias grandes  gravadoras,  que 

terceirizavam  parte  de  sua  produção,  até  o  surgimento  de  grandes  conglomerados  comerciais 

“independentes”, foram responsáveis por uma verdadeira atuação autônoma de certos segmentos 

musicais.  O que  Vicente  (2006)  chamou de  circuitos  autônomos de  produção musical  possuía, 

segundo o autor, fortes vinculações identitárias e formaram redes de circulação e produção fora do 

âmbito das grandes gravadoras, “de caráter local mas quase sempre legitimados por referenciais 

internacionais-populares”  (VICENTE,  2006,  p.  12).  Esses  circuitos,  entretanto,  atualmente 

acontecem de  maneira  mais  ativa  e  participativa  no  mercado  musical  brasileiro,  muitos  deles 

centrados na figura do próprio compositor. A atuação deste agente é o que será abordado neste 

trabalho, sua transformação e seu novo papel frente as mudanças que ocorreram no setor musical do 

país após os anos 90, o que foi objeto de poucos estudos. 

A implementação deste caráter internacional-popular na cultura do Brasil, segundo Renato 

Ortiz (1988), um dos principais autores sobre mundialização da cultura brasileira, teria ocorrido 

paralelamente  à  consolidação  da  indústria  cultural  no  país,  ocorrida  nas  décadas  de  60  e  70, 

substituindo o conteúdo nacional-popular vigente anteriormente. Entretanto, o caso específico da 

indústria fonográfica brasileira parece ter seguido outro caminho. Segundo Rita Morelli (2008): 

O lento processo de construção de uma nação moderna e democrática no Brasil  
teria feito com que a música popular brasileira continuasse evoluindo dentro da 
tradição  anterior  (nacional-popular),  vindo  a  transformar-se  somente  nos  anos  
1990,  quando  a  consolidação  da  democracia  e  todas  as  mudanças  políticas,  
econômicas e culturais que a acompanharam tornaram possível a emergência de  
novos sujeitos sociais no mercado de música (MORELLI, 2008, p. 88).

O complexo  processo  de  desenvolvimento  da  indústria  fonográfica  no  país,  em meio  a 

Ditadura Militar (1964 a 1985), expansão e consecutivas crises no setor teriam mantido a condição 

nacional-popular  da  música  brasileira  como  um  caráter  permanente  principalmente  devido  a 

constante e iminente necessidade de construir uma nação moderna e democrática no país. Somente 

após  os  anos  90,  em  um  contexto  político  e  econômico  mais  sólido,  somado  às  condições 

tecnológicas  favoráveis,  é  que  Morelli  (2008)  observa  o  caráter  internacional,  representado 

principalmente pelo rap e funk produzidos no país. Esses novos atores sociais não mais se remetiam 

à nação brasileira, como faziam, de uma maneira ou de outra, os antecessores da Bossa Nova6, 

6 Foi um movimento da música popular brasileira surgido no Rio de Janeiro no final da década de 50 se estendendo 
até a década seguinte. Inicialmente remetia somente a um novo estilo de cantar e tocar samba, mas depois evoluiu 
para ser um dos gêneros brasileiros mais conhecidos no mundo, destacando nomes como João Gilberto, Vinícius de 
Moraes e Tom Jobim.
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Tropicalismo e até do Rock Nacional ou Brock7; mas sim às suas condições de vida e à periferia das 

grandes  cidades  brasileiras,  excluídos  socialmente  e  que  estavam  espalhados  pelo  mundo 

(MORELLI, 2008).

A mundialização da cultura brasileira, trazida por Márcia Dias (1997), passa pelos processos 

de produção da indústria fonográfica brasileira entre os anos 70 e 90 e a intensa fragmentação do 

processo produtivo da mesma, provocada, entre outros fatores, pela terceirização, como já apontado 

por outros autores. Entretanto, quando essa terceirização atinge a concepção do produto musical, 

segundo a autora, o surgimento de novos atores e a diminuição do poder das multinacionais, que 

dominavam o mercado brasileiro, passa a ser uma questão importante para debates e investigações. 

Além disso, o conceito de indústria cultural, proposto e defendido principalmente por Adorno e 

Horkheimer  antes  da  metade  do  século  XX  (mais  precisamente  na  obra  Dialética  do 

Esclarecimento, de 1947), parecia estar muito bem contextualizado na época segundo Márcia Dias 

(1997). Apesar das inúmeras críticas e limitações apontadas por diversos estudiosos, principalmente 

dirigidas a abordagem sociológica da música que tangem o pessimismo e o elitismo, Dias não 

considera que tais colocações debilitem o núcleo de argumentação sobre indústria cultural desses 

membros da Escola de Frankfurt; ao contrário, defende que o conceito de indústria cultural nunca 

fez  tanto  sentido  em um contexto  de  expansão  do  raio  de  atuação  e  influência  dos  meios  de 

comunicação e mudanças do capitalismo mundial.

Apesar de não me ater neste trabalho às discussões sobre a aplicação ou não dos conceitos 

da Escola de Frankfurt, ou ao debate sobre as críticas direcionadas às suas teorias sobre indústria 

cultural, considero uma perspectiva que deve ser pensada para os debates sobre a autonomização da 

produção musical no Brasil pela vertente dos compositores/cantautores, principalmente quando é 

abordada a indústria musical, da qual esse agente é peça originária do produto musical. RETIRADO

Vindo de um campo de estudo muitas vezes alheio às discussões sobre indústria cultural, 

mas não menos importante, Darbilly (2007), em seu estudo qualitativo na área de Administração 

Pública, analisa a mudança de foco na indústria musical brasileira e as alterações nas relações de 

poder existentes entre as organizações dessa indústria, novamente sob a perspectiva de Bourdieu, e 

suas transformações após formatos digitais como o MP3 e a chamada “pirataria virtual”. Esses dois 

fatores  foram  determinantes  para  o  ingresso  de  diversos  novos  atores  no  campo  do  mercado 

fonográfico brasileiro, sendo a tecnologia a principal causadora dessas mudanças. Essa abordagem 

nos auxilia a ter uma perspectiva distinta, porém com conclusões semelhantes às de outras áreas 

como a Sociologia e a Antropologia Musical, de que existem hoje novos atores sociais na indústria 

7 BRock ou Rock Nacional foi uma nova tendência do rock no Brasil, próxima ao Tropicalismo, surgida no fim dos 
anos  70.  Entretanto,  somente  nos  anos  80 teve  sua  definição  e  consolidação  com bandas  como Paralamas  do 
Sucesso, Barão Vermelho, Legião Urbana e Titãs. Ver também MORELLI 2008 e ZAN, 2001. 
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musical,  tendo a  tecnologia  como principal  divisor  de águas  no desenvolvimento desses  novos 

cenários.

Há uma série de estudos e dados sobre uma perspectiva de crise da indústria fonográfica no 

Brasil  e  no  mundo,  como  apontado  por  Herschmann  e  Kischinhevsky  (2005),  além  de 

levantamentos  feitos  por  autores  já  citados,  como Vicente  (2005,  2006),  Darbilly  (2007),  Dias 

(1997, 2000) que demonstram uma redução drástica na venda de discos e retração de lucros do setor 

fonográfico.  Entretanto,  Leonardo  De  Marchi  (2006b),  com  uma  perspectiva  da  área  de 

Comunicação, sustenta a hipótese de  re-configuração  ao invés de crise  da indústria fonográfica 

brasileira. Segundo o autor, as profundas transformações no setor, a profissionalização dos produtos 

independentes e a entrada de empresas antes estranhas ao mercado fonográfico, como a companhia 

de  informática  Apple,  fez  com que  as  grandes  gravadoras  recebessem esse  novo  cenário  com 

apreensão, cristalizando esse argumento de  crise  e a adoção de políticas conservadoras de gestão 

empresarial.  Por outro lado,  a produção independente brasileira tem apresentado um expressivo 

crescimento nos últimos anos, e De Marchi (2006b) aponta, entre outros fatores, o surgimento de 

uma entidade com fim específico de cuidar dos interesses desse setor, a Associação Brasileira de 

Música Independente (ABMI), como um exemplo paradigmático dessa nova configuração, o que 

ele e Bôscoli (2005) chamaram de Nova Produção Independente.  

É  visível,  portanto,  que  estamos  lidando com um mercado extremamente  dinâmico que 

atravessa diversas modificações e de maneira mais acelerada nos últimos anos, principalmente por 

conta da revolução digital, talvez o símbolo maior da globalização e circulação de informação. No 

Brasil são poucos os estudos que abordam especificamente a atuação de uma figura fundamental 

nestes processos de transformação e na indústria musical em si: o compositor. Com base nisso, o 

presente  estudo  aborda  essa  questão  do  ponto  de  visto  de  um tipo  especial  de  compositor,  o 

cantautor, que compõe e interpreta suas próprias canções, é a base de seu próprio trabalho e, hoje 

em dia, desenvolve uma relação muito mais direta com o público e com o mercado do que há 20 

anos atrás.
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MARCO TEÓRICO
Os debates sobre a indústria musical brasileira, novos atores sociais nesta cadeia e transformações 

no  campo  permeado  pelas  evoluções  tecnológicas  foram  abordadas  desde  distintas  linhas  de 

pensamento que se intercruzam.

As  discussões  e  preocupações  levantadas  pela  Escola  de  Frankfurt  são  constantemente 

citadas e levantadas por estudiosos de diversas áreas quando se fala de indústria cultural, não só no 

Brasil mas também em outros contextos ocidentais. No que se refere à música de consumo, Theodor 

Adorno, um dos principais estudiosos relacionados à Escola de Frankfurt, possuía uma divisão clara 

entre a música “séria” (erudita) em contraponto ao jazz, que seria o resultado direto da indústria 

cultural. A definição deste último termo, inclusive, surgiu de suas pesquisas em conjunto com Max 

Horkheimer, mais especificamente a “Dialética do Esclarecimento” (ADORNO e HORKHEIMER, 

1985). Os autores analisam a função e a produção da cultura no capitalismo e sua conversão em 

mercadoria, estabelecendo que o uso das tecnologias de comunicação pela classe dominante passa a 

reverter a produção cultural e intelectual estritamente para o mercado. Adorno considera qualquer 

conciliação com a indústria cultural infrutífera, estabelecendo uma dicotomia entre arte e mercado 

que não podem coexistir, diferenciando a música do produto comercial, “feito” para a indústria e o 

consumo em massa. 

De acordo com uma perspectiva mais atualizada e menos pessimista, este trabalho tangencia 

discussões mais  recentes dentro do que é conhecido como  Popular Music Studies  e Sociologia 

Musical. Estas linhas de estudo se preocupam com a significância social da música e também com a 

organização social da produção e recepção musical.

Tenho  a  consciência  e  a  convicção  de  que  não  podemos  analisar  a  música  através  de 

conceitos e visões isoladas. Os diversos agentes sociais, presentes na cadeia produtiva e na indústria 

da  música,  criam uma rede  extremamente  complexa  de relações  que,  ao longo do  século  XX, 

sofreram  constantes  mudanças  principalmente  devido  ao  surgimento  de  novas  tecnologias  e 

estruturas  de  produção.  Dentro  dessa  perspectiva,  entendo  que,  mesmo quando enfocamos  um 

determinado aspecto da música popular, como é o caso do compositor/cantautor neste trabalho, não 

podemos  esquecer  a  influência  que  os  outros  elementos  têm  em  nosso  objeto  de  estudo  e  a 

interdependência existente com outros campos subjacentes. Nesse sentido, sempre que necessário, 

recorro igualmente a outras abordagens como a Histórica da Música Popular Brasileira e os Estudos 

em Mídia e Comunicação, a fim de contextualizar as discussões em torno do papel do compositor 

na música popular brasileira e obter informações mais completas da relação da música popular com 

os meios de comunicação no Brasil.
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Talvez por esse motivo, as discussões trazidas pelo crítico de rock e sociólogo especializado 

na cultura de música popular, Simon Frith, me pareceram bastante apropriadas para este trabalho. 

Ainda  que  os  estudos  sobre  música  popular  e  indústria  musical  no  Brasil  estejam  bastante 

desenvolvidos, talvez a maioria das abordagens sob a ótica proposta por Frith estejam centralizadas 

em um contexto anglo-saxônico, principalmente Estados Unidos e Reino Unido. Em seu livro The 

Sociology of Rock (FRITH, 1978) ele analisa consumo, produção e ideologia do rock com uma 

abordagem ampla, passando por lazer, cultura jovem, ferramenta para libertação ou opressão, entre 

outras coisas. Ou seja, essa abordagem “sistêmica” para o rock pode ser aplicada para a indústria de 

música popular no Brasil, em especial neste trabalho o que diz respeito ao compositor/cantautor 

popular brasileiro.

Em um estudo mais genérico sobre a indústria de música popular, em uma coletânea que 

contou com a participação de outros autores,  La Otra Historia del Rock (FRITH, 2006), Simon 

Frith  coloca  diversas  preocupações  extra-musicais  que  muitas  vezes  determinam  certas  ações 

mercadológicas e também de consumo deste tipo de música:

La cuestión que subyace [la música popular] es de orden metafísico. La música es  
inmaterial por naturaleza. Puede oírse pero no puede tocarse con las manos. Dura  
tanto como dura su interpretación. Y no es algo de lo que se pueda ser propietario,  
al  menos  en  forma  directa.  ¿Cómo  transformar  esta  experiencia  intangible,  
auditiva y limitada en el tiempo en algo que pueda ser comprado y vendido? Ésta y 
no otra es la pregunta que ha guiado los destinos de la música popular a lo largo  
de su historia, desde que los primeros músicos ambulantes cantaban a cambio de  
un plato de comida caliente (FRITH, 2006 p. 53).

Ainda neste trabalho,  Simon Frith aponta que a música está presente em quase todas as 

atividades  cotidianas  que realizamos  e  que  foi  neste  último século  que ela  teve  uma grande  e 

extraordinária expansão, sofrendo inclusive uma domesticação, privatização e individualização de 

sua escuta (FRITH, 2006).

Partindo destas ideias e princípios, podemos também levar em conta que as indústrias de 

musica, pelo menos no universo capitalista ocidental,  no qual o Brasil se inclui,  estão baseadas 

nesta tentativa de transformar a experiência de música popular em algo comerciável, e que isso 

certamente envolve inúmeros fatores históricos, sociais e tecnológicos, como apontado por Frith, e 

ainda muitos outros, que são intrínsecos da música popular.

Analisando a indústria da música e a estrutura das grandes corporações do setor, Frith traça 

um panorama dos impactos  do armazenamento de música na criação e  no desenvolvimento da 

indústria musical, desde os primeiros formatos (os próprios músicos e depois as partituras) até sua 

informatização,  no sentido  de ser  guardada  como uma informação que,  hoje  em dia,  é  digital. 

Ainda, o autor relaciona pontos mais mercadológicos desta indústria, como a oferta e a demanda, 
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para posteriormente investigar mais a fundo os meios de comunicação da música e a “construção de 

comunidades de consumidores” (FRITH, 2006).

O ponto paradigmático que considero nestes estudos de Simon Frith, que são fundamentais 

para  as  discussões  desenvolvidas  neste  trabalho,  é  a  constatação  de que  a  indústria  da  música 

trabalha  inevitavelmente  com “fracassos  comerciais”,  e  como  os  principais  departamentos  das 

grandes gravadoras, o Artist and Repertory (A&R – trabalha com o talento e lida com os processos 

de produção dos trabalhos musicais) e o Marketing (que se preocupa em vender o produto acabado) 

lidam com esse fator para maximizar os lucros, ou melhor, minimizar as perdas. O conflito existente 

entre esses setores, que possuem igual prestígio dentro das grandes gravadoras, em que um tenta 

atribuir a culpa pelo insucesso ao outro, permeia todo um cenário mercadológico no qual, segundo 

Frith, 90% dos produtos geram perdas, ou seja, não chegam a cobrir nem os próprios custos. O 

desenvolvimento  da  indústria  musical  no  século  XX estabeleceu  rígidas  relações  trabalhistas  e 

comerciais  submetidos  à  essa  realidade,  com imposições  vindas  dos  departamentos  de  A&R e 

Marketing  para  superar  ou,  pelo  menos,  minimizar  esse  prejuízo.  Entretanto,  são  poucas  as 

investigações realizadas sobre o impacto dessas políticas empresariais no papel dos compositores de 

música  popular  em geral,  e  como isso influenciava suas  composições.  E,  além disso,  como as 

mudanças  tecnológicas  que  enfrentamos  nos  últimos  20  anos  parecem  estar  mudando  esse 

panorama por  parte  do  compositor.  Nesse  ponto é  que  se  insere  as  discussões  propostas  neste 

trabalho, analisando o caso específico da indústria musical brasileira pela atuação dos compositores 

da cidade de São Paulo.

As discussões deste trabalho também estão inseridas dentro das principais transformações 

tecnológicas que afetaram a música popular durante o século XX, fornecendo ao mesmo tempo 

novas ferramentas e obrigações aos compositores e arranjadores envolvidos no cenário fonográfico. 

Nesse sentido, as discussões trazidas por Paul Théberge (THÉBERGE in FRITH, 2006) e Eduardo 

Vicente (VICENTE, 1996) servem como ponto de partida para a compreensão do impacto que a 

tecnologia  teve  na  música  popular  culminando  na  possível  autonomização  por  parte  do 

compositor/cantautor das etapas da produção musical adquiridas após os anos 90 e a revolução 

digital.

Por fim, é importante destacar que a visão proposta nesta trabalho não pretende defender ou 

reforçar uma possível dicotomia existente entre indies e majors ou arte e mercado, como Richard 

Middleton (MIDDLETON e MANUEL, 2001).  Às vezes esse termos carregam uma conotação ide-

ológica, muitas vezes maniqueísta, de que existem os “mocinhos independentes da arte” e os “vilões 

da indústria e do mercado”, ao invés de uma visão mais realista de estruturas de produção distintas. 
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Me incluo em uma abordagem de estudar a interação da indústria e da cultura com seus agentes so-

ciais e transformações ocorridas no setor, assim como Keith Negus:

(…) rechazo otros modelos dicotómicos de la industria musical, ya sea el de las  
compañías independientes (creativas, artísticas, democráticas) contra las  majors 
(comerciales,  conservadoras,  oligárquicas);  individuos  maquiavélicos  
(explotadores cínicos) contra músicos esforzados (talentosos e inocentes); (…). Al  
contrario, subrayaré cómo la industria discográfica tiene una influencia directa en 
el  modo en que la  creatividad puede llevarse a cabo,  recibir  significado y ser  
contestada en un momento dado (NEGUS, 2005, p. 61).
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METODOLOGIA 

Para realizar esta investigação me baseei na consulta bibliográfica e documental  sobre a 

indústria musical brasileira. Além da literatura disponível sobre o assunto, diversas entrevistas e 

informações,  publicadas  principalmente  em jornais  brasileiros,  foram utilizados  como fonte  de 

dados para ilustrar  os  debates  propostos.  Sites  de instituições  como a Associação Brasileira  de 

Produtores  de  Discos  (ABPD)  e  Ministério  da  Cultura  também foram utilizadas  como  fontes 

oficiais para alguns conceitos e dados específicos. 

Para revelar e posteriormente analisar onde o compositor está inserido, foi necessário um 

estudo de caso com cinco compositores da cidade de São Paulo: Maurício Pereira, Carlos Careqa, 

Kléber Albuquerque,  Iara Rennó e Natalia Mallo. As perguntas foram enviadas por email,  e os 

artistas  posteriormente  enviaram  as  respostas  também  por  email  (em  anexo  a  íntegra  dos 

depoimentos). A escolha destes cantautores se deu principalmente pelo fato de que, há 20 anos atrás, 

o  desenvolvimento de sua carreira  musical  seria  muito provavelmente  inviável  fora  do cenário 

empresarial das grandes gravadoras no Brasil. Em outras palavras, as transformações tecnológicas 

nesse  período  possivelmente  permitiram que  estes  compositores/cantautores  pudessem ter  uma 

autonomia maior  do processo de produção musical  e,  dessa forma,  estamos diante  de  uma re-

configuração e transformação de todo cenário musical brasileiro, como aponta Leonardo de Marchi 

(2006b). O grupo específico de cinco compositores/cantautores foram selecionados pois essa é sua 

atuação profissional mais relevante, e seus trabalhos são reconhecidos pela crítica e pelo público, e 

estão inseridos no mercado e circuito de shows tanto da cidade de São Paulo quanto do Brasil como 

um todo. Além disso, não possuem uma estética musical unificada. Todos esses artistas trabalham 

bastante em torno da letra de música, da poesia e da literatura mas de diferentes maneiras, desde o 

humor até o formato clássico de canções, explorando alguns ritmos brasileiros como o baião. Além 

da música brasileira, dialogam com diversas tendências internacionais como o pop, rock e tango, 

sendo considerado neste estudo uma amostra do que realmente acontece na cidade de São Paulo 

atualmente. Investigar e discutir essas transformações do ponto de vista deste agente só foi possível 

com base no estudo bibliográfico e nos dados revelados no questionário a esses artistas. Além disso, 

minha  atuação pessoal  e  profissional  no  meio  musical  como compositor,  além de  servir  como 

motivação para  investigar  a  fundo o tema,  me permite  ter  acesso  a  esses  artistas  e  a  ter  uma 

perspectiva direta e prática das investigações.

Sobre os entrevistados, podemos destacar a atuação profissional marcante de todos eles e, 

mesmo  que  representem  algumas  gerações  distintas,  são  influências  e  referências  para  outros 
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artistas brasileiros. Todos os entrevistados atuam como compositores e músicos, além de outras 

funções como produtor musical e ator. Maurício Pereira, um dos poucos que nasceram e sempre 

moraram em São Paulo,  tem 50 anos  e  mais  de 25 de  carreira  musical  e  participou da  banda 

Mulheres  Negras,  juntamente  com André Abujamra,  outro nome importante  da  música  popular 

brasileira contemporânea. Em carreira solo, lançou discos como Mergulhar na Surpresa  (2002) e 

Pra Marte  (2007). Atua também na área publicitária, como ator e locutor de comerciais. Carlos 

Careqa tem 48 anos, nasceu em Guatá, Santa Catarina, morou anos em Curitiba e chegou em São 

Paulo em 1990, onde reside até hoje. Tem 26 anos de carreira, sempre atuou de maneira solo e 

lançou vários discos, como  Não sou Filho de Ninguém  (2004) e Tudo que Respira quer Comer  

(2009). Também é ator, atuou em séries da televisão brasileira e comerciais. Kléber Albuquerque 

tem 39 anos e nasceu em Santo André, na grande São Paulo, mas hoje mora na capital onde vive 

exclusivamente de música. Lançou discos solos como O Centro está em Todas as Partes (2003) e 

Só o Amor Constrói  (2009),  além de  um projeto coletivo  chamado Um do um do um (2001),  

gravado na virada do milênio. Iara Rennó tem 33 anos, nasceu e sempre morou em São Paulo, e 

também é produtora musical e cantora. Possui 10 anos de carreira como compositora, e atuou na 

banda  Dona Zica.  Em trabalho  solo  lançou o disco  Macunópera Tupi  (2008)  baseado na obra 

literária Macunaíma de Mário de Andrade, selecionado através de um edital público da Petrobrás, 

um dos principais do país. Natalia Mallo tem 35 anos e, além de compositora, é proprietária de um 

estúdio de música profissional, onde produz seus trabalhos e também de diversos outros artistas. 

Nasceu em Buenos Aires,  Argentina,  mas se mudou pra São Paulo na adolescência,  onde atua 

profissionalmente  há  15  anos.  Participa  das  bandas  Trash  Pour  Quatro  e  Sinamantes  como 

instrumentista  e  cantora,  e  além disso  lançou  o  disco  Qualquer  Lugar  (2008) de composições 

próprias.

Nas  perguntas realizadas procurei investigar de que forma esses artistas atuam no mercado 

da música de São Paulo, assim como suas experiências com gravadoras de grande e médio porte no 

Brasil. Sobre a tecnologia, foi feita uma pergunta sobre a utilização ou não de um estúdio particular 

ou home studio, que foi tida como base para investigar a autonomia que os artistas adquiriram do 

processo  de  produção.  Como  esta  ferramenta,  que  permite  a  utilização  de  uma  quantidade 

praticamente ilimitada de programas de gravação e edição de música, é utilizada por esses artistas 

no seu trabalho profissional. O acesso, disponibilidade e uso desse tipo de estúdio é algo recente, 

que coincide com a  revolução digital que será abordada neste trabalho. O questionário possuía 3 

perguntas diretas (quanto tempo de carreira, quanto tempo atua em São Paulo e quem gerencia a sua 

carreira musical) e 6 indiretas (como é a relação com o mercado musical,  se teve contrato com 

gravadoras,  se  positiva  como essa  relação  influenciou  sua  atuação,  o  papel  da  internet  no  seu 
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trabalho,  a  utilização  de  home studio  e,  por  fim,  o  que entendem por  “nova MPB”).  A última 

pergunta não foi considerada nas análises pois gerou respostas muito distintas e pouco conclusivas, 

se afastando do objeto de estudo delimitado para este trabalho. Portanto, as oito perguntas restantes 

foram  consideradas  relevantes  para  a  investigação  da  possível  atuação  autônoma  desses 

compositores no cenário musical de São Paulo e do Brasil, e foram elaboradas para evidenciar essas 

informações.

A partir das respostas dos entrevistados, procurei identificar aspectos da atuação profissional 

de cada  um, destacando os  pontos  onde ocorria  uma autonomização da produção por  parte  do 

compositor.  A comparação  e  discussão  desses  dados,  explicados  no  capítulo  3  deste  trabalho, 

confrontadas  com  as  discussões  estabelecidas  sobre  a  indústria  musical  no  Brasil,  permitiu 

identificar como este agente atua na cena musical de São Paulo de maneira autônoma e profissional, 

o que dificilmente ocorreria há 20 anos atrás. Acredito que esta seja uma primeira abordagem de um 

estudo  mais  amplo  a  ser  realizado  posteriormente,  extrapolando  as  discussões  para  o  cenário 

brasileiro como um todo através de um estudo de caso maior e mais representativo das diversas 

regiões do país, que será realizada na minha pesquisa de doutorado.
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CAPÍTULO 1 –  HISTÓRICO DA INDÚSTRIA MUSICAL NO BRASIL E SUA 
PARTICULARIEDADE 

Anteriormente  ao  surgimento  de  um  suporte  físico  para  a  música  e  seu  consequente 

armazenamento, que se deu com o fonógrafo no final do século XIX, sua audição dependia da 

execução  ao  vivo  dos  músicos,  existindo  somente  naquele  momento.  Simon  Frith  (FRITH  in 

FRITH, 2006) aponta que a primeira forma de registrar música eram os próprios músicos e seus 

instrumentos,  que a guardavam em sua memória para posteriormente interpretar as canções em 

troca de um pagamento, sendo, portanto, a fonte primária do negócio musical. Ainda que soe óbvia, 

esta afirmação é importante para chamar a atenção de que a música já era vista como um produto 

muito antes do estabelecimento da indústria musical ocidental globalizada. De uma maneira ou de 

outra, era a música o meio utilizado para sobrevivência de algumas pessoas desde a Idade Média, 

sendo, portanto, o seu produto e trabalho oferecido em troca de compensações financeiras.

Ainda  de  acordo  com Frith  (FRITH  in  FRITH,  2006),  após  a  combinação  de  notação 

musical  e  imprensa,  através  da  partitura,  começou  a  divisão  entre  música  comercial  e  não 

comercial, não no sentido de música clássica ou pop, mas sim a música com ou sem notação e, 

dessa forma, se excluía as manifestações mais populares que não eram transcritas. A indústria de 

edição musical se baseava na música clássica escrita e dependia das propriedades de direito autoral 

estabelecidas  nos  contratos  com os  compositores,  impedindo que outros editores  publicassem a 

mesma obra  para poder vende-la e estabelecer seu comércio (FRITH in FRITH, 2006).

O surgimento da tecnologia de gravação e o consequente armazenamento da música em um 

suporte físico proporcionou profundas mudanças no cenário musical. A invenção do fonógrafo por 

Thomas Edison, em 1877, um cilindro que gravava mecanicamente sons em um folha de estanho, 

permitiu o desenvolvimento do que conhecemos hoje como indústria fonográfica, sendo, dessa vez, 

a música popular o principal produto (ZAN, 2001). Mesmo com intuito de gravar e posteriormente 

reproduzir  a voz falada,  rapidamente o fonógrafo passou a ser utilizado para registrar  e gravar 

músicas.  O  primeiro  cidadão  brasileiro  a  ter  sua  voz  gravada  foi  o  imperador  Dom Pedro  II 

enquanto assistia uma sessão de gravação (SILVA, 2001). O gramofone, inventado pouco depois do 

fonógrafo pelo alemão Emil Berliner, permitia o armazenamento da música gravada em um disco 

plano,  que  posteriormente  se  tornaria  um formato  físico  mais  prático  para  comercialização  da 

música gravada, o 78 RPM ou disco de goma-laca.

A indústria fonográfica brasileira tem início, então, segundo Silva (2001), dois anos depois 

do surgimento do fonógrafo nos Estados Unidos, quando este aparelho foi apresentado em uma 
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conferência na cidade de Porto Alegre. Entretanto, somente a partir dos primeiros anos do século 

XX é que a invenção de Thomas Edison foi realmente comercializada no país por Frederico Figner, 

um tcheco naturalizado americano, no Rio de Janeiro, que logo em seguida contrata músicos para 

realizar  gravações  de  diversos  gêneros  musicais.  Marcha,  samba  e  choro  passam  a  ser 

extremamente difundidos em um mercado de música gravada no Brasil:

A partir de então, começou a formar-se um mercado de música gravada no país,  
por meio do qual era veiculada, por quase todo o território nacional, uma gama de  
gêneros populares urbanos que se constituíram, especialmente no Rio de Janeiro,  
em fins do século XIX e início do século XX. Dentre eles destacaram-se o samba, a 
marcha e o choro. (ZAN, 2001).

Mais especificamente o samba e a marcha, os primeiros produtos da indústria fonográfica 

nacional,  se  desenvolveram principalmente  entre  os  anos  de  1870  e  1930  e  foram a  primeira 

contribuição cultural das camadas realmente urbanas do Rio de Janeiro (TINHORÃO, 1997). José 

Ramos Tinhorão afirma que, no Brasil, haviam na época a música erudita e operística da elite (no 

máximo com a incorporação de alguns elementos de valsa e modinha), gêneros estrangeiros como 

polca e quadrilhas, e o batuque africano, exclusivo dos negros que eram a maioria das classes mais 

baixas. A marcha e o samba, segundo o autor, não surgiram de uma maneira específica de tocar, mas 

sim para atender a uma necessidade específica de dar ritmo para as lentas passeatas dos ranchos e 

aos blocos de carnaval. Assim nascia no Rio de Janeiro, com contribuição da comunidade baiana 

que vivia nos morros cariocas, esses gêneros que podem ser considerados uma síntese da cultura 

africana no Brasil. Para o samba especificamente, encontramos, após sua popularização ao final da 

década  de  10,  resquícios  de  batuques  africanos,  estribilhos  do  folclore  baiano  e  elementos  do 

maxixe carioca. Nessa época, é gravado o samba  Pelo Telefone, de Donga e Mauro de Almeida, 

considerada a primeira gravação do gênero segundo os registros da Biblioteca Nacional. Por essas 

diversas  influências,  inclusive,  há  controvérsias  a  que  gênero  específico  pertence  esta  música, 

samba ou maxixe.

Frederico  Figner  posteriormente  fundou  a  Casa  Edison  que,  além  de  comercializar 

fonógrafos,  equipamentos  de  som,  máquinas  de  escrever,  geladeiras,  entre  outras  coisas,  se 

transformou na  primeira  gravadora  do Brasil.  Através  de uma parceria  com a  Gramophone de 

Londres,  que enviou um técnico de gravação a pedido de Figner,  foram gravados os primeiros 

discos brasileiros, que eram enviados posteriormente para a Europa para prensagem (INSTITUTO 

CULTURAL CRAVO ALBIN, 2010). Entre os anos de 1902 e 1927, período em que as gravações 

ainda eram feitas de maneira mecânica, a Casa Edison foi responsável por mais da metade dos 

discos produzidos no Brasil;  somente no ano de 1903 foram três mil  gravações,  conferindo ao 

Brasil o terceiro lugar no ranking mundial de mercados de discos, atrás apenas dos Estados Unidos 
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e Alemanha (DARBILLY, 2007). Figner obteve, consequentemente, grande sucesso financeiro e 

criou a primeira loja de varejo do país, expandindo seus negócios por todo território nacional com 

diversas filiais (INSTITUTO CULTURAL CRAVO ALBIN, 2010).

O ano de 1912 é marcado pela instalação da primeira fábrica de prensagem de discos em 

território brasileiro e a maior da América Latina, sediada na cidade do Rio de Janeiro por um acordo 

entre Figner e a Odeon Talking Machine, e também pela produção do primeiro disco produzido 

inteiramente no Brasil. A Odeon possuía os melhores equipamentos da época, e a fábrica tinha uma 

capacidade de produzir cerca de 1,5 milhões de discos por ano. Posteriormente, outras fábricas de 

disco surgem no país, como a Fabrica Phonographica União (1919) e a Fabrica Popular (1920), 

consolidando a indústria fonográfica no país (ALMEIDA, 2001).

A gravação elétrica surge, na década de 20, inventada pela Western Electric em 1924, sendo 

um fator importante no desenvolvimento da indústria fonográfica mundial.  As músicas gravadas 

mecanicamente tinham uma qualidade inferior às que se ouviam no rádio, que eram executadas ao 

vivo.  Em  1927,  é  produzido  pela  Odeon  o  primeiro  disco  elétrico  brasileiro,  de  canções 

interpretadas por Francisco Alves. A tecnologia de gravações elétricas era dominada por gravadoras 

estrangeiras,  e  vários  estúdios  e  fábricas  de  outras  multinacionais  foram instaladas  no  Rio  de 

Janeiro, mudando o panorama da indústria no país. Essas empresas viram no Brasil um possível 

remédio para a crise que afetava os Estados Unidos depois da quebra da bolsa de Nova York em 

1929.  Como  consequência,  várias  fábricas  de  discos  nacionais  fecharam  suas  portas  por  não 

conseguirem acompanhar e concorrer com as empresas estrangeiras. A marca Odeon, por sua vez, 

continuou atuando no país para concorrer com outras empresas multinacionais do setor como a 

Victor e a Columbia, neste momento já presentes no Brasil. 

Sobre a gravação elétrica no campo da indústria fonográfica, Darbilly (2007) afirma:

A introdução da tecnologia do sistema elétrico parece ter sido o primeiro incidente  
crítico  desta  natureza  a  modificar  substancialmente  as  posições  relativas  dos  
atores no campo e até mesmo a saída de alguns que nele permaneciam até então.  
Uma  vez  que  os  recursos  que  proporcionavam  uma  posição  de  destaque  aos  
antigos  atores  foram  desvalorizados  em  face  deste  incidente,  os  atores  que  
detinham novos recursos ganharam poder e passaram a atuar mais intensamente  
no campo (DARBILLY, 2007 p.55)

No início dos anos 30 a Odeon afasta Frederico Figner de suas atividades, e a Casa Edison 

se  volta  a  venda  de  geladeiras,  mimeógrafos  e  outros  artigos.  Entretanto,  pode-se  dizer  que  o 

mercado brasileiro iniciado por ele e a diversidade e difusão da música popular feita no país, além 

dos incentivos fiscais do governo de Getúlio Vargas (1930-1945), que tinha um discurso claro de 

identidade  e  unificação nacional,  parece  que formaram o cenário ideal  para a  entrada e  rápida 

24



consolidação de gravadoras multinacionais:

O momento torna-se propicio à instalação de novas indústrias no Brasil, fato que o  
próprio  governo  Vargas  não  somente  percebeu  como  estimulou  através  de  
incentivos  à  industrialização.  O  esforço  conjunto  de  intelectuais  e  do  
Estado,utilizando  a  música  como  fator  de  integração  e  identidade  nacionais,  
também contribuirá para esse quadro favorável (...) A conjunção do cinema falado  
(o ciclo da comédia musical), da gravação elétrica, da fabricação e venda maciça 
dos  fonógrafos  e  o  advento  do  rádio  comercial  formam,  sem  dúvida,  a  base  
tecnológica com a qual vão se juntar a excepcional renovação do repertório de  
música urbana com a chegada do samba e o surgimento de uma legião de cantores  
e compositores como nunca houve igual na música brasileira (LAUS, 1998).

Em outras palavras, essa época é importante para definir os rumos da indústria musical no 

país, com a saída de algumas empresas e a consolidação de outras como Odeon, RCA-Victor e 

Columbia. Estas empresas dominarão o mercado até meados dos anos 50 e permanecem atuantes no 

Brasil até hoje com outros nomes ou parte de conglomerados maiores.

Ainda nos anos 30, Noel Rosa começa a trazer para o samba um discurso e uma narrativa 

(poesia, estória), com letras até mais coloquiais e um formato mais curto, com aproximadamente 

três minutos. As introduções passam a ser menores e o canto mais próximo da fala, diferente da 

música erudita que conta com uma técnica vocal sofisticada para o canto de ópera. Esses aspectos 

foram  fundamentais  para  a  constituição  de  um  grande  mercado  de  música  popular  no  Brasil 

(LEMINSKI e RUIZ, 2006), pois as narrativas das canções permitiam uma identificação do público 

com as mesmas, além de poderem conter mais músicas em um mesmo disco por conta de sua menor 

duração, ou seja, era possível comercializar de fato uma obra.

A consolidação do samba como símbolo nacional se estende pelos anos 40, já sendo visto 

pela elite cultural do país como uma música brasileira, ainda que considerado pobre em ritmo e 

harmonia. Em 1939, Aquarela do Brasil de Ary Barroso é um dos primeiros exemplos deste samba 

elitizado  e  nacionalista,  com  aspectos  de  big  band  similar  ao  jazz  americano,  mesclando  as 

características dos morros cariocas com a identidade nacional, em construção na época, chegando 

também ao grande mercado musical estabelecido. Nas décadas de 30 e 40, o samba se consolida 

como música brasileira pelo povo, pelo mercado e pelas rádios, representando a unificação e a 

identidade nacional do discurso varguista.

O surgimento do LP, em 1948, foi um outro momento importante. Aos poucos este novo 

formato  substituiu  o  disco  de  78  RPM  por  ser  mais  leve,  maleável  e  resistente  a  choques 

(PICCINO, 2005), além de ter sulcos menores permitindo ter mais músicas de cada lado do disco. 

Em 1951 foi lançado o primeiro LP no Brasil, pelo selo Capitol, reunindo marchinhas e sambas para 

o  carnaval  daquele  ano.  A  qualidade  sonora  melhora  significativamente,  com  gravações  de 

instrumentos e vozes separadas em quatro etapas distintas (quatro canais) permitindo uma posterior 
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mixagem dos sons gravados, substituindo as gravações “ao vivo” anteriormente realizadas.

De fato, o LP era o formato ideal na época para se comercializar e vender um conceito, uma 

obra, como mencionado anteriormente. A tecnologia dessa nova forma de armazenar a música e a 

técnica mais aprimorada das gravações constituiu um suporte  essencial  para a  disseminação do 

“samba-coloquial” iniciado por Noel Rosa e da nova música nacional que se afirmava e, a partir de 

então, começar a desenvolver um mercado de massa no Brasil. 

O  aprimoramento  e  o  barateamento  dos  custos  de  produção  de  discos  resultou  no 

aparecimento de gravadoras de menor porte nos Estados Unidos. Dias (2000, p. 127) afirma que 

“mesmo que dependessem das transnacionais para a fabricação de discos, o acesso aos estúdios ou 

às condições básicas de produção (estúdios, trabalho dos técnicos e equipamentos de gravação e 

finalização) foi gradativamente ampliado”, fazendo com que essas empresas pequenas assumissem 

um papel mais ativo no mercado. Em 1957 essas pequenas gravadoras (independentes) chegaram a 

liderar as paradas de sucesso internacionais com singles de música popular (SILVA, 2001), porém 

ainda enfrentavam muitas dificuldades para a distribuição e difusão de seus lançamentos. Mesmo 

assim, foram importantes para o surgimento do rock'n'roll (LOPES, 2004), talvez um dos principais 

gêneros musicais difundidos e comercializados no século XX.

Os anos 50 são marcados,  portanto,  não somente pelas transformações tecnológicas mas 

também por uma revolução mercadológica da música, principalmente nos Estados Unidos. Grandes 

investimentos começaram a ser feitos na qualidade do produto musical, passando pelas técnicas de 

gravações cada vez mais aprimoradas e pelo trabalho visual da capa dos disco, e, paralelamente, no 

marketing e na carreira e imagem dos artistas. Dessa forma, atingindo um público cada vez maior, a 

música se  tornava um negócio extremamente rentável.  O  star system8 na música foi,  direta  ou 

indiretamente, fazendo com que a música popular se tornasse cada vez mais indispensável para a 

vida das pessoas, passando a se incorporar definitivamente na história e na construção da identidade 

das diferentes sociedades:

Aparentemente, a música tem sido sempre muito importante para a construção da  
identidade coletiva – as comunidades se conhecem e se reconhecem através de  
seus  registros  musicais  -,  e  também  tem  sido  manipulada  por  políticos  
nacionalistas,  seja  na  forma  de  hinos  nacionais  ou  na  forma  de  um  folclore  
forçado e artificial que pode ser utilizado para etiquetar os não-nacionais como  
“os outros”, porque não entoam a “nossa” canção. Como reação, a indústria da  
música  comercial  converteu  a  forma  em  que  a  música  oferece  um sentido  de  
pertencimento (e de exclusão) em algo vendável (FRITH, 2006).
 

Talvez o maior e o primeiro exemplo desse fenômeno seja Elvis Presley. Todo o marketing 

8 Termo vinculado à indústria do cinema, que se remete a uma maneira de criar, promover e explorar as estrelas dos 
filmes no Cinema Clássico de Holywood.
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de sua carreira era feito também em cima da imagem do artista, passando pela participação em 

programas de rádio e televisão, filmes, e uma série de outros fatores que fez com que jovens do 

mundo inteiro se identificassem com aquele novo estilo de dançar e cantar. No Brasil, as grandes 

multinacionais do setor fonográfico, então, começaram a investir no mercado de música popular, 

reproduzindo as práticas comerciais americanas de interdependência com a mídia e monopólio do 

mercado e da produção.

A crítica musical brasileira dos anos 50 valoriza e imortaliza os músicos dos anos 30, como 

Pixiguinha e Noel Rosa, criando conceitos como Época de Ouro e Velha Guarda, usados até hoje, 

praticamente ignorando a música feita na época. Devido a grande popularização em massa do rádio 

após a Segunda Guerra Mundial, o bolero mexicano foi um dos gêneros mais difundidos mas não 

teve uma boa aceitação da crítica, que se voltou para a “autêntica música brasileira” dos anos 30.

Nos anos 60, a Bossa Nova surge e passa a ser a trilha sonora nacional de desenvolvimento e 

modernização  do  país,  com  novas  construções,  investimentos  em  infra-estrutura  e  criação  de 

grandes empresas estatais como a Petrobrás visando a inserção do Brasil no contexto mundial, o que 

fazia parte do discurso político do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961). O Brasil estava 

em uma época de expansão econômica, com a construção da nova capital do país, Brasília, marcada 

pela arquitetura arrojada de Oscar Niemeyer.  Na música,  todo esse sentimento de otimismo foi 

traduzido pela Bossa Nova. O novo jeito de tocar violão, e principalmente a maneira de cantar de 

João  Gilberto,  que  marcaram  este  gênero,  pôde  ser  difundido,  entre  outros  fatores,  devido  à 

existência de potentes  microfones desenvolvidos na década anterior,  já que a  opção estética  do 

canto  era  quase  como  se  fosse  o  silêncio,  o  mínimo  de  som  possível  para  a  interpretação, 

confrontando  fortemente  as  tendências  musicais  da  época  (NAPOLITANO, 2001).  Em 1962 a 

Bossa Nova chega aos Estados Unidos na voz de Frank Sinatra,  levando a imagem cultural  do 

Brasil para o exterior.

Assim  como  aconteceu  com  o  rock  norte-americano  nos  anos  50,  pequenas  empresas 

musicais  também  foram  importantes  para  a  Bossa  Nova  brasileira.  É  o  caso  das  gravadoras 

independentes Elenco e Forma que depois foram adquiridos pela Polygram – hoje Universal Music 

– (CASTRO, 1990), seguindo, assim, o caminho da maioria das iniciativas independentes da época 

de serem incorporadas por empresas maiores.

Ao mesmo tempo, também houve uma expansão da produção, distribuição e consumo nos 

anos  60  ditado  pelo  mercado  privado,  ao  contrário  das  décadas  anteriores,  atingindo  taxas  de 

crescimento expressivas até praticamente o final da década seguinte (VICENTE, 2006):

Simultaneamente,  diversas  das  majors  transnacionais  que  hoje  dominam  o  
mercado iniciaram ou ampliaram suas atividades no país: a Philips-Phonogram 
(depois da PolyGram e, atualmente, parte da Universal Music) instala-se em 1960  
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a partir da aquisição da CBD (Companhia Brasileira do Disco); a CBS (hoje Sony 
Music),  instalada desde 1953,  consolida-se a partir  de 1963 com o sucesso da  
Jovem Guarda; a EMI faz-se presente a partir de 1960; através da aquisição da 
Odeon, a subsidiária brasileira da WEA, o braço fonográfico do grupo Warner, é  
fundada em 1976 e a da Ariola – pertencente ao conglomerado alemão Bertelsman 
(BMG)  –  surge  em  1979.  A  RCA,  que  mais  tarde  seria  adquirida  pela  
Bertelsman,tornando-se  o  núcleo  da  BMG,  operava  no  país  desde  1925  e  
completava o quadro das empresas internacionais mais significativas em nosso  
cenário doméstico (VICENTE, 2006, p.116).

Em um contexto de ditadura, instalada no país após o Golpe Militar de 1964, e expansão da 

música popular no Brasil, a televisão se consolida como principal meio de comunicação, e difundiu 

amplamente os populares Festivais da Canção9 no fim dos anos 60 refletindo todo espaço que a 

música brasileira ganhou nas décadas anteriores. Entre os principais estão o Festival de MPB e o 

Festival Internacional da Canção. Em 1968, chega a ocorrer nove festivais com acompanhamento 

das emissoras de televisão, trazendo uma mídia intensa para a música brasileira. Esses festivais, que 

perderam força principalmente depois da instalação da censura ferrenha através do Ato Institucional 

5 (AI5), formaram um cenário importante na música e na indústria brasileira, revelando grandes 

nomes como Chico Buarque, Elis Regina, Caetano Veloso, entre outros, e tornaram a televisão um 

importante  veículo  de  difusão da  música  popular  no  país.  Grandes  emissoras  que surgiram no 

período  expandiriam posteriormente  suas  atuações  para  outras  mídias,  como a  própria  música, 

assumindo com o tempo grande influência na sociedade, inclusive política. 

Em 1965 surgem os primeiros dados do mercado nacional de discos, dimensionado como 

cinco vezes  menor  que o norte-americano,  sendo formada também a Associação Brasileira  dos 

Produtores de Disco pelas gravadoras instaladas no país (SILVA, 2001).

As empresas e conglomerados internacionais enfrentaram uma resistência de organizações 

nacionais de grande porte já atuantes, como a Continental e a Copacabana, e acabaram optando por 

terceirizar alguns setores da produção ao invés de investirem em complexos parques industriais com 

gráficas, estúdios e fábricas como as nacionais já possuíam (VICENTE, 2006). Vicente ainda afirma 

que  “uma  consequência  desse  conflito  entre  gravadoras  nacionais  de  orientação  única  versus 

conglomerados e de majors internacionais, tenha sido a de empurrar as empresas brasileiras tanto 

para a prospecção de novos artistas e tendências como para a exploração de segmentos marginais e 

menos rentáveis do mercado” (VICENTE, 2006, p.124), o que Darbilly (2007) considera um papel 

análogo ao que fariam as gravadoras conhecidas posteriormente como independentes ou indies.

Nos  anos  60  e  70  as  gravadoras  buscaram  incrementar  seus  catálogos  devido  a  forte 

9 Uma série de festivais de música popular, organizados e com cobertura das emissoras de televisão entre os anos 
1966 e 1968.
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concorrência no setor, predominando os compactos simples e duplos por todo o mundo. Já nessa 

época,  portanto,  essas  empresas  começaram  a  diversificar  suas  atuações  entre  os  artistas  de 

catálogo  e  os  “sucessos  instantâneos”:  enquanto os  primeiros,  que no Brasil  envolviam nomes 

carismáticos como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Milton Nascimento, sustentavam 

uma parte do mercado com vendas pequenas e constantes, os segundos atingiam grandes vendas 

durante  um curto  período.  Esta  estratégia  de  mercado  é  reproduzida  no  Brasil  pelas  grandes 

gravadoras até pelo menos os anos 90.

A primeira grande expansão da indústria musical brasileira se deu nos anos 70. A maioria da 

população brasileira já contava com eletrodomésticos  como rádio,  vitrola  e televisão devido ao 

aumento  da  renda  per  capita  da  classe  média  e  o  incentivo  às  indústrias  de  bens  duráveis. 

Principalmente pela forte intervenção estatal na economia e na cultura feita pelo Regime Militar, 

podemos dizer que essa década foi um marco no desenvolvimento da indústria musical no Brasil 

(DE  MARCHI,  2006b).  Esse  desenvolvimento  se  deu  sob  o  efeito  do  chamado  “milagre 

econômico” e a censura, que atingiu duramente a classe artística em geral (ORTIZ, 1994).

Entre outros fatores, duas ações do governo brasileiro contribuíram significativamente para 

a expansão da indústria cultural no país: a Lei de Benefício Fiscal da Música Brasileira, de 1967, e a 

reformulação do sistema de arrecadação e distribuição dos direitos autorais (DE MARCHI, 2006b), 

com  criação  do  Conselho  Nacional  do  Direito  Autoral  (CNDA)  e  o  Escritório  Central  de 

Arrecadação de Direitos (ECAD) em 1973. A primeira permitia que as gravadoras aplicassem o 

Imposto sobre Circulação de Mercadoria (ICM), dos discos internacionais, devidos no Brasil, em 

gravações  nacionais  e,  por esse motivo,  os  produtos  deveriam conter  o selo “Disco é  Cultura” 

(SILVA, 2001). No que tange à arrecadação dos direitos autorais, o sistema implementado na época 

foi adequado ao funcionamento das grandes gravadoras do setor fonográfico. Passou por diversas 

modificações ao longo dos anos, inclusive com a posterior extinção do CNDA e a manutenção do 

ECAD, uma Sociedade Civil  sem vínculo governamental,  como responsável pela arrecadação e 

repasse  de  todos  os  direitos  oriundos  de  execuções  públicas  sendo,  direta  ou  indiretamente, 

influenciado pelos interesses das grandes multinacionais.

Além disso, novos formatos como o LP estereofônico e as fitas magnéticas permitiram uma 

reestruturação de lançamentos como, também, relançar catálogos antigos nesses novos formatos 

(ORTIZ, 1994; DIAS, 2000).

O crescente mercado de discos, entretanto, ainda não estava amplamente difundido entre os 

jovens, principalmente os não universitários:

(…) o crescimento vertiginoso do mercado de discos no Brasil na década de 1970  
não ocorreu de modo a consolidá-lo imediatamente como mercado moderno, nos  
padrões internacionais. O baixo poder aquisitivo da massa dos jovens brasileiros  
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não lhes permitia consumir mais do que compactos simples ou duplos, formatos  
nos quais predominava a música estrangeira. (MORELLI, 2008)

Em 1971 a gravadora Som Livre, atrelada à Rede Globo de Televisão, fundada em 1965, 

lança o primeiro disco com trilha sonora de uma telenovela. Boa parte do mercado passa a ser 

representado,  rapidamente,  por  este  tipo  de  lançamento  que  une,  indiretamente,  música  (trilha 

sonora)  com a imagem (televisão).  Esta  situação,  específica do caso brasileiro,  criou um outro 

campo da indústria fonográfica representado justamente por essas coletâneas de músicas referentes 

às telenovelas. As grandes gravadoras se viram, então, obrigadas a estabelecer uma estreita relação 

com a Rede Globo de Televisão para que seus catálogos figurassem na trilha sonora das telenovelas, 

tanto pela grande exposição midiática quanto pelo retorno com a arrecadação de direitos autorais 

proveniente  dessas  execuções  na  televisão.  Essa  relação  constituiu  uma estrutura  complexa  de 

interdependência,  em que  a  negociação  para  a  inserção  nas  telenovelas  funcionava  quase  que 

paralela às atuações habituais das gravadoras frente ao mercado de discos e ao restante das mídias 

no sentido de estratégia de marketing. Entretanto, naturalmente, a visibilidade obtida na televisão 

retroalimentava toda a exposição das músicas em outros veículos, muitas vezes de maneira passiva, 

gerando uma reação em cadeia praticamente sem muito esforço por parte das grandes gravadoras. 

Com a crescente importância da televisão na sociedade brasileira, em especial da Rede Globo de 

Televisão, essa reação em cadeia se fortaleceu e se expandiu nas décadas seguintes. Para se ter uma 

ideia quantitativa dessa inserção, segundo Dias (2000, p.74), as maiores empresas que atuavam no 

mercado fonográfico no ano de 1979, juntamente com seu faturamento no período, eram a Som 

Livre  (25%),  CBS  (16%),  PolyGram  (13%),  RCA (12%),  WEA (5%),  Copacabana  (4,5%), 

Continental (4,5%), Fermata (3%), Odeon-EMI (2%), K-Tel (2%), Top Tape (1%) e Tapecar (1%). 

Ainda que segundo a autora a Som Livre deva ser considerada uma exceção, devido sua situação 

privilegiada de se limitar somente em escolher as músicas e negociar a parte dos direitos autorais, 

possuindo ainda um esquema de difusão e promoção com verba destinada a própria Rede Globo, 

não se pode negar que parte expressiva do mercado brasileiro era baseado nas negociações das 

trilhas para as telenovelas, gerando um panorama diferenciado tanto de mídia quanto de consumo 

de música no país.  Ainda que anos mais  tarde a  Som Livre acabasse sendo ultrapassada pelas 

gravadoras  multinacionais,  a  inserção  nas  trilhas  sonoras  das  telenovelas  da  Rede  Globo  de 

Televisão certamente continuou tendo um lugar cativo na estratégia de difusão e promoção das 

gravadoras atuantes no Brasil.

Os anos 70 também são marcados pela consolidação da música estrangeira no país na qual 

as gravadoras multinacionais destinavam boa parte de seus esforços a replicar no Brasil os discos de 

suas matrizes internacionais para aproveitar os incentivos fiscais fornecidos pelo governo brasileiro. 
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Essas empresas já dominavam boa parte do mercado nacional, como apontado nos dados vistos 

anteriormente (DIAS, 2000),  estruturando um verdadeiro monopólio do mercado e da mídia no 

Brasil. Diversas empresas se instalaram no país e as que já estavam aumentaram seus investimentos 

a fim de enfrentar a forte concorrência no setor:

Essas transformações foram acompanhas por mudanças na economia política da 
indústria nacional, particularmente o aporte de grandes empresas transnacionais  
no país. Conforme se notou, a presença de companhias estrangeiras no Brasil data  
de fins da década de 1920. Porém, na de 1970, houve um rápido e significativo  
aumento dos investimentos diretos dessas empresas no mercado nacional, em boa  
medida, aproveitando-se do crescimento econômico e da abertura da economia.  
Assim, seguiram-se à WEA, em 1976, a Polygram e a Capitol, em 1978, a alemã  
Ariola,  em 1979,  entre  outras,  que,  ávidas  por  catálogos  e  elencos  nacionais,  
iniciaram  uma  acirrada  competição  no  mercado.  Ainda  que  as  empresas  
brasileiras tenham buscado se adaptar à concorrência, a produção fonográfica do  
Brasil  caminhou  no  sentido  da  concentração.  Aos  poucos,  as  transnacionais  
passaram  a  dominar  o  mercado  enquanto  diminuía  o  número  de  empresas  
nacionais,  que,  incapacitadas  de  concorrer,  acabavam  ou  falindo  ou  sendo  
compradas pelas estrangeiras. (DE MARCHI, 2006b; p. 171).

O Tropicalismo, importante movimento que se desenvolveu principalmente durante os anos 

70, talvez seja a síntese dessa influência estrangeira na música nacional. É através desses artistas 

que acontece  a  entrada  definitiva  do rock no Brasil,  com forte  influência  inglesa e  americana. 

Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Maria Bethânia, entre outros, passam a valorizar a imagem e 

o comportamento do artista, e a sua crítica é mais cultural do que política. O movimento tem a 

intenção de mostrar que elementos estranhos ao gosto popular da época também fazem parte da 

música brasileira, e não somente Bossa Nova e samba:

Se nos anos 60 ocorria uma certa intersecção entre as esferas política e cultural,  
fazendo com que  as  diversas  manifestações  artísticas  da  época traduzissem as 
construções  simbólicas  que  orientavam  as  ações  de  grupos  e  organizações  
políticas de esquerda, nas décadas seguintes aprofundava-se a autonomização do  
campo cultural.  De  uma certa  forma,  isso  pode  ser  um fator  da  tendência  de  
despolitização da música popular que começava a manifestar-se a partir dos anos  
70, associada, certamente, não apenas à autonomização da esfera cultural, mas  
também ao clima de repressão criado pelo regime ditatorial (ZAN, 2001, p. 117).

O lançamento do disco Feito em Casa, de Antônio Adolfo, em 1977, pode ser considerado 

um marco nas produções independentes do país (VICENTE, 2006) sintetizando a insatisfação da 

classe  musical  em  resposta  à  grande  expansão  do  mercado,  dominado  pelas  gravadoras 

multinacionais,  demonstrando  incômodo  com  as  demandas  de  rápido  e  alto  retorno  pelas 

gravadoras, acusadas de visarem apenas o lucro em detrimento da “autêntica” música nacional, em 

especial a MPB (DE MARCHI, 2006a).

É nítido, portanto, que a indústria musical já se encontra estruturada no país neste momento 

e as gravadoras transnacionais representavam uma parcela significativa do mercado (DARBILLY, 
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2007). E o que vemos nos anos 80 é um aumento considerável na concentração de empresas e 

conglomerados: 

De  1980  em  diante,  consolida-se  o  grande  movimento  de  concentração  das  
empresas  participantes  do mercado.  A Copacabana e a  RGE-Fermata pediram  
concordata. A Som Livre comprou a Top-Tape e a RGE. A única nacional a resistir  
bravamente foi a Continental, sustentada, já nessa época, pelo segmento sertanejo.  
Em 1988,  as  sete  maiores  empresas  do setor  fonográfico atuantes  no mercado 
brasileiro eram: a CBS, a RCA-Ariola, a PolyGram, a WEA, a EMI-Odeon e a  
Som  Livre,  sem  que  estejam  necessariamente,  citadas  em  ordem  de  grandeza 
(DIAS, 2000, p.75).

Entretanto,  o  mercado fonográfico  mundial  passa  por  uma forte  retração  causada,  entre 

outros fatores, por consecutivas crises do petróleo, a matéria prima para fabricação do vinil, base 

dos LPs. Depois de se tornar o quinto maior mercado do mundo em 1979 (DIAS, 2000), o fim da 

Ditadura Militar e o longo processo de redemocratização do país, passando pela nova constituição 

de 1988 e as eleições diretas para presidente no ano seguinte, além de desajustes econômicos, o 

mercado fonográfico brasileiro atravessou um longo período de perdas se recuperando somente no 

início dos anos 90. De acordo com orientações das matrizes internacionais, as gravadoras no Brasil 

adotam modelos de gerenciamento mais conservadores como o de acumulação flexível (HARVEY, 

1989 in DE MARCHI, 2006b) substituindo uma estrutura vertical de gerência por uma em rede ou 

horizontal (CASTELLS, 2003 in DE MARCHI, 2006b). As grandes gravadoras passaram, então, a 

terceirizar serviços tornando-se grandes escritórios executivos e, ao mesmo tempo, “reforçaram o 

controle  sobre  a  divulgação  e  a  distribuição  de  fonogramas  para  garantirem  o  monopólio  do 

mercado” (ZAN, 2001). Ou seja, enquanto controlam divulgação e distribuição, elas terceirizam os 

riscos  de  investimento  em  novidades  (VICENTE,  1996  e  DIAS,  2000),  principalmente  para 

gravadoras e selos independentes.

No início dos anos 80, o surgimento do CD (Compact Disc) marca a era digital na música. 

Sua utilização comercial começa em 1983, e a utilização desse novo suporte foi uma das mudanças 

provocadas  pela  crise  na  indústria  fonográfica,  visando  otimizar  os  lucros  (DIAS,  2000).  No 

entanto, no Brasil os CDs passam a ter preços mais acessíveis para a população somente no final da 

década (DARBILLY, 2007). 

Neste  cenário  de  crise  global  do  setor,  apesar  de  o  Brasil  ter  registrado  números 

impressionantes  de  venda  de  discos  desde  meados  dos  anos  60,  as  gravadoras  aumentam sua 

seletividade,  racionalizam  sua  atuação  e  reduzem  elencos.  Surgiram  algumas  iniciativas 

independentes no período que posteriormente foram englobadas pelas grandes gravadoras, como o 

grupo Boca Livre e o compositor Oswaldo Montenegro, confirmando o papel de alguns selos e 

artistas do setor de serem um celeiro e uma prospecção de nicho de mercado para essas empresas 
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que, como apontado anteriormente, terceirizavam etapas de sua produção.

No  início  dos  anos  80,  o  Teatro  Lira  Paulistana  e  a  chamada  Vanguarda  Paulista, 

representaram  uma  convergência  da  demanda  criativa,  principalmente  atrelada  ao  cenário 

universitário da cidade de São Paulo, que não estava representada na indústria fonográfica nacional 

(LEMINSKI e RUIZ, 2009), desenvolvendo um importante circuito de shows por onde passaram 

Arrigo Barnabé, Itamar Assumpção, Premeditando o Breque, Língua de Trapo e Grupo Rumo, além 

de bandas tradicionais do cenário rock como Titãs (VICENTE, 2006). A atuação do Lira Paulistana 

no  mercado  nacional,  que  posteriormente  virou  selo,  chamou  a  atenção  da  mídia  tanto  pela 

diversidade estética dos artistas quanto pela repercussão no mercado, atingindo mais de dez mil 

cópias vendidas em seus primeiros discos. Em 1982 o selo Lira Paulistana se associa à tradicional 

gravadora Continental para, entre outras coisas, encampar um ambicioso projeto de circulação e 

distribuição nacional, que nunca chegou a acontecer e o selo encerrou suas atividades poucos anos 

mais tarde. Vicente (2006) comenta as razões pelo insucesso da iniciativa:

Seria fácil atribuir esse aparente fracasso à falta de uma visão mais comercial por
parte dos artistas envolvidos no setor, às dificuldades de distribuição e divulgação  
enfrentadas  pelos  independentes,  ao  boicote  das  grandes  companhias,  etc.  Em  
alguma  medida,  todos  esses  fatores  provavelmente  estiveram  presentes.  No 
entanto,  eu  entendo  essa  inviabilização  de  um projeto  independente  em maior  
escala muito mais como índice da precariedade do capitalismo nacional como um 
todo do que enquanto resultado de fatores locais. A espiral inflacionária, o atraso  
tecnológico  da  indústria,  as  constantes  mudanças  nas  regras  econômicas  e  os  
problemas de fornecimento de matéria-prima, entre outros fatores,  tornariam o  
cenário  da  segunda  metade  da  década  problemático  até  mesmo  para  o 
planejamento das grandes companhias do setor. (VICENTE, 2006, p. 7).

O desenvolvimento dessa cena independente nos anos 80 se deu à margem do principal 

produto da indústria fonográfica brasileira na época: o Rock Nacional ou  BRock. Do cenário de 

Brasília surgem os principais grupos do gênero, que tinham um discurso jovem, de rebeldia, em 

sintonia com o sentimento de liberdade do fim da ditadura e o movimento de Diretas  Já. Nesse 

sentido,  foi  o Rock Nacional que forneceu o produto ideal  capaz de modernizar o mercado da 

música no Brasil, compartilhando o prestígio da MPB e tornando, assim, o engajamento político 

algo massivo através do movimento pelas eleições diretas se estendendo até a mobilização nacional 

pelo impeachment10 do presidente Collor no início dos anos 90 (MORELLI, 2008).

Entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, o Brasil se inseriu definitivamente nos 

fluxos culturais mundializados, surgindo novos segmentos no mercado fonográfico nacional como o 

sertanejo romântico ou o neo-sertanejo, “mesclando elementos da música sertaneja tradicional, das 

10 É um processo democrático de impugnação e cassação de mandato de um chefe do Poder Executivo Brasileiro, que 
são os governantes municipais, estaduais e federal eleitos pelo voto direto da população. Este processo ocorreu no 
Brasil com o presidente Fernando Collor de Mello no ano de 1992
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baladas da Jovem Guarda e da country music (…) duplas como Chitãozinho e Chororó, Leandro e 

Leonardo, Zezé di Camargo e Luciano, juntamente com os intérpretes Roberta Miranda e Sérgio 

Reis lideraram a vendagem de discos no país (...)” (ZAN, 2001). Esse novo gênero foi a trilha 

sonora da era Collor, sustentando o mercado em tempos de crise (ZAN, 1995).

O mercado fonográfico brasileiro se recupera somente na metade dos anos 90, auxiliado pela 

recuperação  da  economia  nacional  e  o  Plano  Real  de  1994  para  combate  à  inflação  para  a 

estabilização da economia,  recuperando o sexto lugar  no ranking mundial  em 1996 (PRESTES 

FILHO, 2005).

A segmentação  do  mercado  fonográfico  brasileiro  continua,  e  novos  gêneros  como  o 

Pagode,  o  Axé  Music  baiano,  o  Manguebeat  pernambucano e  o Rap  Nacional se  consolidam 

articulando elementos locais e globais (ZAN, 2001).

Entretanto,  a  palavra  que  talvez  seja  mais  empregada  quando  se  fala  em  mercado 

fonográfico brasileiro nos anos 90 seja tecnologia. Diversos autores apontam o desenvolvimento de 

novos suportes e mecanismos como essenciais para as mudanças que afetaram duramente o setor 

nessa década. A partir disso, podemos ressaltar dois pontos importantes: o crescimento da economia 

informal ou pirataria e o barateamento dos custos de produção.

Ainda que a pirataria ocorresse no Brasil já desde os anos 80 com as fitas magnéticas, a 

gravação digital  e a consolidação do comércio de microinformática no país  nos anos 90 foram 

determinantes para uma rápida expansão do comércio informal no período. A venda de fitas cassetes 

falsificados nos anos 80 chega a representar 35% do mercado brasileiro (PRESTES FILHO, 2005), 

enquanto que a de CDs chega a representar 53% (ABPD, 2005; IFPI 2005; PRESTES FILHO, 

2005) colocando o Brasil entre os dez países prioritários para a ação anti-pirataria da Federação 

Internacional  da Indústria  Fonográfica (IFPI),  segundo dados da própria  entidade.  A pirataria  é 

apontada  por  muitos  especialistas,  críticos  e  profissionais  ligados  à  grande  indústria  como  o 

principal fator para a forte crise que afeta o setor há vários anos.

O desenvolvimento de tecnologias de gravação proporcionaram uma redução do custo de 

produção, permitindo que pequenos produtores e o próprio músico tivessem condições de montar 

um pequeno estúdio de boa qualidade (VIZZOTO E LOPES, 2005). Essa possibilidade de se ter um 

estúdio  digital  de  qualidade  a  custos  baixos  permitiu  uma  pulverização  da  produção  musical, 

possibilitando um retorno de vendas com quantidades cada vez menores de discos (VICENTE, 

2005).

Mais próximo do final da década,  há um renascimento do cenário independente,  com o 

surgimento de diversas gravadoras e pequenos selos nacionais. Muitos deles tinham relações diretas 

ou foram montadas efetivamente a partir de convênios com as grandes gravadoras, que apostavam 
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fortemente na terceirização da produção e controle dos meios de distribuição e difusão, algumas 

delas inclusive desmontando seus estúdios instalados no país:

É esse o contexto em que uma ressurgida cena independente mostra-se vigorosa o 
suficiente para substituir a grande indústria nas tarefas de prospecção, formação e  
gravação de novos artistas. Mas não foram apenas os fatores tecnológicos que  
propiciaram esse ressurgimento: também dessa vez a crise da indústria teve um 
papel decisivo: privilegiando desde o final dos anos 80 o sertanejo e a música  
romântica,  além  de  severamente  atingida  pela  recessão  de  1990,  a  indústria  
demonstrava agora pouco interesse por segmentos como o rock e a MPB, ou por  
artistas que não fossem campeões de vendagem (VICENTE, 2006, p. 9).  

Essa reconfiguração do cenário independente foi chamado por Bôscoli (2005) e De Marchi 

(2006b)  de  Nova  Produção  Independente,  atuante  até  os  dias  de  hoje.  As  grandes  gravadoras 

estavam reestruturando suas ações a fim de otimizar lucros o que, como já visto, era sinônimo de 

terceirização e redução de seu elenco. Sendo assim, a reorganização desse setor independente era 

eminente, e contou com diversos ex-profissionais das próprias gravadoras. A profissionalização de 

suas produções era o principal objetivo, tanto que Almir Chediak, fundador da editora e gravadora 

Lumiar,  afirma que “o importante  nas produções independentes é que elas não tenham cara de 

independente”, remetendo à imagem artesanal e amadora que o termo  independente  adquiriu nas 

décadas anteriores (in VICENTE, 2006).

Ao mesmo tempo, as grandes gravadoras buscam alternativas para se firmar na venda legal 

de  música  pela  internet.  A venda  de  CDs  e  DVDs  musicais  no  Brasil,  estes  últimos  um dos 

responsáveis pela última recuperação da indústria fonográfica nacional no fim dos anos 90, caiu 

12,9% do ano de 2004 para 2005 sendo, portanto, a venda de música digital a grande esperança e 

aposta  das  grandes  gravadoras,  que  preparam  diversas  estratégias  para  consolidar  este  novo 

mercado que se apresenta (ARAÚJO, 2006). Dados oficias da Federação Internacional da Indústria 

Fonográfica (IFPI) mostram que a indústria da música caiu 7% em 2009, porém no Brasil e em 

mais 12 países apresentaram crescimento devido possivelmente à venda de música digital (IDG 

NOW, 2010).

A grosso  modo,  podemos  dizer,  segundo Vicente  (in  LEAL,  2005,  p.5)  que  a  indústria 

musical brasileira, responsável pela produção e distribuição das obras musicais no país, se dividem 

em  dois  modelos  distintos  de  negócios  denominados  majors  e indies,  aproveitando  termos  já 

estabelecidos no cenário fonográfico. Esta divisão, para efeitos deste trabalho, se refere apenas aos 

modelos de negócios musical em si, distintas entre esses grupos. Não nos cabe, nas discussões aqui 

apresentadas,  um sentido  ideológico  ou  uma  dicotomia  que  possa  existir  relacionadas  a  esses 

termos.  Assim  como  aparece  na  pesquisa  de  Eduardo  Vicente,  esses  termos  foram  utilizados 

somente para facilitar a compreensão pois já são bastante difundidos na literatura brasileira sobre o 
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assunto, se referindo apenas a estrutura de produção musical e o modelo negócio em que se baseiam 

essas empresas. 

Segundo  Vicente,  “a  expressão  major  é  utilizada  para  identificar  todas  as  gravadoras 

transnacionais,  grandes  conglomerados  internacionais  que  atuam  em  múltiplos  setores  e 

diversificam seus negócios, investindo em cultura e entretenimento” (VICENTE  in  DARBILLY, 

2007, p.66). Já as indies representam um modelo de negócio alternativo, estabelecido nos anos 90, 

que pode ser definido como:

(...) muito mais que empresas nacionais, que não têm vínculo com conglomerados  
internacionais,  as  gravadoras  independentes  se  relacionam  com  a  ‘cena  
alternativa’.  As  indies  brasileiras  produzem artistas  que  fazem a  música  para 
nichos de mercado como o rap nacional, música eletrônica, a música brasileira de 
raiz e a nova música popular brasileira, entre outros (LEAL, 2005, p.5).

Além desses  dois  modelos,  podemos ainda apontar  um terceiro.  Hoje em dia  no Brasil, 

existem também um grande número de compositores e produtores que atuam profissionalmente com 

suas próprias empresas, ou filiados à cooperativas regionais ou associados a outros pequenos selos, 

muitas  vezes  não  contabilizados  entre  as  indies.  Estes  artistas,  chamados  neste  trabalho  de 

autoprodutores,  que representam parte expressiva da produção musical brasileira dos últimos 10 

anos, se articulam em diversos eventos nacionais e circuitos, como por exemplo Festivais, Fóruns, 

Feiras e Empórios da Música e outros que ocorrem em todas as regiões do país. Através desses 

artistas podemos perceber mudanças significativas no papel do compositor frente ao mercado de 

música no Brasil após os anos 90, com uma atuação mais consolidada desde a primeira década deste 

século.

Por  fim,  observamos  que  a  ramificação  da  indústria  musical  brasileira  e  as  diversas 

possibilidades abertas principalmente depois da metade dos anos 90  gerou pelo menos três modelos 

distintos de gestão e atuação no mercado musical do país. Este terceiro modelo, os autoprodutores,  

é o que menos foi investigado até o momento, e que será mais discutido nas próximas seções deste 

trabalho. Nos cabe, também, aprofundar mais os debates sobre esta revolução digital e as possíveis 

razões dessa crise e/ou re-configuração da indústria musical no Brasil.
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CAPÍTULO 2 – CRISE OU RE-CONFIGURAÇÃO PÓS ANOS 90: DEBATENDO 
SUAS RAZÕES

Durante a última década se estabeleceu quase que um consenso, principalmente através da 

imprensa, de que a indústria fonográfica mundial está em crise, ou que o CD está com seus dias 

contados, ou qualquer outro tipo de visão catastrófica e pessimista. Entretanto, são raros os debates 

nos veículos de comunicação que trazem dados substanciais  ou pontos de vistas que realmente 

tentem explicar o que acontece neste tipo particular de indústria, que tem na música popular o seu 

principal produto. Não são muitos os produtos, inclusive, que sofreram tantas modificações nos 

seus formatos e suportes em tão pouco tempo como a música. São poucos produtos, também, que 

possuem uma significação além do que seu uso cotidiano permite, que, no caso, extrapola o simples 

fato de escutar ou comprar um disco. Por esses e outros motivos é que precisamos compreender o 

que está por trás dos números e dados que nos são trazidos, para termos uma visão mais sistêmica e 

realista do que realmente acontece com a indústria musical no mundo. Neste caso, especificamente 

a brasileira.

Começarei  as discussões deste capítulo com uma breve abordagem sobre os aspectos de 

crise ou re-configuração do setor musical brasileiro, para posteriormente apontar possíveis razões. 

Mais  do  que  uma  questão  meramente  semântica,  é  uma  definição  que  permeia  muitas  das 

proposições deste trabalho.

Os dados oficiais que apontam para uma crise na indústria musical no Brasil e no mundo 

são,  quase sempre,  fornecidos pelas  instituições ligadas ao grande cenário fonográfico,  como a 

Associação Brasileira dos Produtores de Disco (ABPD) e a Federação Internacional da Indústria 

Fonográfica  (IFPI).  Esta  última  relata  que  no  último  ano  “a  queda  no  tamanho  do  mercado 

fonográfico global foi de 7,2%, atingindo 17 bilhões de dólares em 2009”, sendo que “a maior parte 

desse  impacto  foi  provocada  pelos  mercados  dos  EUA e  do  Japão”  (IDG  NOW,  2010).  Se 

compararmos dados desde o fim dos anos 90, vemos que no Brasil, entre 1997 e 2003, a retração 

nas vendas de discos chega a 50% em valores nominais (HERSCHMANN e KISCHINHEVSKY 

2005),  segundo  dados  da  ABPD.  São  diversos  números  que  apontam uma  queda  abrupta  nos 

últimos 10 anos, tanto na venda de discos como na retração do mercado e da indústria fonográfica, e 

são extremamente significativos. Essas pesquisas refletem um fato, muito conhecido do público e 

também dos diversos autores preocupados com o tema da indústria cultural.

A queda na popularidade das antigas lojas de disco, além de corroborar esses dados, talvez 
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nos  mostre  mais  do  que  os  números  em  si  e  apontem  para  uma  nova  e  talvez  mais  radical 

transformação no setor, que ocorre mais precisamente desde a década de 90. Os jovens de hoje em 

dia não possuem mais o costume de comprar o último lançamento de sua banda favorita, como 

faziam anteriormente. Mas não porque se interessam menos por música; inclusive, os jovens talvez 

nunca  tenham  se  interessado  tanto  por  música  quanto  hoje.  As  fitas  cassete,  extremamente 

populares nos anos 80 e até metade dos 90, praticamente sumiram das lojas de departamento. Ainda 

que estas constatações sejam bastante óbvias, nos fazem indagar se estamos realmente diante de 

uma crise ou re-configuração dos modelos de negócio da música. O que é evidente é que as grandes 

multinacionais do setor fonográfico já não possuem mais o controle total das vendas de música (DE 

MARCHI,  2006b),  e  talvez  por  esse  motivo  há  um amplo  discurso  de  crise  por  parte  dessas 

empresas na imprensa. O grande investimento em um sistema oligopólico nas últimas décadas se 

mostra bastante atingido frente os avanços tecnológicos no campo da música:

A indústria fonográfica vem se concentrando nas últimas décadas, num evidente  
processo de oligopolização, em que os preços de seus produtos sobem de forma  
continuada. No fim dos anos 90, cinco grandes gravadoras detinham 85,28% do 
mercado mundial, que totalizou 2,2 bilhões de CDs vendidos em 1997: Universal  
(23,1%,  incluída  a  PolyGram),  Warner  (20,68%),  Sony  Music  (15,14%),  EMI 
(14,4%) e Bertelsmann (no Brasil,  BMG — 11,96%).  Delas, apenas a EMI não  
fazia parte de algum conglomerado da indústria do entretenimento. Em 2000, as  
“cinco irmãs”, como são conhecidas, responderam a processo cível, movido por  
30 estados americanos, por combinar preços de CDs com redes de varejo, inflando  
seus ganhos em US$ 480 milhões desde 1997 e encerrando guerras de promoções  
travadas entre atacadistas (HERSCHMANN e KISCHINHEVSKY 2005, p. 6).

Este  modelo  empresarial  estabelecido  na  indústria  musical  de  vários  países  ocidentais 

revelou inúmeros problemas frente às novas tecnologias, inclusive a falta de competitividade no 

mercado (FALCÃO, 2007; LEAL, 2005). Segundo Barros (2004), a indústria musical atravessa sua 

pior  crise,  e  a  principal  causa  são  os  caminhos  alternativos  que  foram  desenvolvidos  para  a 

obtenção de música que fogem a maneira tradicional, ou seja, a compra de disco. Entendo que esse 

seja  o  ponto  mais  importante,  e  se  analisarmos a  mesma questão  com uma perspectiva de  re-

configuração  seria ainda mais apropriado. Leonardo de Marchi (2006b) levanta essa abordagem, 

que será discutida também em outros momentos deste trabalho. Em suma, considero esta uma visão 

mais abrangente e imparcial, menos conformista, e considerando que, talvez, a indústria musical 

brasileira não tenha mais a mesma dimensão e nem os mesmos agentes sociais de antes dos anos 90. 

O debate sobre essa nova configuração é o melhor caminho para compreender o momento atual do 

setor.

Os suportes digitais surgidos e difundidos durante os anos 90, proporcionaram uma mudança 

significativa em vários aspectos diferentes da música, entre eles, fornecendo diversas alternativas 
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para a composição, produção e difusão musical. O suporte MP311, como definido por Leonardo de 

Marchi (2004), está, segundo Danilo Dantas (2005), diretamente relacionado com a decadência do 

álbum como formato, amplamente utilizado pela indústria fonográfica desde os anos 60:

A idéia de álbum remete ao conjunto das canções, da parte gráfica, das letras, da  
ficha técnica e dos agradecimentos lançados por um determinado intérprete com  
um título, uma espécie de obra fonográfica. Esse formato, que se difundiu nos anos  
60 junto com o LP e se configurou, por muito tempo, como o principal produto de  
toda a Indústria fonográfica. A instituição do álbum como o produto fonográfico  
por natureza influenciou no modo de produção e consumo da  canção mediática.  
Agora  não  mais  se  consumia  canção  em sentido  estrito,  mas  um produto  que  
reunia canções, imagens e palavras sob uma identidade comum (DANTAS, 2005, p.  
8).

Sobre o MP3, podemos observar que:

(...) começou a ser utilizado em 1992 para gravação de áudio em CD-ROMs, mas  
foi com a internet que ele ampliou suas possibilidades de uso. Entre as vantagens  
desse protocolo estão a qualidade sonora ligeiramente inferior a um CD e o fato  
de  não  possuir  dispositivo  de  proteção  contra  cópia.  (…)  O  intercâmbio  de  
arquivos em MP3 no computador exige a instalação de programas que viabilizem e  
facilitem a transmissão e o download do arquivo áudio antes de serem enviados  
pela  internet.  Porém,  estes  programas  não  foram  bem  difundidos  e  sua  
acessibilidade era difícil. Essas restrições fizeram com que, no inicio, o MP3 fosse 
utilizado (na  web)  apenas  em ambientes  acadêmicos,  por  profissionais  de  alta  
tecnologia  e  por  alguns  jovens  norte-americanos  ‘aficionados’ por  informática 
(SANTINI e LIMA, 2005, p.7).

Foi no final dos anos 90 que alguns programas de execução e compartilhamento desse tipo 

de arquivo na internet surgiram e se popularizaram rapidamente. Podemos citar o Winamp, que teria 

sido o primeiro a facilitar o acesso a sua execução (SANTINI e LIMA, 2005) e o Napster, que 

possibilitou a criação de uma rede eficiente de distribuição musical através do MP3 (LEAL, 2005).

A relação deste  suporte  e  desses programas com o conceito  de  álbum  traz  constatações 

importantes. De fato, no que diz respeito ao produto musical, não há dúvidas de que essas novas 

ferramentas  transformaram  e  continuam transformando  a  indústria  fonográfica  no  Brasil  e  no 

mundo. Os números que apontam quedas bruscas nas vendas de disco (que em sua maioria podem 

ser considerados álbuns) e a mudança de foco dos consumidores de música em geral com relação ao 

produto,  corroboram fortemente esta constatação.  Entretanto,  a relação do compositor com este 

conceito e a implicação em seu trabalho musical em um cenário que atravessa uma re-configuração 

parece  indicar  um  outro  caminho.  Os  artistas  continuam  produzindo  discos,  ainda  que  com 

vendagens menores, e investindo em uma obra conceitual,  mais ou menos nos mesmos moldes 

estabelecidos anteriormente. O que provavelmente tenha mudado é a relação com o produto físico 

(o disco), que pode ser considerada uma das características variáveis nos diferentes modelos de 
11 MPEG-1 Layer 3: um padrão internacional de digitalização de áudio que permite a compressão de sons a até 1/12 do 

tamanho de outros, como o WAV (DANTAS, 2005).
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negócios da indústria musical no Brasil (majors, indies ou autoprodutores). Portanto, ao contrário 

do que aponta Danilo Dantas (2005), creio que há uma decadência do  álbum como produto, mas 

não  como  formato.  Este,  inclusive,  sofreu  transformações  com  a  adição  de  novos  elementos; 

diversos  artistas,  dos  diferentes  modelos  de  negócios,  apostam em uma ampliação  do formato 

agregando  outros  elementos  como  uma  revista,  poesias,  fotografias,  uma  embalagem  mais 

sofisticada, distribuição gratuita pela internet e várias outras estratégias, na intenção de chamar a 

atenção do público para outros aspectos além da música gravada, esta sim obtida cada vez mais 

facilmente principalmente através do MP3.

Essa é uma das razões pelas quais a atuação do compositor está se tornando cada vez mais 

complexa, em um cenário musical que sofre constantes mudanças e que possivelmente valorize 

mais a criatividade, a ousadia e a apresentação ao vivo (show, concerto). Este último, inclusive, 

talvez esteja se transformando no principal produto musical do compositor atual, mas que ainda 

possui no  álbum  (seja virtual ou físico) o principal motivo e chamariz para os shows. E nesse 

sentido há uma valorização do artista, do compositor, ou melhor, do cantautor e a sua performance.

A  re-configuração  da  indústria  musical  no  Brasil  tem  suas  raízes  em  questões  mais 

complexas do que simplesmente ações pontuais como, por exemplo, o barateamento dos custos da 

produção ou a pirataria. Estamos presenciando uma mudança de paradigma da produção musical 

que ocorre  de maneira sistêmica e com interdependência  de diversos fatores,  e nesse sentido a 

estrutura empresarial das grandes multinacionais do setor musical não se mostra mais suficiente 

para  suprir  nem  as  demandas  do  público  nem  da  grande  quantidade  de  novos  compositores 

brasileiros surgidos principalmente após os anos 90. A decadência ou reestruturação do álbum como 

produto, o principal da indústria fonográfica mundial pelo menos desde os anos 60, talvez seja a 

síntese das transformações que estamos abordando neste trabalho. Nesse sentido, cabe uma reflexão 

um pouco mais sistemática de possíveis razões para essa re-configuração. 

2.1 Desenvolvimentos Tecnológicos

Os desenvolvimentos  tecnológicos  sempre  foram um aspecto  transformador  da  indústria 

musical. O surgimento de um novo tipo de gravação, um novo suporte, proporcionaram expansões 

da fonografia mundial ao longo do século XX. Além disso, como afirma Paul Théberge (2008):

Cualquier debate sobre el  papel  que juega la tecnología en la música popular  
debería partir  de  una simple  premisa:  sin  la  tecnología electrónica,  la  música  
popular del siglo XX es absolutamente inconcebible. (…) La tecnología es también  
un ambiente en el que experimentamos y pensamos la música. Es un conjunto de  
prácticas que adoptamos a la hora de producir y escuchar los sonidos musicales  
(THÉBERGE in FRITH, 2008, p. 25).
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O surgimento do CD, na metade dos anos 80, permitiu que a música fosse consumida de 

maneira digital, além de ser um produto mais resistente, prático e menor do que os vinis. Entretanto, 

o  surgimento  de  um novo  formato  para  a  música  não  necessariamente  significou  a  completa 

substituição de seu antecessor. Foi assim com o vinil, que mesmo após a popularização do CD a 

partir de 1993 no Brasil e sua consequente queda perante o mercado, passou a ser objeto de desejo 

de muitos colecionadores mantendo um mercado mesmo que pequeno, evoluindo até mesmo para 

um status de “obra de arte” (SANTOS e BESSA, 2008). O impacto que teve o surgimento do LP no 

mercado e no consumo de música popular está principalmente atrelado ao álbum. Pelo fato do LP 

ter  sido  o  primeiro  formato  utilizado  para  os  álbuns,  tanto  o  público  quanto  os  compositores 

estabeleceram uma relação estreita com esse conceito, que está mesmo relacionado, de certa forma, 

a uma obra de arte.  Como visto anteriormente, o LP permitiu que os artistas pensassem realmente 

em uma obra conceitual (álbum), e começaram a basear seu trabalho musical nesse tipo de produto, 

que mesmo com o estabelecimento do CD no mercado e seu consequente declínio, se mantém até 

hoje com distintos formatos.

Após a consolidação do CD, os suportes digitais de áudio que evoluíram a partir dele, como 

o MP3 no final da década de 90, permitiram que o compositor pudesse lidar mais diretamente com 

seu  álbum, inclusive na sua produção. Os equipamentos para gravação digital foram se tornando 

cada vez mais acessíveis, permitindo que os próprios músicos começassem a investir em pequenos 

estúdios. Segundo Vizzoto e Lopes (2005) e Zan (2001), diversas novas tecnologias permitiram 

uma  redução  nos  custos  de  produção,  e  pequenos  estúdios  de  boa  qualidade  puderam  ser 

viabilizados a um preço cada vez menor.

A partir desse momento, houve uma pulverização da produção musical proporcionada pela 

“música  digital”.  Hoje  em  dia,  com  equipamentos  extremamente  simples  é  possível  realizar 

gravações de alta qualidade. A produção musical não é mais, necessariamente, algo coletivo que 

necessita de uma série de profissionais e funcionários e grandes estúdios para que seja viabilizada. 

Com apenas um computador e um microfone em um pequeno quarto, o compositor pode gravar 

suas músicas para uma pré-produção, um simples registro ou, dependendo do conhecimento técnico 

que se tenha, gravações com outras ambições. Mesmo para se gravar um disco profissionalmente, 

há  uma  infinidade  de  equipamentos,  microfones,  computadores,  além  de  diversos  tipos  de 

programas, que podem ser adquiridos há um preço consideravelmente menor do que há 20 anos 

atrás. Diversas gravadoras e empresas pequenas puderam atuar de maneira profissional no mercado 

com  suas  produções  musicais  com  uma  qualidade  técnica  cada  vez  maior,  além  do  próprio 

compositor,  que  também  passou  a  ter  acesso  a  uma  produção  de  boa  qualidade  com  menos 
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intermediários que, nesse caso, pode ser nenhum.

Nesse  contexto,  a  produção  musical  adquiriu  uma  condição  mais  autônoma  e  não 

dependente, necessariamente, da uma estrutura empresarial das grandes gravadoras. Por outro lado, 

estas empresas, como já visto anteriormente, puderam adotar a terceirização da produção como uma 

estratégia empresarial de redução de custos, o que permitiu o surgimento de diversas novas relações 

no cenário fonográfico, sendo um fator importante para a  re-configuração  do setor musical.  No 

Brasil, isso ocorreu de maneira mais acelerada a partir da década de 90.

2.2 Fortalecimento da Indústria Independente

O  fortalecimento  deste  tipo  de  negócio  musical,  chamado  muitas  vezes  de  “setor 

independente” ou “cenário independente”, também teve um grande impulso no Brasil próximo ao 

fim da década de 90. Algumas iniciativas anteriores, como Antônio Adolfo e a Vanguarda Paulista, 

têm suas origens em questões mais ideológicas pois, realmente, representaram uma alternativa para 

artistas que não encontravam espaços na grande indústria. Em outras iniciativas como Chiquinha 

Gonzaga que foi responsável pelo lançamento de diversos artistas importantes na década de 20 de 

maneira  autônoma (CAZES,  1998),  Cornélio  Pires  como o  primeiro  produtor  independente  na 

música sertaneja e a gravadora Chantecler (MUGNAINI, 2001), ou as gravadoras independentes 

Elenco e Forma voltadas a Bossa Nova na década de 60 (CASTRO, 1990), não se observava um 

discurso, mas somente iniciativas autônomas no sentido de não terem uma ambição de configurar 

um contraponto à grande indústria cultural. Sobre isso, Leonardo de Marchi (2005) comenta:

O que mais destaca a atitude autônoma dos anos de 1920 é a ausência do discurso  
sobre independência fonográfica característica de um contexto posterior àquela  
data. Tanto Chiquinha quanto Cornélio faziam parte do crescimento do mercado 
fonográfico brasileiro e – como possivelmente outros empreendedores no resto do  
país  –  iniciaram suas  próprias  companhias.  Portanto,  não  havia  um discurso  
estabelecido sobre produção nacional que marcaria os independentes de décadas  
posteriores (De Marchi, 2005, p. 7).

Esse discurso foi surgir com Antônio Adolfo na década de 70 mas principalmente com a 

Vanguarda Paulista nos anos 80. Como apontado por Eduardo Vicente (2006) não houve condições 

de mercado na época para uma real profissionalização deste emergente setor, que enfrentava um 

cenário  econômico  desfavorável,  problemas  de  matéria  prima  para  o  setor  musical  e  todo  um 

contexto que dificultou o desenvolvimento deste modelo na época.

E é justamente esse contexto favorável que começou a se desenhar no Brasil nos anos 90, 

que  realmente  culminou  na  profissionalização  do  setor  que  aumentou  sua  competitividade  na 
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indústria musical do país. Com o surgimento de novas ferramentas, novos nichos de mercado e uma 

crescente exclusão por parte das grandes gravadoras de diversos gêneros nacionais por conta de 

sucessivas  crises  e  orientações  de  suas  matrizes,  as  transformações  tecnológicas  forneceram 

subsídios para a abertura de novos campos de promoção, distribuição e também atuação na música 

popular,  ao  mesmo  tempo  que  colocavam  à  prova  o  modelo  empresarial  implementado  pelas 

grandes  gravadoras  durante  o  século  XX.  Ou  seja,  as  iniciativas  independentes  das  décadas 

anteriores  que  não  encontraram  um  contexto  favorável  para  sua  expansão,  principalmente  a 

Vanguarda  Paulista  e  o  selo  Lira  Paulistana  na  cidade  de  São  Paulo,  poderiam  agora  formar 

estruturas profissionais e comercialmente viáveis:

Em fins da década de 1990, porém, com a reengenharia das grandes gravadoras e  
a  estabilização econômica do país,  o  setor  independente  brasileiro  começou a  
apresentar  sinais  de  mudanças.  A contínua  política  de  cortes  tanto  em elenco 
quanto em equipes de trabalhadores das gravadoras fez com que muitos artistas  
reconhecidos  e  profissionais  gabaritados  migrassem para  (ou  criassem)  novas  
empresas independentes.  Aos poucos,  algumas das novas empresas passaram a  
obter certo sucesso comercial e atenção midiática, fomentando um debate sobre o  
ressurgimento da produção independente no Brasil.  Com efeito,  essa impressão  
ganhou ainda mais força quando se passou a sustentar um discurso crítico sobre  
as condições do mercado fonográfico brasileiro e a necessidade de se organizar o  
setor independente (DE MARCHI, 2006b, p. 176).

Esse ressurgimento profissional dos independentes foi chamado por De Marchi (2006b) e 

Bôscoli (2005) de  Nova Produção Independente,  formado pelo conjunto de gravadoras nacionais 

surgidas no período contando inclusive com profissionais experientes da indústria fonográfica e 

sólido  capital  proveniente  de  grandes  grupos  empresariais  e  do  setor  bancário  brasileiro  (DE 

MARCHI, 2006b), e representam o modelo de negócios conhecido como indies.

Os  autoprodutores,  como  apontado  anteriormente,  apresentam  uma  enorme  produção 

musical e possivelmente sejam a síntese da segmentação extrema a que chegou a indústria musical 

brasileira. Ausentes na maioria dos estudos sobre o tema no Brasil, este novo modelo de negócios, 

evidenciado principalmente depois dos anos 2000, representa uma digitalização e individualização 

da produção musical no país. Tanto é que muitas indies hoje em dia também terceirizam parte de 

sua produção musical diretamente ao compositor.

Portanto, hoje podemos dizer que existe no Brasil uma “indústria independente” com uma 

atuação  profissional  consolidada  fora  do  modelo  de  negócios  das  grandes  empresas  do  setor 

fonográfico (majors), e que possui diversos agentes sociais. Esta nova indústria já tem um peso 

econômico  significativo  no  setor,  sendo  responsável,  por  exemplo,  pela  maioria  dos  títulos 

prensados na Zona Franca de Manaus, o maior polo de fabricação de discos do Brasil (LEMINSKI 

e RUIZ, 2006). Além das indies, os autoprodutores se inserem neste contexto sendo parte integrante 
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da  indústria  musical  no  Brasil.  A articulação  política  dessa  indústria  independente,  inclusive, 

pressiona  por  uma  reestruturação  do  mercado  que  está  baseado  nos  padrões  empresariais 

construídos no país pelos grandes conglomerados internacionais ao longo do século XX.

 

2.3 Mudança de Foco dos Consumidores

O consumidor de música do século XXI não é o mesmo do século XX, assim como esse 

último também passou por diversas transformações sociais, políticas e tecnológicas no período, no 

Brasil e no mundo. Mas talvez a grande questão para o consumidor de música desde o final do 

século passado e a virada do milênio seja a individualização da escuta.

Segundo Simon Frith, a industrialização da música descreve como ela passou a ser uma 

experiência individual:

El  fonógrafo  vino  a  significar  que  las  actuaciones  musicales  públicas  podían 
ahora escucharse en ámbito doméstico. El gramófono portátil y el transistor de  
radio desplazaron la experiencia musical hasta el dormitorio. El walkman de Sony 
posibilitó  que  cada  individuo  confeccionara  selecciones  musicales  para  su  
audición  personal  incluso  en  los  espacios  públicos.  En  términos  generales,  el  
proceso  de  la  industrialización  de  la  música,  entendida  en  sus  vertientes  
tecnológica y económica, describe como la música llego a ser definida como una  
experiencia  de  naturaleza  esencialmente  individual,  una  experiencia  que 
escogemos  por  nosotros  mismos  en  el  mercado,  y  como un  asunto  de  nuestra  
autonomía cultural  en la  vida diaria.  Esta visión de la música como algo que 
podemos poseer hubiera resultado completamente absurda en el año 1800 (FRITH 
in FRITH, 2006, p. 55).

Com os aparelhos baseados no suporte MP3, a seleção individual se ampliou pois além de 

poder  ser  transportada  a  qualquer  lugar,  como  os  walkmans,  é  possível  carregar  uma  imensa 

biblioteca musical em um aparato que pode ser quase tão pequeno quanto um isqueiro. A quantidade 

de músicas e a portabilidade desses reprodutores de MP3, possibilitou que os consumidores de 

música ficassem ainda mais seletivos, o que, segundo Frith, faz com que a produção musical ganhe 

cada vez mais importância (in VICENTE, 1996). A seletividade é tamanha, com uma oferta musical 

talvez nunca vista antes, que os consumidores estão cada vez mais ativos no mercado, justificando a 

procura cada vez maior por produtos fora do grande mercado musical. Paul Théberge (2006) afirma 

que “mientras que en opinión de los críticos de principios del siglo XX, la audición fonográfica era 

una forma de consumo 'pasivo', parece claro (…) que hoy por hoy éste ya no es el caso (si es que, 

de hecho, alguna vez lo fue)” (THÉBERGE in FRITH, 2006, p. 48).

A  participação  do  consumidor  hoje  em  dia  resulta  inclusive  em  nichos  de  mercado 

específicos, popularizando novas mídias musicais. No Brasil, essas “pequenas mídias” como blogs, 
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Orkut,  Facebook,  Myspace,  LastFm e Purevolume ganham cada vez mais  espaço,  e  essa nova 

geração  de  consumidores  se  volta  a  elas  para  escolher  sua  sessão  pessoal  de  música, 

individualizando ainda mais a experiência musical ao mesmo tempo que coletiviza, em um espaço 

virtual, as preferências musicais de cada um. Além disso, essas mídias passam a ser um crivo, uma 

referência importante para determinados tipos de ouvintes. Pela seleção pessoal de um amigo ou 

uma resenha em um blog, o público passa a ter a motivação necessária de buscar aquela música, 

tarefa antes reservada exclusivamente a críticos e especialistas de jornais e revistas importantes da 

área musical.

O fator  “novidade”  também ganha cada vez mais  importância,  e  é  nesse  aspecto  que  a 

indústria  independente  busca  seu  espaço  e  tenta  construir  seu  público  já  que,  numericamente 

falando, as grandes gravadoras não apostam mais em quantidade de lançamentos, abrindo espaço 

para os outros modelos de negócio musical. No Brasil, muitas vezes essa novidade está alheia a 

música, e a comunicação mais direta com o artista passa a ser um elemento extra que desperta o 

interesse por sua música. Temos um exemplo curioso disso no país que o é cantor e compositor 

Leoni12. Ele promove diversas ações em seu site como: a votação entre os fãs do repertório do seu 

próximo show e um concurso que pretende escolher a melhor música feita com uma letra do artista, 

publicada no site, para ser gravada em seu próximo disco. São inúmeras estratégias diferentes que 

são feitas pelos artistas que não figuram nos catálogos das grandes gravadoras.

2.4 Pirataria

A pirataria é considerada pelos dirigentes das grandes gravadoras como a principal (e muitas 

vezes  o  único)  fator  para  a  “crise”  que  o  setor  musical  atravessa  desde  a  última  década. 

Principalmente após as tecnologias digitais, a replicação de CDs falsificados passou a constituir um 

mercado paralelo que movimenta enormes quantias de dinheiro. Certamente, é um fator importante 

para a re-configuração do cenário musical, é um crime e deve ser entendido como tal. Entretanto, 

dificilmente seja  o  único responsável  pelas  quedas nas vendas de discos,  assim como não está 

dissociado  dos  outros  pontos  apontados  neste  trabalho.  A pirataria  está  inserida  na  mudança 

sistêmica dos mecanismos em que a música é produzida e consumida que se configurou a partir dos 

anos 90. 

Como já visto, o mercado informal no Brasil é um problema antigo e que se potencializou 

após as tecnologias digitais da última década do século passado. Mas o início desse processo no 

Brasil  se  deu  como um mercado  paralelo  para  escoar  os  produtos  que  não  eram vendidos  no 

12 Ex integrante do grupo Kid Abelha, sucesso nos anos 80 no Brasil. Ver mais em www.leoni.com.br.

46



mercado formal, e que era fomentado pelas próprias grandes gravadoras e revendedores do setor 

musical (LEMINSKI e RUIZ, 2006). Essa era uma alternativa de minimizar os prejuízos de títulos 

que não atingiam a vendagem planejada, e os vendedores de rua se encarregavam de escoar essa 

produção a preços significativamente mais baixos. O que provavelmente não estava previsto era a 

popularização das tecnologias de replicação de CDs e hoje também de DVDs, que torna possível 

que filmes e discos sejam “lançados” no mercado informal antes mesmo de chegarem aos cinemas 

ou às lojas oficiais.

Sobre a pirataria, Leonardo de Marchi (2006b) afirma:

No entanto, a reorganização da indústria trouxe, em médio prazo, novos cenários  
para o mercado fonográfico brasileiro. Neste sentido, um importante resultado foi  
a crescente interdependência da fonografia em relação às novas tecnologias da  
informação e da comunicação e às indústrias a elas relacionadas. Isso ficou claro  
quando,  a  partir  de  1997,  período em que o comércio de microinformática se  
consolidava  no  país,  os  índices  do  mercado  fonográfico  passaram a  registrar  
intensas mudanças. Um primeiro sintoma foi o súbito crescimento da economia  
informal ou pirataria. Ainda que essa prática fosse corrente nos anos 1980 com as  
fitas magnéticas, o advento da gravação digital redimensionou o mercado informal  
no Brasil (DE MARCHI, 2006b, p. 172).

A partir dos anos 90 surge um novo tipo de pirataria, chamada de pirataria virtual, baseada 

na livre troca de arquivos pela internet, sem o controle de nenhuma empresa. O software Napster 

talvez seja o primeiro de muitos que realizam este tipo de troca. Segundo Araújo (2006b), o advento 

deste fenômeno e os prejuízos causados fizeram com que as gravadoras começassem uma ofensiva 

jurídica contra os donos desses programas e até mesmo contra usuários, gerando muito debate sobre 

o tema. Esse tipo de pirataria se baseia no suporte MP3:

O formato MP3 é aberto e isso tem duas implicações. A primeira é que qualquer  
um  pode  criar  programas  ou  aparelhos  para  tocar  MP3.  A  segunda,  e  mais  
importante, é que os arquivos em MP3 podem ser copiados livre e infinitamente.  
Recebê-los e distribuí-los ao redor  do mundo é tão simples quanto mandar uma 
mensagem por correio eletrônico (...) (SANTINI e LIMA, 2005, p.7).

Darbilly  (2007)  considera  que  “o  desenvolvimento  tecnológico  vem  possibilitando  o 

aumento da pirataria, que apesar de recorrente na história da indústria fonográfica, por meio da 

reprodução ilegal de LP’s, fitas cassetes e CD’s, cresceu significativamente com o advento do MP3” 

(DARBILLY, 2007, p. 63).

Fica evidente, portanto, que todo o mercado informal (seja virtual ou não) provoca uma série 

de  mudanças  no mercado musical  no  mundo inteiro.  Entretanto,  no  Brasil,  algumas  iniciativas 

independentes se utilizam desse mercado para difundir e vender seus produtos, e que passa, dessa 

forma,  a  ser  o  mercado  formal  de  algumas  indústrias  paralelas.  É  o  caso,  por  exemplo,  do 

Tecnobrega,  no  qual  os  vendedores  ambulantes  constituem o  principal  local  para  a  venda  dos 
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produtos desse gênero na cidade de Belém, capital da província do Pará (LEMOS, 2008).

Além disso, muitos compositores passaram a apostar na distribuição gratuita de seus álbuns 

pela internet não enxergando a troca de arquivos na rede como pirataria, e tentam se utilizar dessa 

ferramenta como uma maneira de difundir seu trabalho. A licença Creative Commons, por exemplo, 

surgiu como uma alternativa de proteger os direitos autorais e permitir a troca de arquivos MP3 na 

internet sem a compensação financeira, se assim o compositor escolher. É um movimento mundial, 

que ganha força no Brasil inclusive com o apoio do Ministério da Cultura (DARBILLY, 2007).

A pirataria  virtual  ou  a  troca  de  arquivos  de  áudio  pela  internet  provavelmente  está 

causando,  no  Brasil,  um  grande  impacto  no  próprio  mercado  informal  de  vendas  de  discos 

falsificados. Pela praticidade e muitas vezes facilidade, o consumidor não precisa nem mesmo sair 

de casa para buscar músicas, possivelmente diminuindo a procura por artigos falsificados. É difícil 

mostrar isso em números pois serão poucos os que irão se dedicar a investigar a possível queda no 

mercado informal e suas razões, porém é possível que essa seja uma tendência estabelecida desde a 

última década.

Por esse motivo, as grandes gravadoras do setor já se conscientizaram que terão que investir 

no mercado de música digital e a troca ou venda de arquivos de áudio pela internet. No Brasil, 

diversas  indies,  inclusive,  disponibilizam seus  catálogos  gratuitamente  em seus  sites,  além dos 

autoprodutores que também apostam na difusão de suas músicas como uma maneira importante de 

divulgação e promoção.

É nesse contexto que precisamos analisar um pouco mais o fator que provavelmente tem o 

de maior peso na re-configuração da indústria musical brasileira: a internet e a revolução digital.

2.5 Internet e a Revolução Digital

  

Os anos 90 foram marcados pelo rápido desenvolvimento e avanço da internet em nossa 

sociedade,  e hoje é um meio indispensável na vida de diversas pessoas. O número de usuários 

cresce a cada dia no mundo inteiro, e a internet passou a ser o símbolo máximo da circulação rápida 

de informações e também da globalização.

O termo revolução digital, na maioria dos casos, está atrelado à popularização e difusão da 

internet pelo mundo, sendo assim compreendida para as discussões deste trabalho. Surgida ainda 

nos  anos  60,  mas  com fins  exclusivamente  militares,  a  internet  como conhecemos  hoje  só  foi 

possível após o estabelecimento do protocolo  World Wide Web  (Rede de Alcance Mundial) pela 

CERN – Organização Europeia para Pesquisa Nuclear (CERN, 2010). A partir daí, a utilização da 
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internet passou a ser cada vez mais simples e acessível a um número maior de pessoas. O impacto 

dessa grande expansão talvez seja somente comparável ao surgimento da energia elétrica na história 

da civilização moderna.

Segundo Henry Jenkins, estamos vivendo a Cultura da Convergência, na qual as “Mídias 

Tradicionais” são passivas e as “Mídias Atuais” são participativas e interativas, mas elas coexistem 

e estão em rota de colisão (JENKINS, 2008). Dentre essas últimas, podemos colocar a internet na 

sua forma interativa (web 2.013) como a mais significativa, que possui uma participação ativa do 

usuário em seus diferentes códigos, linguagens e sinais:

De fato, a linguagem digital realiza a façanha de transcodifcar quaisquer códigos,  
linguagens e sinais − sejam estes textos, imagens de todos os tipos,gráfcos, sons e  
ruídos − processando-os computacionalmente e devolvendo-os aos nossos sentidos  
na sua forma original, o som como som, a escrita como escrita, a imagem como 
imagem. Entretanto, por ter a capacidade de colocar todas as linguagens dentro de 
uma raiz comum, a linguagem digital permite − esta sua façanha maior − que  
essas linguagens se misturem no ato mesmo de sua formação (SANTAELLA, 2007,  
p. 11).

A  relação  das  pessoas  com  seus  produtos  cotidianos  mudou  drasticamente  após  a 

popularização  dessa  nova  mídia.  Desde  uma  simples  receita  de  bolo,  passando  por  jogos  de 

crianças,  até  complexos  projetos  de  energia  alternativa  e  estudos  acadêmicos  podem  ser 

encontrados na internet, só para citar alguns exemplos bem distintos. Essa “alta-disponibilidade” fez 

com que as pessoas passassem a ter uma relação diferente com seus bens de consumo. Para usufruir 

mais  intensivamente  da  rede,  os  usuários  necessitam  de  novos  aparatos  eletrônicos,  como 

computadores  mais  rápidos  e  modernos,  diversos  tipos  de  aparelhos  sem  fio,  acessórios  e 

reprodutores dos mais variados tipos de arquivos que circulam na rede, entre eles MPEG, JPG e 

MP3.

Mas talvez  um dos  segmentos  mais  afetados  pela  internet  seja  a  música.  O registro  de 

música é algo muito recente se compararmos com outros “produtos artísticos”, como um livro ou 

um quadro. A satisfação que existe em se ter uma grande biblioteca, ou uma importante coleção de 

quadros, em detrimento de se ter uma grande coleção de discos, está, possivelmente, muito mais 

impresso em nosso imaginário,  pelo simples fato de que essas práticas são muito mais antigas. 

Talvez  por  esse  motivo  temos  uma relação  mais  física  com estes  objetos  de  arte.   É  possível 

armazenar milhares de discos dentro de um computador,  e sua fruição parece ter  sido bastante 

adaptável a hipermídia14, sendo a principal arte compartilhada em rede.

13 Representa uma mudança na maneira como a internet é encarada pelos usuários e desenvolvedores. Indica a maneira 
participativa, a “web como plataforma”, envolvendo redes sociais e outros aplicativos interativos.

14 O conceito de hipermídia, trazido por Lucia Santaella (2007) pode ser entendido dessa maneira: “o computador não 
nos coloca apenas diante de um novo tipo de tecnicidade, mas traz consigo uma linguagem cíbrida,  ou seja,  o 
hibridismo sígnico e midiático que é próprio do ciberespaço. É notório que os conceitos de escritura e de texto vêm 
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No que diz respeito à indústria da música, que durante boa parte do século XX desenvolveu 

e atrelou diversas estratégias para a venda de discos, a revolução digital representa, especialmente a 

partir da virada do milênio, uma ruptura do processo de produção musical (BANDEIRA, 2005), 

principalmente no que diz respeito à sua difusão. Atualmente estão ao alcance direto do compositor 

ferramentas de divulgação por emails ou diversas redes sociais como Orkut, Facebook, Twitter e 

Myspace, só para citar alguns exemplos.

As mudanças geradas na dinâmica do mercado da música nos últimos anos foram tantas e a 

tal velocidade que ainda fica difícil mensurar seus impactos e estipular previsões precisas. O que de 

fato podemos observar é que a venda de música digital pela internet já está sendo apontada por 

alguns dirigentes de grandes gravadoras como uma possível alternativa à queda de venda de discos. 

Os últimos dados  da Federação Internacional  da  Indústria  Fonográfica (IFPI)  também apontam 

nesse sentido, indicando que em 2009  “a venda de música digital cresceu 9,2%, alcançando 4,3 

bilhões de dólares (…)  Os canais  digitais  respondem agora por 25,3% de todo o comércio da 

indústria fonográfica e, nos Estados Unidos, essa participação é ainda maior: 43% do mercado” 

(IDG NOW, 2010).

A indústria  independente  e  algumas  bandas  que  figuravam  nos  catálogos  das  grandes 

gravadoras já perceberam essa tendência e se adiantaram na conquista desse espaço que se amplia. 

Por exemplo,  a banda inglesa Radiohead que,  após romper seu contrato com a gravadora EMI, 

lançou em 2007 seu álbum “In Rainbows” pela internet de uma maneira inusitada. No site do grupo, 

era possível obter todas as canções do disco colocando qualquer valor na hora de “pagar” pelo 

acesso, inclusive zero. Dessa maneira, o novo trabalho do grupo se espalhou pelo mundo e, mesmo 

assim, significou um expressivo retorno financeiro.

Outro exemplo é o entrevistado Maurício Pereira, que afirma:

(…) atrasei 6 meses o lançamento do meu primeiro disco, pra esperar existir web 
no Brasil (em 95), pra eu poder ter contato com o público, via email e site (fui um 
dos primeiros a ter um). Em 96, realizei o primeiro show ao vivo via internet no 
Brasil, fui parar no Guinness Book.

Essa  e  outras  estratégias,  que  no  Brasil  são  provenientes  em sua  maioria  da  indústria 

independente,  apostam  que  o  retorno  financeiro  pela  produção  musical  não  está  mais 

necessariamente na venda de discos ou da música propriamente dita. Os shows e turnês são tidos 

como uma receita principal para muitos artistas e que, por outro lado, representa um dos principais 

locais de venda dos discos, diretamente ao público, e algumas gravadoras e selos também atuam na 

passando por transformações profundas desde que as tecnologias digitais emergiram. A integração do texto, das 
imagens dos mais diversos tipos, fixas e em movimento, e do som, música e ruído, em uma nova linguagem híbrida, 
mestiça, complexa, que é chamada de hipermídia, trouxe mudanças para o modo como não só o texto, mas também 
a imagem e o som costumavam ser entendidos” (SANTAELLA, 2007, p. 84).
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organização dos shows dos artistas. Ou, muitas vezes, o próprio artista se encarrega disso.

As consequências da revolução digital para a indústria da música parecem ser gigantescas, 

mas  a  redução  de  intermediários  está  diretamente  atrelada  à  expansão  da  internet  e  sua 

interatividade. Com uma estrutura extremamente simples, basicamente um computador com acesso 

a internet e um telefone, o compositor tem a capacidade de realizar sozinho diversas atividades que 

há  20 anos  atrás  estavam restritas  a  um grande  escritório  empresarial,  provavelmente  em uma 

grande  cidade.  Cobrar  seus  direitos  autorais,  divulgar  seus  shows e  difundir  suas  músicas  são 

algumas  tarefas  que  foram  “facilitadas”  pelos  diversos  fatores  apontados  neste  capítulo,  mas, 

principalmente, devido à revolução digital.

O compositor estreita os laços com seu público de uma maneira muito mais direta, que toma 

conhecimento dos seus próximos shows, novidades do trabalho e até mesmo o local que se encontra 

naquele exato momento. Hoje em dia, a internet pode ser acessada de praticamente qualquer celular, 

o  que  confere  uma  portabilidade  desse  mecanismo  gerando  uma  proximidade  maior  entre  as 

pessoas.
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CAPÍTULO 3 – A AUTONOMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO MUSICAL EM SÃO 
PAULO E NO BRASIL

É importante ressaltar algumas mudanças específicas causadas pela tecnologia que foram 

importantes para o surgimento de novos atores sociais e que, de alguma maneira, influenciaram a 

performance musical e a própria composição.

No período das gravações mecânicas o trabalho dos estúdios resumia-se,  basicamente,  a 

posicionar os músicos e seus instrumentos de acordo com a intensidade sonora de cada um deles, 

abafando se fosse o caso, e realizar as gravações “ao vivo”, quantas vezes fossem necessárias até se 

obter uma gravação considerada ideal. Não existiam recursos na época para a correção de eventuais 

erros, sendo, portanto, consideradas o “registro de uma performance real” (VICENTE, 1996). Em 

outras  palavras,  os  intérpretes  e  instrumentistas  estavam  muito  menos  sujeitos  a  erros,  sendo 

necessário uma execução em conjunto considerada “ideal” para que a sessão de gravação fosse 

finalizada.  O próprio  fato  de  ter  que  gravar  uma música  em um estúdio,  o  que  antes  não era 

possível,  já exigia  uma outra  atitude perante  a interpretação naquele momento.  Por exemplo,  o 

canto deveria  ser o mais  potente  possível,  para  superar  os outros instrumentos e  se  fazer  mais 

audível. Consequentemente, nem todos os cantores estavam “aptos” a realizar uma gravação e a 

figura do intérprete teve grande importância. O próprio compositor, muitas vezes, estabelecia uma 

relação direta com o intérprete, direcionava certas composições para aqueles artistas que tinham 

uma boa performance nas gravações.

O desenvolvimento  dos  microfones  permitiram que  cantores  com menor  potência  vocal 

pudessem se apresentar profissionalmente abrindo novas possibilidades de interpretação e, também, 

permitiu a gravação de disco de cantautores:

Ciertamente,  los  micrófonos,  los  amplificadores  y  los  altavoces  han  sido  
componentes muy importantes para la casi totalidad de la música grabada, sea  
clásica o folk, jazz o popular. Pero sólo en la música popular y en el rock estas 
tecnologías  pueden  ser  consideradas  de  capital  importancia,  verdaderamente 
esenciales para el proceso, tanto de la expresión musical como de su experiencia  
(THÉBERGE in FRITH, 2006, p. 31). 

Como dito anteriormente, essa era uma grande limitação das gravações mecânicas, que prezava 

mais pela intensidade do canto. Paul Théberge afirma que “un nuevo estilo de canto, más íntimo y 

melódico,  conocido  con el  nombre  de  crooning,  evolucionó en  respuesta  a  la  introducción  del 

micrófono en la práctica de la música popular (…)” (THÉBERGE in FRITH, 2006, p. 27). O autor 

também ressalta o impacto do surgimento dos microfones para o jazz. Foi por conta deste novo 
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elemento nas gravações que o baixo de corda pôde substituir a tuba que era usada anteriormente, 

pois finalmente poderia ser ouvido com claridade. 

Na sequencia, a substituição do disco de 78 rpm ou disco de “goma-laca”, que possuía um 

máximo de 3 a 4 minutos de gravação em cada lado do disco, pelo LP de 33.1/3 rpm, que possuía 

mais de 20 minutos de cada lado, trouxe novas possibilidades e, ao mesmo tempo, imposições para 

compositores e arranjadores. Os músicos de jazz,  por exemplo,  acostumados a gravações de no 

máximo 4 minutos, foram “obrigados” a desenvolver um novo tipo de jazz, com improvisações 

mais longas para se adequar à nova realidade tecnológica (PAIVA, 1992). Em outras palavras, o 

surgimento de um novo formato físico para a música influencia diretamente na composição dos 

temas de jazz e nas interpretações, sendo determinante para o desenvolvimento desse gênero. É uma 

tecnologia que, de certa forma, seleciona, na época, um tipo específico de música para ocupar os 

espaços que o novo formato permitia para, posteriormente, chegar ao mercado de música popular. 

Em uma analogia com a Teoria da Seleção Natural de Charles Darwin15, seria um evento externo 

novo (a tecnologia) selecionando as espécies (músicas) mais aptas a sobreviver no meio (mercado).

A gravação elétrica, surgida na década de 20, foi a base das transformações tecnológicas 

seguintes que atingiram o setor, como a estereofonia, os recursos de high fidelity e a velocidade de 

rotação dos discos, substituindo completamente a gravação e reprodução mecânica e melhorando 

significativamente  as  gravações  (VICENTE,  1996).  O  formato  LP 33.1/3  rpm,  proposto  pela 

empresa CBS nos anos 40, utilizado inicialmente para a música erudita, rapidamente se tornou o 

principal  formato  da  indústria  musical,  sendo  utilizado  para  registrar  e  comercializar  todos  os 

gêneros.

O desenvolvimento dos gravadores em fitas magnéticas, surgidos ainda no final do século 

XIX e aprimorados mais tarde, foi outro fator importante para o estabelecimento das técnicas de 

gravação e relações entre os diversos agentes da produção musical, como o compositor, o produtor 

musical  e  os  engenheiros  de  som.  A partir  dos  anos  50  foram utilizados  definitivamente  pela 

indústria,  surgindo  técnicas  de  corte  e  emendas  da  fita  sendo  possível  a  “construção  de  uma 

performance ideal” (VICENTE, 1996), e não simplesmente o registro real do que acontecia nas 

salas de gravação. Paul Théberge, que cita o engenheiro de som John Eargle, descreve 5 técnicas 

importantes desenvolvidas no período: 1) gravação em estúdios tecnicamente secos, com diversos 

estudos físicos do som para evitar a reverberação natural; 2) a utilização de diversos microfones 

para maximizar a separação entre os músicos; 3) participação do engenheiro no ajuste do balanço 

musical (posição do estéreo em cada instrumento); 4) introdução de uma reverberação artificial que 

15 Em seu livro de 1859, “Origem das Espécies”, Charles Darwin introduziu a idéia de evolução das espécies a partir 
de um ancestral comum através da seleção natural, que, em resposta às alterações ambientais, se especializam e se 
adaptam às novas situações ao longo do tempo, gerando novas espécies. 
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poderia ser controlada pelo engenheiro e 5) cuidadosa seleção e posicionamento dos microfones no 

estéreo. A partir desse momento, os engenheiros de som passam a ter um papel ativo nas produções 

musicais, antes limitados basicamente ao posicionamento dos músicos e controle da gravação. Após 

o desenvolvimento dessas técnicas, o complexo posicionamento de diversos microfones de maneira 

nada aleatória e baseada na emissão sonora dos instrumentos visando a melhor captação, levando 

em consideração o estéreo, além de todo o trabalho pós-gravação, permitiram que os engenheiros e 

também o produtor musical adquirissem um papel cada vez mais importante na indústria musical.

O disco  Sgt  Pepper's  Lonely  Hearts  Club Band,  dos  Beatles,  em que foi  utilizado dois 

gravadores de 4 canais acoplados para ampliar e gerar um efeito de 8 canais, inserindo a técnica do 

overdubbing16 definitivamente nas técnicas de estúdio, sem dúvida foi um marco tecnológico das 

gravações do século XX. Principalmente após essa experiência, os estúdios foram se tornando mais 

do que um simples lugar de gravação, e passaram a se tornar um local de experimentação sonora e 

inclusive de composição, permitindo que bandas e grupos com pouco tempo de ensaio pudessem 

entrar no estúdio e gravar um disco, muitas vezes compondo as canções dentro do próprio estúdio 

(THÉBERGE in FRITH, 2006).

Os suportes digitais para a música parecem ter modificado de maneira mais radical todo o 

panorama do setor desde os anos 90 até hoje. A partir do momento que dezenas de softwares de 

edição e gravação de música puderam ser facilmente obtidos e difundidos17, o compositor pode 

literalmente  realizar  a  “construção de uma performance  virtual”,  como define Eduardo Vicente 

(1996). Através do protocolo MIDI por exemplo, é possível compor qualquer tipo de música sem 

um músico sequer, baseado em instrumentos virtuais manipulados com opção de escolha de sons e 

timbres específicos de cada um deles. Sem levar em conta a qualidade ou a finalidade desse tipo de 

gravação ou ainda a performance de um bom músico, tido por muitos como essencial em um bom 

trabalho musical, o fato é que a composição musical se tornou extremamente acessível. 

O próprio conceito de compositor já é diferente do que há 20 anos atrás, antes da revolução 

digital..Essas novas ferramentas digitais permitiram que o ato de compor se tornasse muito mais 

“democrático”, no sentido de estar acessível a um número maior de pessoas. Os suportes digitais e 

toda revolução digital proporcionam inúmeras opções estéticas ao compositor, que hoje se depara 

com uma grande quantidade de recursos de produção musical.  Esse amplo acesso abre diversas 

novas possibilidades a cada momento, transformando o conceito de compositor muito rapidamente. 

Certamente,  muitas  pessoas  que  hoje  compõe  músicas  não  teriam essa  oportunidade  antes  dos 

16    Sobreposição de sons a outros já gravados anteriormente.

17 Muitos deles inclusive são gratuitos, distribuídos pela internet sob a forma de “softwares livres”, que são qualquer 
programa de computador que possuem uma licença específica para serem usados, copiados, estudados e distribuídos 
sem restrições, segundo a Free Software Foundation.
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suportes digitais.

Maurício Pereira, um dos cantautores entrevistados, quando questionado sobre o tempo de 

sua carreira musical no Brasil, afirma que começou tarde “se a gente levar em conta que geralmente 

um monte de moleque de 16 anos já tem banda e tá tocando por aí”. Isso pode ser tanto um reflexo 

da modernização do mercado brasileiro que ocorreu, segundo Rita Morelli (2008), nos anos 80 e 

principalmente nos 90,  quanto dessa acessibilidade cada vez maior de ferramentas digitais para 

compor e gravar músicas e, também, dos antigos métodos de aprendizagem musical que podem ser 

obtidos mais facilmente hoje em dia na internet, por exemplo.

Outro ponto importante que podemos perceber nos depoimentos de Carlos Careqa, Maurício 

Pereira e Natalia Mallo é justamente o acesso e a utilização de um home studio18 na sua produção 

musical, confirmando o que foi constatado por Vizzoto e Lopes (2005), citado anteriormente. Três 

dos  cinco  entrevistados  afirmam  que  se  utilizam  realizam  suas  próprias  gravações  em  seus 

trabalhos:

“Tenho um home estúdio para pré produzir meus discos. Depois levo para alguém  
que tenha mais experiência, como O Mario Manga19, e aí terminamos o trabalho” 
(Carlos Careqa).

“Uso  homestudio  pra  fazer  trilhas  ou  pré  produção.  Optei  por  não  ter  um 
equipamento de ponta em casa,  e  me associo a outros  produtores  quando vou 
gravar” (Maurício Pereira).

“Eu sou proprietária de um estúdio profissional de pequeno porte, onde produzo  
todos os meus trabalhos desde 2004” (Natalia Mallo).

Percebemos,  portanto,  uma  independência  do  processo  de  gravação  por  parte  dos 

cantautores em São Paulo, que ocorre também em outras partes do Brasil. Com exceção do último 

trecho citado acima, uma compositora que também trabalha como técnica profissional de estúdio, os 

outros dois não tem essa preocupação e nem a pretensão de ter um “equipamento de ponta”. Além 

disso, observamos uma grande preocupação dos compositores com a qualidade do seu produto final. 

Seja por investir  em ter  um estúdio profissional para,  entre  outras  coisas,  produzir  seu próprio 

trabalho, ou por se associar com outros produtores, o objetivo final é a melhor qualidade técnica e 

artística possível para suas produções musicais, confrontando fortemente a imagem de amadores e 

artesanais que o termo  músico independente adquiriu no Brasil  após as primeiras iniciativas de 

artistas fora das grandes gravadoras.

18 Pequeno  estúdio  caseiro,  normalmente  utilizado  para  pequenas  gravações  e  ensaios.  Geralmente,  atende  às 
necessidades  específicas  de  produção  e  possuem  equipamentos  mais  simples  que  os  estúdios  de  gravação 
considerados profissionais.

19 Membro do Premê, um dos grupos da Vanguarda Paulista, um movimento cultural da cidade de São Paulo que já foi 
citado neste trabalho anteriormente.

55



Este termo, segundo Roy Shuker (1999), se refere à pequenos selos com relativa autonomia 

no processo criativo e produtivo, ao contrário do que ocorre na grande indústria do disco na qual 

cada etapa está previamente planejada sem nenhuma autonomia para o artista (SHUKER, 1999). 

Ainda que alguns autores consideram que as  indies  reproduzam muitas práticas empresarias das 

grandes  gravadoras,  e  de  fato  algumas  o  fazem,  a  partir  da  década  de  90  houve  uma 

profissionalização do setor independente o que consolidou esse modelo de negócio musical  no 

mercado. Dessa forma, no Brasil, vemos o estabelecimento de um novo mainstream:
A substancial redução da autonomia artística promovida pelos “escritórios” (para 
usar um termo de Adorno e Horkheimer, 1982) que controlam as bandas de forró  
(...)  produz  um agudo afastamento  ideológico  entre  as  condições  de  produção  
efetivamente empregadas nesses mercados e as noções – um tanto românticas – de  
independência artística que alimentam um sentido propriamente de resistência das  
chamadas “indies”. Assim, a caracterização desse universo sonoro musical como  
um novo mainstream pode colocar essa produção e seu consumo num contexto de  
reflexão mais adequado ao seu alcance numérico e ao conjunto de referenciais  
simbólicos  que  circulam  através  desses  repertórios.  (TROTTA  e  MONTEIRO,  
2008, p. 12)

Sobre a gerência da carreira musical desses cantautores, temos alguns pontos importantes a 

destacar a partir dos depoimentos abaixo, sobre quem faz esse papel:

“Eu mesma, com a parceria e colaboração de um produtor/empresário” (Natalia  
Mallo).

“De maneira geral, eu mesmo. Hoje em dia, tenho uma produtora, que me ajuda a  
procurar shows e a fazer a produção executiva de shows, discos e oficinas que eu  
faço. Mas quem decide os rumos da carreira sou eu mesmo, como acontece com a  
maioria dos artistas independentes” (Maurício Pererira).

“Eu mesmo. Já tive algumas experiências com empresários e produtores, mas não  
deu  muito  certo.  Pois  acho  que  só  funciona  quando  as  coisas  estão  muito  
embaladas” (Carlos Careqa).

.
O  fato  desses  cantautores  colocarem  de  maneira  direta  que  são  responsáveis  pelo 

gerenciamento  de  sua  própria  carreira  musical  pode  representar  um novo  segmento  dentro  do 

mercado musical brasileiro. Com relação aos modelos de negócio presentes no país, divididos por 

Eduardo  Vicente  entre  majors  e indies,  mencionados  no  Capítulo  1,  podemos  a  partir  dos 

depoimentos  confirmar  a  atuação  de  um  modelo  distinto,  autônomo,  que  chamamos  de 

autoprodutores.  Em São Paulo,  especificamente,  observamos ainda  a  existência  de  um circuito 

típico, vinculado ao SESC20:

“Acho que o mercado musical como um todo é muito, mas muito Prostituído, ou  

20 Serviço Social do Comércio, que possui sede em todas as regiões do país. No Estado de São Paulo, existe um grande 
número  de  teatros  que  pertencem  a  este  órgão,  que  criaram,  há  mais  de  uma  década,  um circuito  de  shows 
profissionais com diversos artistas locais e nacionais, independentes ou não, concentrados especialmente na cidade 
de São Paulo, a capital.
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seja também tem que pagar o famoso jabá para poder fazer shows aqui  e ali,  
principalmente nos órgãos do governo. O único que se salva é o SESC, que sempre  
foi muito íntegro”.

“Agora, os lugares de praxe, como SESCs, etc,  já fazem parte da nossa rotina  
desde sempre” (Carlos Careqa).

Essa é uma mudança importante no cenário musical no Brasil. Se antes das transformações 

tecnológicas  que  aconteceram  com  a  revolução  digital  o  desenvolvimento  do  trabalho  desses 

artistas seria muito difícil fora de uma grande gravadora, agora podemos dizer que esse tipo de 

compositor atua diretamente no mercado, busca o  seu  mercado. É claro que podemos encontrar 

diversos exemplos que circulam entre os  autoprodutores  e as  indies.  Entretanto, muitas delas, no 

sentido  que  definiu  Eduardo  Vicente,  mesmo  que  representem  um  fortalecimento  da  cena 

independente depois dos anos 90, certamente não são capazes de absorver toda produção musical 

que aflorou no Brasil com a  revolução digital. E realmente é difícil que consiga um dia, pois o 

cenário  apresenta  constantes  mudanças  em  poucos  anos,  surgindo  novas  possibilidades  ou 

transformando um cenário rapidamente.

O fato é que, hoje em dia, o cantautor paulista é um agente ativo da indústria musical do 

país, e não mais somente a “matéria prima” do produto musical. Ele está a frente de sua produção 

musical,  firma  contratos,  contrata  outros  profissionais,  coisas  que  cabiam às  majors  e  que  foi 

posteriormente terceirizado para as indies:
“No Mulheres21 a gente era 3 sócios: eu e o André, músicos, e o Aguinaldo Rocca,  
produtor. Ele cuidava dos shows e carreira da gente, mas tudo era conversado  
entre os 3 (...). Depois, em carreira solo, passei a cuidar pessoalmente de tudo  
isso, geralmente junto com um produtor. Nos meus discos, sou dono da master e  
licencio os cds prum selo (no meu caso, a Lua Music). É um jeito de, ao mesmo  
tempo, eu ser dono do meu trabalho e estar numa distribuição independente, num 
catálogo.  Um jeito  de  eu  estar  minimamente  institucional,  acho importante.  A 
divulgação é por minha conta mesmo, e quando eu tenho verba ou vou fazer um 
lançamento maior, uso alguma assessoria de imprensa” (Maurício Pereira).

Além disso, já há uma diferença entre “carreira” e o “mercado”, que anteriormente estavam 

subordinadas,  na  maioria  das  vezes,  a  uma  mesma  estrutura.  Um  dos  entrevistados,  quando 

questionado sobre quem gerencia sua carreira musical responde simplesmente: “sou eu”. E sobre a 

atuação no mercado:

“Geralmente  é  feito  pela  'Sete  Sóis',   produtora  que  agencia  meu  trabalho”  
(Kléber Albuquerque).

Notamos, portanto, que o fato de o cantautor separar o “agenciamento” da “gerência” já é 

21 Banda Mulheres Negras, formada nos anos 80 por Maurício Pereira e André Abujamrra, lançada inicialmente pela 
Warner Music.
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um fato que o coloca em uma posição diferenciada quando, anteriormente, esses dois papéis eram 

centralizados  em  um  manager.  Muitas  vezes  por  força  de  contrato  ou  por  simples  falta  de 

experiência, o compositor não possuía uma liberdade total para decidir os rumos de sua carreira. 

Não havia outra maneira, sendo as  majors  a única alternativa. Com as  indies,  mesmo com uma 

atuação independente, muitas vezes os artistas também não tinham essa liberdade, seja por contratos 

que acabavam sendo semelhantes ao das  majors ou por simplesmente acatarem as decisões dos 

outros produtores, optando por somente compor e/ou executar as músicas. Porém, agora vemos que, 

inclusive, o próprio compositor pode terceirizar isso para uma produtora se achar conveniente, de 

maneira consciente, mudando completamente o panorama estabelecido anteriormente, se colocando 

como  um  agente  ativo  da  indústria  musical  do  Brasil  como  o  principal  responsável  pelo 

gerenciamento de sua carreira.

Assim  como  muitas  das  majors possuem  contratos  e  ligações  com  as  indies,  muitos 

autoprodutores podem também manter relações principalmente com essas últimas, colocando estas 

empresas cada vez mais no centro do cenário fonográfico brasileiro no sentido de estarem ocupando 

cada  vez  mais  espaço  no  mercado  musical.  Principalmente  devido  ao  fato  de  essas  empresas 

estarem consolidando sua distribuição “independente”, inclusive para fora do Brasil, seja do disco 

físico ou de música digital pela internet. Como exemplo, podemos citar a empresa Trama, apontada 

por  alguns  autores  como  a  maior  empresa  independente  do  setor  fonográfico  brasileiro 

(DARBILLY,  2007 e  DE MARCHI,  2006b).  Ao criar  a  Distribuidora  Independente,  a  Trama22 

aposta no indivíduo como consumidor, ao contrário das grandes gravadoras com conceituadas lojas 

revendedoras, e contam com um sistema empresarial em rede fornecendo “um espaço para novos 

artistas apresentarem seus trabalhos, sem manter vínculos com a gravadora; além de uma empresa 

que media o acesso ao mercado para universitários” (DE MARCHI, 2006b, p. 178). Outro exemplo 

é a empresa Tratore23, especializada principalmente na distribuição de trabalhos independentes.

Não existe, de acordo com o que foi revelado pelos entrevistados, uma maneira única de 

atuação no cenário musical. Como são os próprios compositores que organizam boa parte de sua 

produção, que é o que os define como  autoprodutores,  é natural que existam uma infinidade de 

maneiras  de  gerenciamento.  A própria  ocupação  dos  entrevistados  revela  isso  por  ser  bastante 

variada,  sendo  citado  ator,  produtor  musical,  jornalista  e  instrumentista,  além  de  cantor  e 

compositor ou cancionista que apareceram em todas as respostas. Esse dado demonstra a variedade 

de  atuação  que  o  cantautor  possui  hoje  em dia  e  interação  com diversos  segmentos  artísticos 

distintos, como é o caso da produção musical citada na maioria dos casos. Além de comporem e 

22 Ver mais em www.trama.com.br.
23 Ver mais em www.tratore.com.br.
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produzirem seus próprios trabalhos, os entrevistados mostram que também atuam como produtores 

de outros artistas, refletindo uma rede social no cenário musical brasileiro. Não só o compositor está 

a frente de seu trabalho, como hoje em dia também pode ser responsável pela produção de um 

outro. Considero que isso é uma mudança significativa, pois essa ampliação do papel do compositor 

na indústria musical pôde acontecer na medida em que este agente teve mais acesso aos meios de 

produção e desenvolveu conhecimentos, inclusive técnicos, de diversos mecanismos distintos.

 Carlos Careqa e Maurício Pereira também apontaram uma relação mais forte com o cinema 

e o teatro. Além de sua atuação como compositor, também circulam nessas outras áreas artísticas, 

seja  nas  trilhas  de  peças  teatrais,  documentários  e  filmes,  ou  mesmo  atuando  como  ator. 

Questionado  sobre  o  tempo  de  atuação  na  cena  musical  da  cidade  de  São  Paulo,  um  dos 

depoimentos traz:

“Perto de 25 anos. Primeiro com os Mulheres  [Negras]. Depois lançando meus  
discos, que são 5, e fazendo uma série de outros trabalhos ligados à música, como  
produzir discos, shows, dar oficinas, palestras, fazer direção musical de peças de  
teatro, trilhas sonoras, e até documentários (…) (Maurício Pereira).

É interessante notar a expansão do trabalho de alguns compositores. As opções individuais 

sobre produção, composição, letra, performance, etc, podem ter proporcionado uma extensão da 

atividade  profissional,  facilitado  pelo  acesso  à  informação  e  à  comunicação.  Alguns  outros 

compositores que possuem uma atuação profissional sólida no mercado musical, que não estão entre 

os  entrevistados,  são  também,  por  exemplo,  professores  universitários,  como é  o caso  de  José 

Miguel Wisnik e Luiz Tatit, e se tornaram uma referência, principalmente, para pesquisas sobre 

canção no Brasil. Este último, inclusive, é um dos principais nomes da Vanguarda Paulista com o 

Grupo  Rumo.  Todo  trabalho  de  buscar  um  espaço  no  mercado,  portanto,  passa  por  diversas 

estratégias, como também atuar em outras áreas artísticas e intelectuais.

No Brasil de hoje não são poucos casos que apresentam esta intersecção. Além de alguns 

dos  entrevistados,  André  Abujamra,  outro  cantautor/compositor  importante  do  Brasil,  também 

possui uma importante atuação como ator, participando de filmes, seriados de TV e publicidade, 

além de ser constantemente convidado para compor trilhas sonoras de filmes brasileiros. 

Ainda que os  autoprodutores  não sejam um grupo homogêneo com relação a gênero ou 

estilos musicais, notamos a presença do humor crítico como um elemento recorrente, ainda que de 

maneiras diferentes, nos cantautores que compõe este estudo de caso. Talvez, essa seja uma das 

característica que possa enquadrar essa geração de artistas como sucessores da Vanguarda Paulista, 

além da diversidade de influências e a maneira autônoma de atuar no mercado, que possibilita uma 

liberdade crítica. 

Alguns dos entrevistados apontaram suas experiências com gravadoras, principalmente as 
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que são consideradas indies. Com uma grande gravadora, temos apenas uma situação:

“Com as duas  [contrato com gravadoras grandes e menores]. O Mulheres com a  
Warner.  Solo,  com  Tinitus,  Velas,  Atração  e  Lua.  Os  contratos  tendem  a  ser  
semelhantes.  (…)  Pelo  fato  de  o  Mulheres  não  ser  uma  banda  de  ponta  
(comercialmente) não tínhamos muita pressão. Fora isso, a relação com o Peninha  
Schmidt,  nosso  produtor  era  muito  boa,  e  ele  segurava  o  rojão  pra  termos  
liberdade, ele entendeu que sem isso não rolava o Mulheres” (Maurício Pereira).

Inclusive, a comparação entre as duas experiências é um ponto importante. Esse artista, que 

tem um tempo de carreira maior que os outros entrevistados, parece ter presenciado algumas das 

mudanças do cenário fonográfico no Brasil. A contratação de diversos artistas e grupos ao mesmo 

tempo e o investimento no marketing de apenas alguns poucos, é um exemplo de uma estratégia de 

mercado adotada pelas grandes gravadoras durante os anos 80 e 90. Dessa forma, visavam garantir, 

de  certa  forma,  uma  menor  “concorrência”  para  seus  produtos  que  eram  considerados 

“comercialmente de ponta”, como diz o entrevistado. Por esse motivo, seu grupo não sofria muitas 

pressões como ele mesmo aponta. Quando houve uma grande terceirização da produção musical 

para as gravadores nacionais de menor porte, sobretudo nos anos 90, diversas bandas acabaram 

sendo absorvidas por esse novo segmento que se desenvolvia e se profissionalizava.  Porém, as 

transformações tecnológicas parecem ter evoluído de tal maneira que vários artistas optaram por 

seguir sua carreira como autoprodutores:
“Estive na Velas, ainda na fase boa do mercado de Cds, mas sinceramente não fui  
muito feliz.  Eu encontrei mesmo o meu caminho sendo indepedente. Sei que não  
vendo muito disco,  mas consigo fazer meus discos  e pagar a produção com a  
venda, e fazendo shows” (Carlos Careqa).

“Já fui contratada da MCD, gravadora de medio porte, no começo dos 2000. Com 
as majors eu tive contato quando tive minhas obras gravadas por artistas deles 
(EMI e Universal). Não mudou em nada a minha situação. O fato de ser gravada  
por essas pessoas sim, mas a relação com a gravadora não. Inclusive em alguns  
casos fui forçada a editar com elas, com um contrato menos benéfico do que se eu 
trabalhasse com outras editoras” (Natalia Mallo).

As relações  extremamente complexas da indústria musical  brasileira se ampliaram ainda 

mais com as novas opções que surgiram no mercado nos últimos 20 anos. Dessa forma, percebemos 

uma re-estruturação dos modelos de negócio e, atualmente, as majors procuram se adequar cada vez 

mais a realidade digital para diversificar suas atuações, o que gera uma mudança significativa no 

cenário fonográfico do país. Por outro lado, as indies começam a apostar nas diversas maneiras de 

distribuição dos trabalhos musicais, e, de certa forma, reproduzem os antigos modelos das grandes 

gravadoras ao terceirizarem parte de sua produção, dessa vez para os autoprodutores.

Sobre a realidade do mercado brasileiro desde principalmente a metade da presente década, 

podemos analisar alguns números através de dados oficiais. Os dados mais recentes fornecidos pela 
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Associação  Brasileira  de  Produtores  de  Disco  (ABPD),  que  reúnem  as  grandes  gravadoras 

internacionais atuantes no Brasil mais a Som Livre, mostram que o mercado musical no país caiu 

25% entre os anos de 2006 e 2007 devido a pirataria, despencando do 7º para o 12º lugar no ranking 

mundial (ABPD, 2010). A Associação Brasileira da Música Independente (ABMI), mostra que no 

ano de 2007 foram lançados  55 títulos  nacionais  e  74 estrangeiros  licenciados  no Brasil  pelas 

grandes  gravadoras  contra  784 de suas  gravadoras  filiadas;  aguardando ainda o fechamento  de 

2009, estima-se que esses lançamentos cheguem a 800 títulos sendo a Biscoito Fino, umas das 

maiores gravadoras independentes, responsável sozinha por 98 títulos lançados no período, mais 

que  a  soma  das  quatro  grandes  multinacionais  (ABMI,  2010).  Ainda  encontramos  dados  que, 

segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI),  o mercado global no Brasil 

sofrendo  uma  queda  de  80% entre  os  anos  de  2004  e  2008;  entretanto  as  afiliadas  à  ABPD 

responderiam por 80% do mercado nacional (ABMI, 2010). Se somados os dados de produção das 

gravadoras independentes (indies) com os autoprodutores, que ainda não estão representados pelos 

dados oficiais, certamente a discrepância entre as produções e lançamentos das grandes gravadoras 

e  os  “independentes”  seria  muito  maior,  o  que  configura  uma grande  distorção  desse mercado 

nacional. A Associação Americana de Música Independente (A2IM), dos Estados Unidos, afirma 

que 80% das músicas feitas no país são independentes (ABMI, 2010), e não seria surpresa se no 

Brasil esse número fosse ainda maior caso houvesse uma pesquisa semelhante, não encontrada até o 

momento.

Entretanto, alguns dados mostram uma leve recuperação do mercado brasileiro no último 

ano, como apontado anteriormente (IDG NOW, 2010). Marcelo Castello Branco, presidente da EMI 

no Brasil, afirma que o pior momento já passou, e as grandes gravadoras buscam novos modelos 

para a música apostando em lançamentos de música brasileira (ABMI, 2010) e na venda digital 

(IDG NOW, 2010). Percebemos uma mudança de postura pois, há poucos anos, a principal queixa 

das  grandes  gravadoras  e  dos  grandes  representantes  da  indústria  fonográfica  em  inúmeras 

entrevistas e dados oficiais, era de que o mercado musical estava em franca decadência e que, se 

não fossem tomadas medidas efetivas contra a pirataria, a indústria seria extinta (FOLHA ONLINE, 

2001 e  MEIO BIT,  2007).  Entretanto,  segundo Joaquim Falcão,  em uma matéria  publicada  no 

Jornal Folha de São Paulo, um dos principais do Brasil, esta atitude, classificada como “marketing 

do medo”, era uma simples ineficiência e falta de competitividade perante às mudanças do mercado 

provocadas pelas novas tecnologias, sendo uma estratégia para manter seu monopólio do mercado 

nacional (FALCÃO, 2007), estipulando o rótulo de crise do setor na primeira década deste milênio. 

Neste  momento,  em  que  as  grandes  gravadoras  parecem  estar  encontrando  um  caminho  para 

conciliar a música digital e a proteção dos direitos de seus autores, o discurso pessimista trazido por 
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seus dirigentes começa também a mudar. Nesse sentido, a visão proposta por Leonardo de Marchi 

(2006b)  de  re-configuração  do mercado  brasileiro  ao  invés  de crise  é  bastante  apropriada,  no 

sentido de trazer uma noção mais realista e menos catastrófica do cenário atual, esvaziando também 

o discurso de “mocinhos e vilões” muitas vezes utilizado pelas indies em relação às majors e destas 

com relação  à  pirataria.  Dessa  forma,  a  re-configuração aponta  para  transformações  no  setor, 

causadas  sobretudo por  avanços  tecnológicos  e  a  revolução digital,  e  uma disputa  natural  pela 

ocupação dos novos espaços criados. O autor finaliza seu artigo dizendo:

Sem dúvida, o momento atual ainda é de intensas negociações entre os elementos  
da cadeia produtiva da indústria fonográfica. No entanto, conforme se expôs ao  
longo do texto, a emergência da NPI [Nova Produção Independente] é um sinal em 
si  dos  efeitos  das  transformações  promovidas  pelas  novas  tecnologias  da 
informação  e  da  comunicação,  bem  como  de  uma  nova  economia  do  
entretenimento  atrelada  a  elas.  De  fato,  os  atuais  indicativos  do  mercado 
brasileiro  sugerem  fortemente  que,  salvo  em  um  eventual  cenário  de  aguda 
recessão, a existência desta rede de produção, que conta com diversas articulações  
entre independentes, grandes gravadoras e outros agentes, deve ditar o “futuro” 
da indústria fonográfica brasileira (DE MARCHI, 2006b, p. 181).

Além disso, ainda é difícil se ter uma real noção do mercado musical no Brasil em números. 

Os  dados  oficiais  sobre  o  assunto  são,  na  maioria  das  vezes,  provenientes  das  associações 

vinculadas às grandes gravadoras, como a ABPD e a IFPI. Desde a criação da ABMI temos alguns 

dados relativos à produção e número de títulos das  indies  no Brasil, o que ainda é pouco para se 

falar  do  mercado  brasileiro  como  um  todo  neste  processo  de  re-configuração.  As  pesquisas 

divulgadas  sobre  o  assunto  não  contabilizam,  em  geral,  nem  as  indies  e  muito  menos  os 

autoprodutores,  mesmo  que  estes  outros  dois  modelos  de  negócio  musical  já  possam  ser 

considerados uma realidade no país.

Nesse sentido, o Ministério da Cultura do Brasil prepara uma série de medidas e diretrizes 

para o setor musical e para a cultura em geral. Entre as principais, podemos citar o Plano Nacional 

de  Cultura24,  PEC  da  Música25,  Revisão  dos  Direitos  Autorais26 e  Reforma  na  Lei  Rouanet27. 

Diversos  segmentos  e  instituições  que  atuam  no  cenário  musical  do  país  se  articularam  para 

participar ativamente dos debates. A Rede Música Brasil, criada pelo próprio Ministério da Cultura, 

foi uma tentativa de agregar todos os agentes da indústria musical em torno de um debate comum 

24 Segundo o Ministério da Cultura, o Plano Nacional de Cultura tem uma função sistêmica, com intiuito de ser uma 
política estatal, independente do governo, e que “terá duração de dez anos e deverá ser regido, entre outros, pelos 
princípios de diversidade cultural, respeito aos direitos humanos, responsabilidade socioambiental e valorização da 
cultura como vetor do desenvolvimento sustentável” (MINC, 2010). 

25 Proposta de Emenda Constitucional que confere imunidade tributária a fonogramas e videofonogramas brasileiros 
(MINC, 2010).

26 Proposta para alterar a Lei de Direito Autoral (Lei nº 9.610/98), em vigor, com o intuito de adequar as leis brasileiras 
à realidade atual (MINC, 2010).

27 Reformula a Lei de Incentivo à Cultura ou Lei Rouanet, ampliando sua atuação, fortalecendo o Fundo Nacional de 
Cultura entre outras ações (MINC, 2010).
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visando medir  de forma concreta  a importância  do segmento musical  na economia brasileira  e 

adotar políticas públicas para que “todos os profissionais ligados à música possam exercer suas 

funções dignamente” (MINC, 2010). Participam dessa Rede Música Brasil a ABPD (representando 

as  grandes  gravadoras  multinacionais),  ABMI  (as  gravadoras  nacionais),  Fórum  Nacional  de 

Música e Cooperativas de Músicos (estes concentrando a atuação dos artistas autoprodutores), além 

de sindicatos e outras instâncias da sociedade e demais associações de produtores de festivais e 

canais de circulação.

Frente às transformações do setor musical no Brasil,  diversos segmentos estão presentes, 

inclusive  os  compositores,  nos  debates  com  o  setor  público,  que  colocou  em  pauta  a  re-

configuração que o país enfrenta no campo da música. Chama a atenção o fato dos autoprodutores  

estarem inseridos nesta agenda política, através dos referidos Fórum Nacional e Cooperativas de 

Música,  o  que  coloca  essa  maneira  de  trabalho  como  um modelo  de  negócios  importante  na 

indústria da música brasileira.

Especificamente sobre o mercado musical no Brasil, vemos que:

Entre  os  assombrados  e  os  deslumbrados,  no  entanto,  pode-se  identificar  um 
mercado em transformação que permite poucas certezas e quase nenhum tipo de  
previsão  futurística.  É  fato  que  uma  compreensão  mais  aprofundada  desse  
universo  amplo  e  complexo  não  pode  mais  se  associar  exclusivamente  a  uma  
diferenciação utópica entre independentes e mainstream. (TROTTA e MONTEIRO, 
2008, p. 11).

Dessa forma, a idéia do modelo de negócio dos autoprodutores está de acordo com alguns 

estudos  anteriormente  realizados  no  Brasil,  apontando  um  novo  elemento  dentro  do  “setor 

independente”, diferenciando as empresas nacionais de médio a grande porte (indies), que possuem 

uma  “atitude  independente”,  e  as  produções  autônomas (DE  MARCHI,  2005;  TROTTA  e 

MONTEIRO, 2008).

Darbilly (2007) aponta, de acordo com sua pesquisa de campo, alguns novos atores que 

surgiram no campo musical após o surgimento do MP3 e da pirataria virtual, como empresas de 

telefonia, sites de vendas, usuários, provedores e até mesmo a empresa de informática Apple, esta 

útlima também destacada por  Leonardo de  Marchi  (2006b).  Os “artistas”  que  constam em seu 

estudo,  o  qual  englobaria  os  compositores/cantautores,  aparecem  como  um  ator  já  existente, 

naturalmente. Se essa pesquisa fosse realizada há 20 anos atrás, possivelmente teríamos respostas 

bem distintas  ao  passo  que,  hoje  em dia,  surgiriam outros  novos  atores.  De acordo  com suas 

observações:

(…) o dirigente do iMusica afirmou que “você pode começar a fazer sucesso para  
depois ser contratado ou nem ser contratado por uma grande gravadora” e que  
“hoje em dia as gravadoras precisam mais dos artistas do que os artistas precisam 
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das gravadoras”. Por sua vez, o dirigente do ECAD afirmou que “agora você tem 
um contingente monumental de pessoas físicas sendo gravadoras”, “produtores de  
fonogramas (...) que não estão organizados nem na ABPD nem na ABMI, mas que 
são “associados das associações de execução pública” (DARBILLY, 2007, p. 133).

Esta  afirmação  do  dirigente  do  ECAD  (Escritório  Central  de  Arrecadação  de  Direitos 

Autorais), entidade que gerencia a cobrança e repasse dos direitos de autor no Brasil, nos mostra 

que,  realmente,  existe  um outro  segmento  na  indústria  musical  que  ainda  não  está  totalmente 

esclarecido pelos estudos na área.

O  que  considero  como  indústrias  paralelas,  um  dos  pontos  que  merecem  ainda  mais 

estudos, surgiram no Brasil em meados dos anos 90 mas principalmente após a virada do milênio, e 

possuem uma estrutura complexa de relações comerciais e se sustentam, perante um grande público, 

de maneira independente e realmente paralela ao sistema empresarial estabelecido durante o século 

XX pelas multinacionais do setor fonográfico brasileiro. Por exemplo, estratégias alternativas de 

distribuição de fonogramas têm obtido um êxito considerável apostando na diversificação de ofertas 

musicais desenvolvendo um mercado de “nichos” ao invés de “massa” (ANDERSON, 2006) – um 

dos  aspectos  da teoria  chamada de Cauda Longa28 –  o  que  ocorre  nessas  indústrias  paralelas. 

Analiso, neste momento, dois exemplos práticos: o Tecnobrega e o Forró Eletrônico.

O cenário do Tecnobrega29 na província do Pará talvez seja o maior exemplo desse cenário 

no Brasil. O compositor (bandas, grupos) chega a um grande público de maneira muito mais direta, 

contando quase que exclusivamente com os DJs de aparelhagem para divulgação e os vendedores 

de rua para a comercialização de suas obras (LEMOS, 2008). A banda Calypso pode ser apontada 

como o principal expoente do gênero e os pioneiros desse cenário:

Joelma  e  Chimbinha  [idealizadores  do  Calypso] inventaram um novo  jeito  de  
gravar  e  distribuir  músicas.  A  dupla,  formada  pela  loira  extravagante  e  um 
experiente guitarrista, começou a gravar e vender sem apoio de uma gravadora.  
Criaram seu próprio selo e distribuíram seus CDs para grandes supermercados  
populares, freqüentados por seus fãs. A fórmula inovadora deu certo. Vendidos a  
preços baixos – entre R$ 5,00 e R$ 10,00 – os CDs não pararam nas prateleiras  
(LEMOS, 2008, p. 17).

Ronaldo Lemos (2008), e outros colaboradores, estudaram a fundo a complexa estrutura 

criada em torno do Tecnobrega e resumem seu ciclo de funcionamento: 

O mercado  é  movimentado  por  casas  de  festas,  shows,  vendas  nas  ruas  e  as  
aparelhagens  –  gigantescas  estruturas  sonoras  que  protagonizam as  festas  do 
tecnobrega.  Simplificadamente,  podemos  dizer  que  o  mercado  do  tecnobrega 

28 Ver “A cauda Longa: do Mercado de Massa para o Mercado de Nicho” (ANDRESON, 2006).
29 “O tecnobrega nasceu do brega tradicional, produzido nas décadas de 1970 e 1980, quando se formou o movimento 

do  gênero  no  Pará.  Na  década  de  1990,  incorporando  novos  elementos  à  sua  tradição,  os  artistas  do  estado 
começaram a produzir novos gêneros musicais, como o bregacalypso, influenciados pelo estilo caribenho. No início 
dos anos 2000, por volta de 2002, surgiu o tecnobrega” (LEMOS, 2008).
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funciona de acordo com o seguinte ciclo:  1) os artistas gravam em estúdios – 
próprios ou de terceiros; 2) as melhores produções são levadas a reprodutores de  
larga escala e camelôs; 3) ambulantes vendem os CDs a preços compatíveis com a 
realidade local e os divulgam; 4) DJs tocam nas festas; 5) artistas são contratados  
para shows;  6)  nos shows,  CDs e  DVDs são gravados e  vendidos;  7) bandas,  
músicas e aparelhagens fazem sucesso e realimentam o ciclo (LEMOS, 2008, p.  
21).

O Tecnobrega se baseia, entre outras coisas, em negócios abertos, ou seja, que envolvem a 

criação e disseminação de obras artísticas e intelectuais administradas de maneira flexível ou até 

mesmo  sem  a  questão  dos  direitos  autorais  (LEMOS,  2008).  Essa  questão  representa  uma 

alternativa ao modelo empresarial estabelecido pelas grandes gravadoras que, entre outros fatores, 

aposta no controle e arrecadação dos direitos autorais de seus catálogos como um dos principais 

retornos  financeiros.  Ao mesmo tempo  que  possuem contrato  com os  artistas  para  a  produção 

musical  do  trabalho,  as  gravadoras  muitas  vezes  são  também  as  editoras  que,  em  troca  de 

administrar a obra frente aos órgãos de repasse dos direitos autorais, ficam com uma parte dos 

mesmos, que geralmente é em torno de 25% da obra. Por esse motivo, muitas vezes as grandes 

gravadoras forçam os artistas a também firmarem contratos de edição de suas obras, como apontado 

por uma de nossas entrevistadas, pois é um dos pilares de seu modelo de negócios. As indies, por 

sua  vez,  mesmo  que  de  maneira  um  pouco  mais  flexível,  acabam  reproduzindo  essa  prática 

empresarial das majors. O Tecnobrega figura no cenário musical brasileiro como um novo modelo 

dentro da indústria da música, baseado na atuação de autoprodutores, que só foi possível depois de 

certas  inovações  tecnológicas  pós  anos  90,  tanto  na  fusão  da  música  eletrônica  com o  brega 

tradicional para o surgimento do gênero, quanto do acesso a mecanismos de replicação de CDs, 

difusão e promoção de música:

O tecnobrega não se resume a um novo estilo de música.  Ele institui  um novo 
modelo  de  mercado  para  a  produção  musical,  com padrões  de  funcionamento  
diferentes daqueles da indústria cultural formal, baseado na produção de baixo 
custo e na incorporação do comércio informal como principal meio de difusão de  
conteúdo (LEMOS, 2008, p. 42).

O Forró  Eletrônico30,  baseado fortemente  na  figura  do jovem,  constitui,  segundo Felipe 

Trotta e Márcio Monteiro (2008), a síntese do que os autores chamam de um “novo mainstream, 

não mais vinculado aos corredores das multinacionais do disco nem aos grandes conglomerados de 

mídia nacionais e internacionais” (TROTTA e MONTEIRO, 2008, p.  8). Ainda nos anos 90,  o 

empresário Emanoel Gurgel organiza uma banda e paralelamente inaugura uma rádio via satélite 

espalhadas por várias cidades do nordeste brasileiro, a Somzoom que depois também atuaria como 

gravadora.  Através  dessa rádio,  que é  somente  uma geradora de conteúdos para suas  afiliadas, 

30 O Forró Eletrônico é uma variação moderna do Forró, gênero brasileiro, que utiliza elementos eletrônicos em sua 
execução, como o teclado, o contrabaixo  e a guitarra elétrica.
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articula  a  divulgação das  bandas  do gênero  ao mesmo tempo que promove as  rádios.  Sobre  o 

mercado atual desse gênero particular do Brasil, Felipe Trotta e Márcio Monteiro (2008) afirmam:

No  mercado  atual  do  forró  eletrônico,  as  bandas  são  “propriedade”  de 
empresários do ramo do entretenimento (agregados em “produtoras culturais”)  
que  com  freqüência  agregam  atividades  de  gerenciamento  de  várias  bandas  
(incluindo agenda, gravações, comercialização e venda de shows), casas de shows,  
assessoria de imprensa e toda a estrutura comercial que gira em torno do mercado  
de shows (TROTTA e MONTEIRO, 2008, p. 9).

Esses  “pequenos”  produtores/empresários  identificaram  um  mercado  em  potencial  e 

passaram a investir no seu desenvolvimento, o que, de certa forma, ocorre com diversos outros 

produtos. Ainda que o compositor não tenha um papel empresarial central neste último exemplo, ao 

contrário do Tecnobrega, ele aposta na sua performance nas festas e shows como o grande atrativo 

para seu público, predominantemente jovem. Além disso, há uma parceria aparentemente consciente 

com empresários para se chegar a uma “fórmula de sucesso” que combina festa, amor e sexo como 

receita  para  se  vender  um  produto  específico  para  um  público  específico,  explorando 

comercialmente esse mercado: 

O  sistema  comercial  que  gira  em  torno  do  forró  eletrônico  está  abertamente 
adequado ao momento tecnológico de perda de valor  da música gravada e  de  
maior  significação  simbólica  e  financeira  da  experiência  musical  ao  vivo.  No 
entanto,  pode-se  levantar  aqui  as  contradições  de  tal  estruturação no  que  diz 
respeito à autonomia artística. Tomada como critério de distinção entre majors e  
indies, ao lado de uma vaga noção de independência do capital transnacional, a  
idéia  de  autonomia  estética  parece  totalmente  irrelevante  para  os  artistas  e  
produtores do segmento do forró eletrônico. A relação adotada por esses agentes  
para com sua produção musical aponta para um certo utilitarismo da música no 
qual a forma é inteiramente sobrepujada por sua função. Assim, é suficiente ter um 
conjunto de canções capazes de articular valores voltados para o próprio evento (a  
festa) através de uma estratégia de sedução que toca em pontos bastante sensíveis  
da afetividade jovem (amor e sexo). (TROTTA e MONTEIRO, 2008, p. 10).

Estes  são  apenas  dois  exemplos  no  cenário  musical  brasileiro  que  se  utilizaram  de 

tecnologias para criar um novo gênero e difundi-lo em um público específico. As relações sociais e 

empresariais estabelecidas nessas indústrias paralelas são um objeto de estudo a parte, mas sem 

dúvida contam com a participação mais ativa e consciente dos autoprodutores, o que provavelmente 

não seria possível antes de avanços tecnológicos específicos, como apontado nos exemplos acima. 

O  surgimento  desses  novos  mainstreans  em  indústrias  paralelas  completamente  autônomas 

corrobora, portanto, a idéia de re-configuração do setor musical brasileiro apontada por Leonardo 

de Marchi (2006b). A cada nova ferramenta, a cada novo software, a cada nova página de internet, 

se  abrem mercados  que  estão  sendo  ocupados,  aos  poucos,  pelos  agentes  já  estabelecidos  na 

indústria musical brasileira e, principalmente, por novos atores ou por outros antes limitados a uma 

função mais específica que agora se amplia, como o compositor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a análise efetuada neste trabalho, não há dúvidas que os desenvolvimentos 

tecnológicos  proporcionaram  uma  mudança  extremamente  significativa  no  cenário  musical 

brasileiro especialmente no final do século XX. Ainda que essa constatação esteja bastante clara, 

talvez as investigações a cerca dos novos agentes sociais e as transformações pelas quais passaram 

os que já estavam não sejam suficientes  para termos uma visão mais  realista sobre a  indústria 

musical no país atualmente. Não que os estudos existentes tenham colaborado pouco, ou ainda que 

existam poucas discussões sobre o tema, muito pelo contrário. Entretanto, as mudanças ocorridas 

nas últimas duas décadas se deram de maneira generalizada em vários segmentos dessa indústria e 

de maneira muito acelerada, atingindo desde as grandes multinacionais do setor e toda sua estrutura 

empresarial até o compositor. Por exemplo, o barateamento dos custos de produção e a revolução 

digital forneceram ferramentas para reduzir os intermediários, tanto na venda do produto musical 

(álbum) quanto o agenciamento de shows, permitindo que o compositor atue de maneira ativa em 

relação a sua produção musical. Este agente adquiri um papel mais preponderante, protagonizando 

um modelo de negócios à parte frente aos anteriormente estabelecidos (majors e indies). Chamamos 

de modelo de negócios pois não chega a constituir um movimento artístico, já que os compositores 

não compartilham, por exemplo, uma estética única ou uma crítica política, mas sim se aproximam 

por sua atuação autônoma frente ao mercado musical.

A figura do compositor, inclusive, surge na música também em meio a uma tecnologia. A 

escrita musical permitiu, nos séculos XII e XIII, a separação entre composição e execução musical, 

sendo possível compor diretamente sobre o papel. Esse evento trouxe à tona este importante agente, 

como mostram Frith (2006) e Delalande (2007). A utilização dessa nova técnica ou tecnologia (a 

escrita) interferia diretamente no desenvolvimento da música dando origem ao compositor:

Na Idade Média, assim como no século XX, trata-se de uma questão de suporte de  
memória  artificial.  Desde  a  Antiguidade,  as  melodias  eram anotadas,  mais  ou 
menos bem ou mal. No século IX, em particular, os monges encarregaram-se de  
transcrever o repertório gregoriano. Mas os cantos existiam anteriormente à sua  
notação.  Esta,  não  era,  até  então,  mais  que  um  meio  de  conservação  e  
transmissão. A grande novidade surge ao final do século XII, estendendo-se mais  
ainda  pelo  século  XIII.  Impõe-se  a  idéia,  chocante  na  época,  de  compor  
diretamente sobre o papel (na verdade, possivelmente, na placa de ardósia) uma  
música que jamais fora ouvida anteriormente; (…) (DELALANDE  in VALENTE,  
2007, p. 35)

Estabelecendo um paralelo entre a escrita musical e a revolução digital, juntamente com os 
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suportes  digitais  para  a  música,  podemos  colocar  novamente  o  compositor  como  um  fator 

substancialmente atingido. Uma nova faceta desse agente é desenvolvida, que passa a ser mais ativo 

na produção e até no mercado musical. Quase todas as etapas da produção musical, antes realizadas 

por diversos intermediários, estão agora ao seu alcance, que passa a ter uma visão e uma função 

mais geral. A utilização da escrita musical proporcionou uma revolução para a música da época, na 

qual os compositores tinham a possibilidade de registrar a sua música em algum suporte e, também, 

compor diretamente em um papel, ou uma placa, uma canção que pudesse ser executada por outro 

artista em outro momento. Com a revolução digital  observamos uma mudança tão drástica ou até 

mais significativa no que diz respeito ao papel do compositor. De certa forma, surgiu nos anos 90 

um novo compositor, o que possibilitou que diversos cantautores no Brasil pudessem desenvolver 

seu trabalho de maneira profissional e, também, que mais pessoas pudessem se tornar compositores. 

Se a composição sobre o papel, de certa forma, desvincula o compositor da execução musical, a 

revolução digital  permite novamente essa junção na figura do cantautor. Existem muitos casos de 

cantautores na indústria de música popular brasileira no século XX, como Chico Buarque e Caetano 

Veloso, mas estes possuíam, de maneira geral, um papel claro e delimitado no sistema empresarial 

do setor. Desde os anos 90 presenciamos uma reestruturação social dessa  função, que adquiriu um 

poder de ação maior sobre seu trabalho valorizando, paralelamente, sua performance. Desse modo, 

os  autoprodutores, que sintetizam essa nova função do compositor no mercado musical brasileiro 

pós anos 90, configuram um modelo de negócio alternativo aos que existiam anteriormente, o que 

foi demonstrado nas discussões deste trabalho.

As  demais  transformações  tecnológicas  que  ocorreram  antes  dos  anos  90,  que  foram 

discutidas  neste  trabalho,  provocaram  mudanças  de  mercado  e  formato,  e  consequentemente, 

empresariais. Em relação ao compositor, provavelmente essas alterações se deram em menor nível 

ou  não  foram estudadas  mais  a  fundo,  pois  há  poucas  investigações  mais  detalhadas  sob  esta 

perspectiva específica no Brasil. O desenvolvimento da indústria exigiu o estabelecimento de papéis 

muito claros entre todos os agentes da produção musical, sendo cada um responsável por uma etapa, 

desde o compositor até os técnicos de estúdio, os empresários e os demais funcionários das grandes 

gravadoras. Se o surgimento das gravações mecânicas permitiram o armazenamento da música em 

um suporte físico e consequentemente a organização de uma indústria musical,  e o advento da 

gravação elétrica foi um fator determinante para o aprimoramento e ampliação dessa indústria no 

Brasil, a  revolução digital, que permitiu o acesso e a difusão de informações de maneira global e 

extremamente rápida, atingiu não somente a indústria de maneira sistêmica, mas também forneceu 

ferramentas para os agentes dessa indústria atuarem de uma outra maneira. 

Entretanto, os autoprodutores, como observado pelos depoimentos, constituem um elemento 
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ativo dessa produção autônoma, com uma relação de trabalho diferenciada e profissional perante o 

mercado com uma participação em todas as etapas de sua carreira, propondo um modelo “não-

especialista” ou “generalista” de gestão do negócio musical. Dessa maneira, amplia-se a visão de 

produção autônoma que “são caracterizadas pela ação de determinados empreendedores que tomam 

uma iniciativa  isolada  de  produzir  discos  sem estabelecer  um circuito  alternativo  de  produção 

fonográfica potencialmente utilizável por outros empreendimentos” (DE MARCHI, 2005, p. 04). 

Os depoimentos demonstram que essa produção não é mais isolada, ocorre em um segmento dos 

compositores de São Paulo que possuem uma atuação musical a nível nacional, que certamente não 

está restrito à cidade.

De  fato,  a  revolução  digital dos  anos  90  permitiu  que  os  compositores/cantautores 

organizassem uma postura diferenciada frente a indústria musical na cidade de São Paulo e no 

Brasil, evidenciada pelos depoimentos dos entrevistados. Os cantautores centralizam a sua produção 

musical, gerenciam sua carreira e contratam outros profissionais, constituindo um novo modelo de 

negócios no país. Entretanto, ainda é necessário estudos mais profundos sobre este papel ativo do 

compositor. Um próximo passo será a realização de um estudo de caso mais amplo, tanto numérica 

quanto geograficamente, para ter uma compreensão mais geral do cenário no país. A partir disso, 

será possível uma análise, por exemplo, de possíveis desdobramentos na estética desses cantautores 

e as novas relações sociais estabelecidas a partir desta atuação autônoma.

Por fim, se Ostrower (1983) relaciona a palavra “criar” com “crise”, apontando que a raiz 

semântica das duas é a mesma, podemos entender essa relação no contexto de re-configuração da 

indústria musical discutido neste trabalho. Uma crise normalmente traz uma conotação negativa, de 

decadência.  Porém,  por  esta  perspectiva,  uma  crise  seria  um momento  de  transformações,  de 

reestruturação  e,  também,  de  reflexão.  Mesmo enfrentando situações  adversas,  é  a  partir  deste 

momento  que  se  cria  um outro  cenário,  um outro  rearranjo,  um outro  modus  operandi.  Neste 

sentido,  se  aproxima muito  mais  de uma ideia  de  re-configuração,  onde as  estruturas  estão se 

remodelando frente as situações novas que se apresentam. Dessa forma, não é surpresa que neste 

momento estejam surgindo tantos segmentos distintos dentro da indústria musical no Brasil. Assim, 

dentro desse mundo plural e globalizado, de hipermídias e distâncias relativas, talvez estejamos 

caminhando para indústrias particulares de música, dissolvendo a “grande indústria” em diversas 

outras paralelas mas, principalmente, em “indústrias particulares”, do próprio artista. O compositor 

organiza uma pequena indústria em torno de seu trabalho, e essa talvez seja uma tendência que 

merece também ser tema de outros estudos.
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ANEXOS – QUESTIONÁRIOS
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DATOS DEL ENCUESTADO

NOMBRE Y APELIDOS: Carlos de Souza (Carlos Careqa)
FECHA DE NACIMIENTO/EDAD: 03.08.1961 - 48 anos
LOCAL DE NACIMIENTO: Guatá (Lauro Muller/Santa Catarina) Brasil
RESIDENCIA: São Paulo - SP
PROFESIÓN: Cantor, Cancionista e Ator

1 – QUANTO TEMPO TEM SUA CARREIRA MUSICAL?
Completei  no ano de  2009 25  anos  de  carreira.  Isso quer  dizer  que agora tenho 26  anos  de  
carreira.

2 – QUANTO TEMPO ATUA NA CENA PAULISTA?
Exatamente há 20 anos. Cheguei aquí no final de 1990.

3 – QUEM GERENCIA SUA CARREIRA MUSICAL?
Eu mesmo. Já tive algumas experiências com empresários e produtores, mas não deu muito certo.  
Pois acho que só funciona quando as coisas estão muito embaladas.
Tenho parcerias com alguns empresários, e as vezes acontecem algumas coisas.

4  –  COMO  É  A SUA RELAÇÃO  COM  O  MERCADO  MUSICAL?  POR  EXEMPLO 
AGENDAMENTO DE SHOWS, DISTRIBUIÇÃO E DIVULGAÇÃO.
Eu trafego na linha independente.  Eu corro atrás  mesmo,  tentando mostrar  o  meu trabalho  e  
marcar alguns shows. Acho que o mercado musical como um todo é muito, mas muito Prostituido,  
ou seja também tem que pagar o famoso jabá para poder fazer shows aquí e ali, pricipalmente nos  
órgãos do governo.
O único que se salva é o Sesc, que sempre foi muito íntegro.

5 – JÁ TEVE OU TEM CONTRATO DIRETO COM ALGUMA GRANDE GRAVADORA 
(COMO SONY, UNIVERSAL, EMI OU WARNER) OU COM GRAVADORAS MENORES 
(COMO BISCOITO FINO)?
Tenho  alguns  contratos  como  compositor,  por  ter  sido  gravado  por  alguns  artistas  que  tem  
contratro com estas gravadoras.
Estive na Velas, ainda na fase boa do mercado de Cds, mas sinceramente não fui muito feliz.
Eu encontrei  mesmo o  meu caminho  sendo indepedente.  Sei  que  não vendo  muito  disco,  mas  
consigo fazer meus discos e pagar a produção com a venda, e fazendo shows.

6  –  SE  SIM,  COMO  ESSA  RELAÇÃO  DIFICULTA(DIFICULTOU)  OU 
FACILITA(FACILITOU) A SUA ATUAÇÃO, PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO?
Mesmo que tivesse contrato com uma Major, jamais teria problemas em compor.

7 – COMO AVALIA O PAPEL DA INTERNET EM SEU TRABALHO MUSICAL?
É importante, a pesar de não resolver a vida de ninguém, pois mesmo na internet você tem muita  
concorrência, e você é mais um entre os milhoes de artistas que estão disponíveis na internet.
Na medida em que  os  internautas  se  interessam pelo  meu trabalho,  ela  me ajuda.  Mais  uma  
ferramenta para divulgação.
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8  –  VOCÊ  UTILIZA UM  HOME-STUDIO?  COMO?  SEUS  DISCOS  LANÇADOS  NO 
MERCADO SÃO GRAVADOS ONDE?
Tenho um home estúdio para pré produzir meus discos. Depois levo para alguém que tenha mais  
experiência, como O Mario Manga, e aí terminamos o trabalho.

9 – O QUE VOCÊ ENTENDE POR NOVA MPB?
A NOVA MPB, foi um movimento surgido no início dos anos 90, quando a Música Brasileira 
estava meio esquecida pelo público, pois a onda de Rock do Brasil dos anos 80 tomou conta das  
rádios. Depois surgiram o Axé, Sertanejo, etc.
Assim começou a tocar Marisa Monte no Rio, junto com outros cantores.
Em São Paulo surgiu um movimento também via rádio Musical FM, que tocava somente MPB, e  
surgiram então cantores como o Chico César, Lenine, Eu (Carlos Careqa).
Me lembro ainda que minha música Acho tocou muito no final de 1994.
Em 1995 eu estava na Alemanha gravando o meu segundo disco. Música para final de século.
Mas isto é somente um título, Acho que não existe nova MPB, e nem acho que exista MPB, acho 

que existe música feita no Brasil.
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DATOS DEL ENCUESTADO

NOMBRE Y APELIDOS: IARA ESPíNDOLA RENNÓ
FECHA DE NACIMIENTO/EDAD: 06.03.1977
LOCAL DE NACIMIENTO: são paulo, sp
RESIDENCIA: São Paulo - SP
PROFESIÓN: cantora, compositora e produtora musical 

1 –QUANTO TEMPO TEM SUA CARREIRA MUSICAL?
vai fazer 15 anos que comecei a cantar profissinalmente. de trabalho autoral na cena sao 10 anos.

2 –QUANTO TEMPO ATUA NA CENA PAULISTA?
10 aos.

3 –QUEM GERENCIA SUA CARREIRA MUSICAL?
eu, infelizmente, porque fica dificil trabalhar sem uma equipe profissional e disposta.

4  –COMO  ÉA  SUA  RELAÇÃO  COM  O  MERCADO  MUSICAL?  POR  EXEMPLO 
AGENDAMENTO DE SHOWS, DISTRIBUIÇÃO E DIVULGAÇÃO.
tenho muitos contatos que proprios de pessoas que conheci e lugares que toquei, que me procuram 
de tempos em tempos para shows e ai eu repasso a parte burocratica para uma produtora, mas e  
muito dificil uma produtora que eu possa dizer que vendeu meus shows! ja trabalhei contatando  
assessoria  de  imprensa  e  tambem  tem  uma  midia  espontanea  que,  `as  vezes,  acontece.  por  
enquanto so trabalhei com distribuidoras de discos independentes e com selo sesc. esse mercado de  
discos esta bem dificil de entender no momento!

5 –JÁTEVE OU TEM CONTRATO DIRETO COM ALGUMA GRANDE GRAVADORA 
(COMO SONY, UNIVERSAL, EMI OU WARNER) OU COM GRAVADORAS MENORES 
(COMO BISCOITO FINO)?
nao, apenas com o selo sesc.

6  –SE  SIM,  COMO  ESSA  RELAÇÃO  DIFICULTA(DIFICULTOU)  OU 
FACILITA(FACILITOU) A SUA ATUAÇÃO, PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO?
sou livre para atuar mas nao tao livre assim, ja que tenho que por mim mesma correr atras da  
verba pra realizar meus projetos!

7 –COMO AVALIA O PAPEL DA INTERNET EM SEU TRABALHO MUSICAL?
eu, particularmente, nao sou ainda muito habil com a internet. e inclusive uma ferramenta que me 
falta ter mais dominio e uso.
8  –VOCÊ  UTILIZA  UM  HOME-STUDIO?  COMO?  SEUS  DISCOS  LANÇADOS  NO 
MERCADO SÃO GRAVADOS ONDE?
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sou uma produtora musical bem exigente e ainda acho que tem equipamentos em bons estudios que  
garantem a qualidade de um disco, que nao se tem em home-studios.

9 –O QUE VOCÊ ENTENDE POR “NOVA MPB”?
eu vejo q esse termo esta muito desgastado... por exemplo, tem uma radio aqui q se chama nova  
brasil e o slogan e "a nova mpb", mas so toca quem paga jaba, gente de gravadora e tal... esse  
termo ficou engessado numa forma especifica, quando na verdade musica popular brasileira e algo 
muito abrangente,  pois vai do folclorico ao contemporaneo, ao meu ver. talvez fora do pais a  
compreenao  disso  seja  melhor,  mas  aqui  esse  termo esta  cercado  de  pre-conceitos,  na  minha 
opiniao, equivocados! 
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DATOS DEL ENCUESTADO

NOMBRE Y APELIDOS: Kléber Albuquerque
FECHA DE NACIMIENTO/EDAD: 07.03.1971
LOCAL DE NACIMIENTO: Santo André, SP
RESIDENCIA: São Paulo - SP
PROFESIÓN: Compositor 

1 – QUANTO TEMPO TEM SUA CARREIRA MUSICAL?
Há cerca de 13 anos, mas trabalho exclusivamente com música há uns 7.

2 – QUANTO TEMPO ATUA NA CENA PAULISTA?
Uns 10 anos.

3 – QUEM GERENCIA SUA CARREIRA MUSICAL?
Sou eu.

4  –  COMO  É  A SUA RELAÇÃO  COM  O  MERCADO  MUSICAL?  POR  EXEMPLO 
AGENDAMENTO DE SHOWS, DISTRIBUIÇÃO E DIVULGAÇÃO.
Geralmente é feito pela “Sete Sóis”,  produtora que agencia meu trabalho.

5 – JÁ TEVE OU TEM CONTRATO DIRETO COM ALGUMA GRANDE GRAVADORA 
(COMO SONY, UNIVERSAL, EMI OU WARNER) OU COM GRAVADORAS MENORES 
(COMO BISCOITO FINO)?
Não.

6  –  SE  SIM,  COMO  ESSA  RELAÇÃO  DIFICULTA(DIFICULTOU)  OU 
FACILITA(FACILITOU) A SUA ATUAÇÃO, PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO?

7 – COMO AVALIA O PAPEL DA INTERNET EM SEU TRABALHO MUSICAL?
Acho que  a  internet  tem uma  importância  grande como ferramenta de  divulgação  e  de 
criação de uma rede de contatos. 

8  –  VOCÊ  UTILIZA UM  HOME-STUDIO?  COMO?  SEUS  DISCOS  LANÇADOS  NO 
MERCADO SÃO GRAVADOS ONDE?
Não. Geralmente alugo algum estúdio tradicional para a gravação de meus discos.

9 – O QUE VOCÊ ENTENDE POR “NOVA MPB”?
Acho que é um rótulo que não me define. Entendo a necessidade de criação de rótulos, mas penso  
que isso tenha mais a ver com mercado do que com música.  
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DATOS DEL ENCUESTADO

NOMBRE Y APELIDOS: Mauricio Gallacci Pereira
FECHA DE NACIMIENTO/EDAD: nasc 8/nov/1959
LOCAL DE NACIMIENTO: são paulo, sp
RESIDENCIA: sempre morei em S.Paulo/SP
PROFESIÓN: músico, produtor musical, ator, jornalista

1 – QUANTO TEMPO TEM SUA CARREIRA MUSICAL?
Minha carreira  tem um pouco  mais  de  25  anos.  Comecei  perto  dos  meus  25  anos,  o  que  eu  
considero tarde, se a gente levar em conta que geralmente um monte de moleque de 16 anos já tem  
banda e tá tocando por aí. Me formei jornalista, e virei músico pra valer quando conheci o André  
Abujamra, e rapidinho criamos Os Mulheres Negras.

2 – QUANTO TEMPO ATUA NA CENA PAULISTA?
Perto de 25 anos. Primeiro com os Mulheres. Depois lançando meus discos, que são 5, e fazendo 
uma  série  de  outros  trabalhos  ligados  à  música,  como  produzir  discos,  shows,  dar  oficinas,  
palestras, fazer direção musical de peças de teatro, trilhas sonoras, e até documentários, como a  
grande pesquisa que realizei prum doc sobre o Itamar Assumpção que sai agora em 2010.

3 – QUEM GERENCIA SUA CARREIRA MUSICAL?
De maneira geral, eu mesmo. Hoje em dia, tenho uma produtora, que me ajuda a procurar shows e  
a fazer a produção executiva de shows, discos e oficinas que eu faço. Mas quem decide os rumos  
da carreira sou eu mesmo, como acontece com a maioria dos artistas independentes. E quando é 
necessário, recorro aos amigos músicos,  produtores,  advogados,  pra me ajudarem em questões  
musicais, jurídicas, comerciais. Quando eu posso também ajudo os manos, não adianta nada eu  
ficar com minha experiência guardada só pra mim. É um meio solidário, penso eu. 

4  –  COMO  É  A SUA RELAÇÃO  COM  O  MERCADO  MUSICAL?  POR  EXEMPLO 
AGENDAMENTO DE SHOWS, DISTRIBUIÇÃO E DIVULGAÇÃO.
No Mulheres a gente era 3 sócios: eu e o André, músicos, e o Aguinaldo Rocca, produtor. Ele  
cuidava dos shows e carreira da gente, mas tudo era conversado entre os 3. O Mulheres era da  
Warner, mas a gente trabalhava como uma banda independente, gerenciava a própria carreira,  
decidia  o  próprio  destino,  nunca gostamos  de  ninguém ditando  regras  pra  nós,  geralmente  a  
gravadora não tinha noção de como era o mercado pruma banda que não era muito comercial,  
como a gente.
Depois, em carreira solo, passei a cuidar pessoalmente de tudo isso, geralmente junto com um  
produtor. Nos meus discos, sou dono da master e licencio os cds prum selo (no meu caso, a Lua  
Music). É um jeito de, ao mesmo tempo, eu ser dono do meu trabalho e estar numa distribuição  
independente, num catálogo. Um jeito de eu estar minimamente institucional, acho importante. A 
divulgação é por minha conta mesmo, e quando eu tenho verba ou vou fazer um lançamento maior,  
uso  alguma assessoria  de  imprensa.  Ainda  sobre  divulgação,  curiosidades:  atrasei  6  meses  o  
lançamento do meu primeiro disco, pra esperar existir web no Brasil (em 95), pra eu poder ter  
contato com o público, via email e site (fui um dos primeiros a ter um). Em 96, realizei o primeiro  
show ao vivo via internet no Brasil, fui parar no Guinness Book. Viajo muito, visito todas as rádios  
alternativas que posso, faço contatos. Enfim, guerrilheiro e caixeiro viajante...
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5 – JÁ TEVE OU TEM CONTRATO DIRETO COM ALGUMA GRANDE GRAVADORA 
(COMO SONY, UNIVERSAL, EMI OU WARNER) OU COM GRAVADORAS MENORES 
(COMO BISCOITO FINO)?
Com as duas. O Mulheres com a Warner. Solo, com Tinitus, Velas, Atração e Lua. Os contratos  
tendem a ser semelhantes. O que muda é o poder que eu tenho sobre meu trabalho. Na Warner eu  
não era dono das masters. Depois, não abri mais mão disso. É um jeito de os discos estarem 
sempre disponíveis. Mesmo assim é difícil, uma luta.

6  –  SE  SIM,  COMO  ESSA  RELAÇÃO  DIFICULTA(DIFICULTOU)  OU 
FACILITA(FACILITOU) A SUA ATUAÇÃO, PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO?
Demos sorte na Warner. Pelo fato de o Mulheres não ser uma banda de ponta (comercialmente)  
não tínhamos muita pressão. Fora isso, a relação com o Peninha Schmidt, nosso produtor era  
muito boa, e ele segurava o rojão pra termos liberdade, ele entendeu que sem isso não rolava o  
Mulheres. Finalmente, pegamos o fim da era Andre Midani na Warner, um cara que prezava a  
criatividade. Depois, já solo e independente, a liberdade é total. Pra criar, conceber, gravar, e,  
principalmente, entrar pelo cano... Mas a gente aprende a se gerenciar, a planejar um pouco as  
coisas, montar alguma estratégia pra sobreviver no mercado.

7 – COMO AVALIA O PAPEL DA INTERNET EM SEU TRABALHO MUSICAL?
Como já disse acima, bastante importante. Acaba sendo minha mídia, o lugar onde faço minha 
divulgação, desde o meio dos 90. Hoje, também é um lugar onde meu som pode ser ouvido, já que  
eu disponibilizo meus discos todos em streaming no Reverb Nation. E, claro, uso Twitter, YouTube,  
Orkut, Facebook, e tenho meu próprio site. E o email pra fazer uma divulgação mais no corpo a  
corpo. 

8  –  VOCÊ  UTILIZA  UM  HOME-STUDIO?  COMO?  SEUS  DISCOS  LANÇADOS  NO  
MERCADO SÃO GRAVADOS ONDE?
Uso homestudio pra fazer trilhas ou pré produção. Optei por não ter um equipamento de ponta em 
casa, e me associo a outros produtores quando vou gravar. Gosto de ter parceiros nas gravações,  
pra ter mais liberdade pra tocar e cantar nos discos. Mas não tem como escapar de eu mesmo fazer  
a direção musical e um pedaço da produção executiva. Tenho gravado em estúdios independentes  
em São Paulo, um lugar onde há mais de 20 anos tem gente trabalhando em estúdios pequenos,  
pesquisando som, ganhando experiência na arte fonográfica. Hoje tem produtores sensacionais que 
se criaram em seus próprios estúdios pequenos. O Luiz Waack é um deles, gravei 2 discos lá. O 
Paulinho Lepetit. Com o André Magalhães gravei o Mergulhar na Surpresa. E mais um monte de  
gente boa que surgiu nesse começo de século, com o barateamente e os avanços da tecnologia de  
estúdio digital. Mas, no fundo, no fundo, acredito que prum disco ser bom não importa somente  
como a gente grava: precisa ter assunto e saber dizer esse assunto, e aí é que o bicho pega...

9 – O QUE VOCÊ ENTENDE POR “NOVA MPB”?
Não sei bem o que é nova MPB, me parece um termo meio vago. Uma nova safra de artistas  
fazendo  mpb  com  meios  digitais  e  produção  independente?  Ou  artistas  se  gerenciando,  se  
produzindo, tentando ter noção e estratégias de mercado? O fato é que no Brasil, hoje, tem gente  
propondo novos modelos de negócio, formas mais associativas, como por exemplo as cooperativas  
de música ou o circuito Fora do Eixo, experiências que me parecem bem interessantes. A única  
coisa que me assusta (eu que fui criado solto, ganhando bilheteria, e, vale lembrar, cresci durante 
a ditadura, onde o Estado perseguia artistas...) é a dependência que a música tem hoje de dinheiro  
público,  via  projetos,  leis  de  incentivo,  secretarias  de  cultura  e  uma  série  de  instituições.  
Exagerando um pouquinho, me parece que a música virou uma atividade estatal, e isso me assusta 
por  2 motivos: primeiro,  o  medo de sofrer  ingerências  na parte  criativa;  segundo, embora eu  
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acredite sim que a gente tenha que ser organizado e ter estratégias pra sobreviver nesse mercado,  
acho que esse monte de leis e projetos deixam o mercado frio e calculista demais, e eu acredito que  
o caos, o acaso, o emocional, a intuição são vitais pra ditar o rumo pra onde vai a arte. Enfim,  
acho que esse é um dilema forte pra a produção artística hoje, a maneira como o seu trabalho vai  
ser remunerado, financiado. 
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DATOS DEL ENCUESTADO

NOMBRE Y APELIDOS: NATALIA MALLO
FECHA DE NACIMIENTO/EDAD: 30/12/1974, 35 ANOS
LOCAL DE NACIMIENTO: BUENOS AIRES, ARGENTINA
RESIDENCIA: SAO PAULO SP BRASIL
PROFESIÓN:  CANTORA,  COMPOSITORA,  INSTRUMENTISTA,  PRODUTORA 
MUSICAL

1 – QUANTO TEMPO TEM SUA CARREIRA MUSICAL?

Se eu considerar a minha apresentação ao vivo remunerada, 17 anos.

2 – QUANTO TEMPO ATUA NA CENA PAULISTA?

15 anos.

3 – QUEM GERENCIA SUA CARREIRA MUSICAL?

Eu mesma, com a parceria e colaboração de um produtor/empresário.

4  –  COMO  É  A SUA RELAÇÃO  COM  O  MERCADO  MUSICAL?  POR  EXEMPLO 
AGENDAMENTO DE SHOWS, DISTRIBUIÇÃO E DIVULGAÇÃO.

Agendamento  de  shows  trata-se  sempre  de  correr  atrás,  encontrar  espaços,  novos  nichos  e 
conquistar novas cidades e até paises, é um trabalho de formiga e de insistência. Depois de um  
tempo a gente já tem “entrada” em alguns espaços devido à nossa trajetória. Agora, os lugares de  
praxe, como Sescs, etc, já fazem parte da nossa rotina desde sempre. A distribuição é uma coisa  
meio  falha,  trabalhamos  de  maneira  independente  ou  em  parecia  com  pequenos  selos  e  
distribuidoras. Com sorte conseguimos ter os discos nas lojas como Fnac, Cultura, etc. Mas eles  
não vão ao mercado de fato, ficam só em um segmento bem definido. Já trabalhei com gravadora  
um pouquinho maior e a situação era levemente melhor, não muito. A divulgação sempre depende  
da contratação de assessoria de imprensa, que é uma coisa cara, e da nossa própria disposição 
para contactar pessoas, mostrar as caras e aparecer nos eventos do mundo da música. Ao longo 
dos anos a gente também vai criando uma relação de uma certa intimidade com os jornalistas  
especializados, que eventualmente tambem atuam como curadores em projetos, etc.

5 – JÁ TEVE OU TEM CONTRATO DIRETO COM ALGUMA GRANDE GRAVADORA 
(COMO SONY, UNIVERSAL, EMI OU WARNER) OU COM GRAVADORAS MENORES 
(COMO BISCOITO FINO)?

Já fui contratada da MCD, gravadora de medio porte, no começo dos 2000. Com as majors eu tive  
contato quando tive minhas obras gravadas por artistas deles (EMI e Universal).
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6  –  SE  SIM,  COMO  ESSA  RELAÇÃO  DIFICULTA(DIFICULTOU)  OU 
FACILITA(FACILITOU) A SUA ATUAÇÃO, PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO?

Não mudou em nada a minha situação. O fato de ser gravada por essas pessoas sim, mas a relação  
com a gravadora não. Inclusive em alguns casos fui forçada a editar com elas, com um contrato 
menos benéfico do que se eu trabalhasse com outras editoras.

7 – COMO AVALIA O PAPEL DA INTERNET EM SEU TRABALHO MUSICAL?

Essencial. Faço muita divulgação dos meus projetos através da internet, e ela também me permite  
agilizar  minha carreira internacional,  assim como a troca  de informações  e  experiências  com 
pessoas que estão longe.

8  –  VOCÊ  UTILIZA UM  HOME-STUDIO?  COMO?  SEUS  DISCOS  LANÇADOS  NO 
MERCADO SÃO GRAVADOS ONDE?

Eu sou proprietária de um estúdio profissional de pequeno porte, onde produzo todos os meus  
trabalhos desde 2004.

9 – O QUE VOCÊ ENTENDE POR “NOVA MPB”?

Para mim é um título desgastado e ambíguo, que em alguns casos aproxima, em outros gera um  
preconceito imediato e liga os artistas a uma suposta reverência à MPB consagrada. Muitas vezes  
são enquadradas na Nova MPB, artistas com 15 anos de trajetória ou mais... Mas acredito que a  
imprensa precisa de títulos e movimentos para ter um entendimento da produção contemporânea.
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