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Resumo 

 

O presente artigo pretende iniciar uma discussão sobre como o mercado de streaming 

serve para pensar a reconstrução do mercado de música na era digital, iniciando uma 

análise dos desafios econômicos e culturais dos mercados de comunicação e cultura e 

discutindo a sustentabilidade do modelo de negócio do streaming como tem se 

configurado no atual momento, para que após maior aprofundamento no futuro, o estudo 

possa apontar os desafios culturais que tal situação apresenta. 
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Introdução 

A música é uma forma de arte que acompanha a transformação dos homens desde 

os primórdios e que possui uma capacidade de adaptação aos meios de comunicação 

muito particular. Antes folclórica e não cifrada, a música sai do domínio do ritual para o 

do espetáculo ao final do século XIX e transforma-se em um produto voltado para o 

consumo. 

Tal mutação modifica a maneira como a escuta musical vem se alterando desde 

sua comodificação, quando ela passou a ser apropriada, reproduzida e consumida para 

além do local de sua criação, abrindo espaço para consolidação de um mercado musical. 

O desenvolvimento tecnológico torna mais acessível escutar música e é o ponto 

fundamental nas mudanças da fruição musical. Desde o surgimento do fonógrafo em 1877 

que permitiu a gravação e reprodução de sons e que levou a propagação da música para 

uma ordem doméstica, depois com a reprodutibilidade técnica permitida pelo gramofone, 

que tornou possível uma indústria fonográfica massiva que se transforma através dos 

formatos físicos de reprodução desde o LP até a entrada das tecnologias digitais com o 

CD. 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento, componente do 40º Congresso Brasileiro 

de Ciências da Comunicação 
2 Mestrando do Curso de Comunicação e Cultura da ECO-UFRJ, email: joaomarcelosmms@hotmail.com 
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A possibilidade de uma escuta móvel e portátil surgiu através do advento do 

walkman , mas essa experiência ganha outra dimensão a partir do formato digital, através 

dos novos aparatos de suporte mp3 que permitiram ao usuário possuir uma grande 

quantidade de armazenamento de músicas em pequenos aparelhos.  

Com a cultura da virtualidade do real (CASTELLS,1999) cada vez mais inserida 

na sociedade, a fruição da canção se altera por meio dos serviços de streaming, que 

transportam a música para a chamada “nuvem” na internet e funcionam como um grande 

repositório universal devido a quantidade exorbitante de títulos disponíveis. Para a 

indústria de comunicação e cultura, não adiantava apenas combater a pirataria sem 

apresentar novas plataformas adequadas ao consumo musical online, nesse sentido, se faz 

necessário estudar de forma mais aprofundada como o mercado de streaming serve para 

pensar a reconstrução do mercado de música na era digital. 

O Streaming que é definido por De Marchi, Kischinhevsky e Vicente como:  

 

Modelo de negócio baseado em numa experiência de consumo de 

conteúdos digitais que substitui a lógica da compra de um disco pelo 

acesso a fonogramas hospedados nas redes digitais, permitindo que seu 

desfrute possa ser realizado sem que se precise baixar, arquivar e 

organizar esse conteúdo em dispositivos individuais.(...) Na prática, 

podem ser descritos como portais de consumo, promoção e circulação 

de conteúdos sonoros, operando também como mídias sociais, ou de 

modo articulado a estas, constituindo espaços híbridos de comunicação 

social e consumo cultural que escapam às tentativas de classificação 

generalizantes. (KISCHINHEVSKY; DE MARCHI; VICENTE; 

2015a:2) 

 

 

O serviço surge inicialmente como uma solução em que todos saem ganhando: A 

Indústria da música em declínio devido à queda das vendas de suportes percebe como 

uma saída barata e lucrativa, os artistas que ganhariam sua parcela pelos direitos autorais 

e seriam largamente difundidos e o consumidor que teria uma gama gigantesca de opções 

a um preço acessível. 

Porém, a formação de mercado de comunicação e cultura na era digital exige uma 

negociação complexa entre os seus agentes formadores, e possui uma série de paradoxos 

que são criados e desafios para sua sustentabilidade. O presente trabalho tem por objetivo 

criar bases para uma análise futura sobre os desafios econômicos e culturais dos mercados 

de comunicação e cultura na era digital através do estudo dos serviços de streaming de 
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música, pois acredita ser o melhor objeto atualmente para analisar esse modelo de 

negócio.  

As Relações de poder nos serviços de streaming 

Os streamings têm uma grande capacidade de adaptação a diferentes meios, o que 

faz com que seja uma poderosa arma das grandes gravadoras no processo de 

reconfiguração do setor: 

 
No entanto, a posição que pleiteiam de intermediários da indústria da 

música nas redes digitais (DE MARCHI; ALBORNOZ; 

HERSCHMANN, 2011) coloca tais empresas sob constante pressão 

dos tradicionais atores desse mercado, o que traz consequências para 

seu modelo de negócio. Na medida em que artistas, gravadoras e 

editoras recobram seu poder de barganha, graças ao crescente reforço 

das legislações de direitos autorais, elas passam a cobrar uma conduta 

dos serviços de streaming que, por vezes, parece contrastar com seu 

modus operandi.[...]os serviços de streaming parecem fazer convergir 

uma série de disputas na destruição criadora da indústria da música, o 

que os torna um privilegiado objeto de pesquisa. (KISCHINHEVSKY; 

DE MARCHI; VICENTE, 2015a:3) 

 

 

Verifica-se que as expectativas para uma era digital de trocas, acessível, 

participativa, descentralizada, diferem-se do modo como a Indústria musical se 

reconfigurou, conseguindo abranger sua área de controle e tornando-se poderosa também 

no universo online.   

A questão, porém, não é quem exerce o controle ou não. É necessária uma 

abordagem que questione sobre o controle, mas, mais importante que isso é analisar como 

o mercado se coloca. Em um momento de reconfiguração do mercado musical no século 

XX a relação de poder era clara diante do controle exercido pelos grandes meios de 

comunicação (grandes gravadoras – independentes – meios de comunicação de massa e 

redes comunitárias de nicho). Já na era digital, novos players adentram o setor, 

principalmente a indústria de tecnologia da informação, e a maneira como esse agente 

pensa o mercado é diferente. Esses organismos prezam muito mais a questão da 

tecnologia da comunicação do que da informação, o que gera um enfrentamento constante 

com os agentes tradicionais do mercado. 

Nesse sentido, o presente trabalho visa iniciar uma discussão sobre a 

sustentabilidade econômica do modelo de negócio do streaming, como tem se 

configurado no atual momento, para que se possa após maior aprofundamento, apontar 
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os desafios culturais que tal situação apresenta para os mercados de comunicação e cultura 

(diversidade cultural, acesso aos bens culturais, criatividade e inovação, entre outros). 

Mercado de streaming  

 Nos tempos atuais o mercado de música digital vem aumentando sua 

representatividade no setor musical. Em valores brutos cresceu de 4,4 bilhões em 2009 

para quase 7,8 bilhões em 2016. As vendas em formatos digitais representam 50% do 

total da lucratividade do mercado musical e os serviços de streaming por assinatura foram 

os principais impulsionadores dessa elevação do mercado digital, seguindo a tendência 

de alta dos últimos anos, houve um aumento de 60,4% das vendas. O Streaming 

representa agora 59% do Mercado de música online. 

Porém, nem mesmo plataformas gigantes do mercado de streaming como o 

Spotify, lançado em 2008 na Suécia, e que hoje lidera o setor com mais de 50 milhões de 

usuários que assinam o plano pago, encontraram a sustentabilidade econômica no 

mercado.  

Em apresentação financeira realizada em Luxemburgo em 2016, relativa ao ano 

anterior, a empresa apresentou receita recorde de 2,18 bilhões de dólares, sendo 

praticamente 90% desse valor relativo ao serviço pago e apenas 10% desse montante ao 

nível gratuito. Os pagamentos do Spotify para a indústria da música (royalties e outros 

custos) atingiram 1,83 bilhão de dólares. Isso significa que mais de 80% do rendimento 

total do Spotify no ano de 2015 voltou para a indústria musical.3  

Segundo o site Verge, em notícia de maio de 2015, a Apple tem pressionado as 

principais gravadoras para forçar os serviços de streaming, como o Spotify, a abandonar 

seus níveis gratuitos. A empresa chegou a usar seu poder considerável no setor musical 

para tentar impedir que os rótulos renovassem sua licença para transmissão de serviço 

freemium, além de oferecer taxas de licenciamento para a Universal Music Group se a 

major deixasse de permitir suas músicas no serviço. 

Podemos concluir que existe grande possibilidade da Apple não acreditar que o 

modelo gratuito gere dinheiro suficiente para a indústria da música através de publicidade. 

                                                             
3https://qz.com/924057/spotify-has-50-million-people-paying-for-its-music-why-is-it-still-unprofitable/ 
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A política de fechamento já é característica da empresa, e ficou mais evidente quando o 

primeiro Iphone foi lançado com exclusividade da rede da AT&t.  

Ao fechar essa parceria, a Apple estava se alinhando com a nêmeses de 

tudo que o Google, a internet e outrora a própria Apple sempre 

defenderam[...] Embora sempre tivesse prometido abertura, a Apple se 

envolvia com uma serie de ideais muito bem alinhados aos interesses 

da velha mídia vacilante [...] A Apple propiciou as antigas companhias 

a nova e longa vida que todas desejavam, um rejuvenescimento via 

internet, em especial com a grande promessa do Ipad. (WU,2012:326-

327) 

O serviço de download da empresa, o iTunes, chegou a ser dominante no meio da 

música digital, porém com a proliferação dos serviços de streaming, as vendas com 

download continuam a diminuir, e a companhia continua a tentar implementar seus 

modelos de negócios fechados com o lançamento do Apple Music, anunciado em 2015. 

O presente trabalho pretende iniciar a discussão sobre a sustentabilidade dos 

modelos de negócio fechado no mercado musical. Os consumidores aceitariam o fim do 

serviço free? Grandes nomes do setor parecem inclinados a descobrir paliativamente. O 

Google deu início à transformação do YouTube em uma plataforma paga, com o 

lançamento do YouTube Red, em outubro de 2016, nos Estados unidos, cobrando aos 

usuários 10 dólares por mês para vídeos sem anúncios. Isso poderia ajudar a plataforma 

de streaming a aumentar a receita por usuário em até 12 vezes, traduzindo em 1 bilhão de 

dólares em receitas em 2016 e até 4,5% do lucro operacional da Google em 2022, como 

estimou o Credit Suisse. Além disso, a maioria dos lucros do Youtube Red flui diretamente 

para a linha de resultados do Google.4  

 

SoundCloud e a tendência de sistemas fechados 

Nesse sentido, a plataforma digital SoundCloud aparece como um objeto de 

pesquisa adequado para um estudo de caso mais aprofundado. Criado em 2007 na 

Alemanha, essa plataforma se caracterizou por seu conteúdo ser gerado pelos próprios 

usuários (User Generated Content – UCG) permitindo que músicos e radialistas 

distribuíssem suas produções pela internet, sem cobrança de taxas para os clientes.  

Inicialmente usado por músicos independentes para distribuição de 

fonogramas, o SoundCloud passou a ser apropriado por diversos outros 

produtores de áudio digital, incluindo podcasters individuais, 

                                                             
4 https://qz.com/592514/youtubes-new-paid-service-might-become-googles-big-growth-driver/ 
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comunicadores de emissoras de ondas hertzianas e organizações dos 

mais diversos tipos. O grande diferencial do SoundCloud é a interface 

gráfica, que permite aos usuários a postagem de comentários em trechos 

específicos dos arquivos de áudio, inclusive com links externos ao 

serviço, estabelecendo uma multimidialidade articulada a uma 

hipertextualidade. (KISCHINHEVSKY, 2015:7) 

 

O SoundCloud, posicionasse como uma plataforma para a escuta de novos artistas, 

bem como de programas radiofônicos (KISCHINHEVSKY, 2015). Após inúmeros 

processos por “pirataria” por parte dos tradicionais agentes da indústria fonográfica 

(artistas, editoras, gravadoras), desde 2014, os diretores do SoundCloud passaram a 

negociar acordos para o pagamento de direitos autorais e conexos com as grandes editoras 

e gravadoras e, em 2016, anunciou a passagem de sua plataforma de um sistema aberto e 

colaborativo para um sistema fechado, cujo acesso aos conteúdos digitais podem ser feito 

através do pagamento de mensalidades (funcionando de acordo com o modelo de negócio 

de outras plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Apple Music, Netflix, entre 

outras), apesar de ainda possibilitar o uso limitado do serviço de forma gratuita. 

Logo, Parece haver certa tendência ao fechamento de sistemas abertos e 

colaborativos de distribuição de conteúdos digitais em favor de do que se tem chamado 

de “jardins murados”. Essa tendência pode acarretar uma serie de consequências, como o 

cerceamento da economia do commons, que segundo Stam: 

Suscita a resistência ao "enclousure" em todas as suas formas, desde a 

sua precoce forma proto-capitalista em terras europeias compartilhadas, 

até a forma capitalista global contemporânea do "second enclousure" - 

que é o empacotamento de "patente" jurídica e " propriedade intelectual 

"para afirmar a propriedade corporativa das ideias. (STAM, 2015; 31, 

tradução nossa) 

O commons pode ser entendido como o comum, algo feito pelo coletivo, e 

compreende a noção do que é público em contrapartida ao privado (SILVEIRA, 2007:1). 

Em geral, as plataformas de streaming resolvem uma das dificuldades que os interesses 

econômicos têm com os bens públicos. Como estes são livremente disponíveis, as 

empresas não podem controlar o acesso e promover sistemas de pagamento do 

consumidor, convertendo em mercadorias (WALL, 2012). O conceito de bem público 

refere-se ao bem-estar coletivo, econômico, cultural e moral. Com o avanço tecnológico 

o equilíbrio de poder entre músicos, gravadoras, editoras e ouvintes é modificado. Nesse 

sentido, a visão de Benkler sobre o commons pode estar em cheque: 
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No mundo das redes, a liberdade, ao invés de ampliar a propriedade 

privada, está colaborando para ampliar o não-proprietário. Ao invés de 

aumentar simplesmente a competição, está consolidando a colaboração 

e a solidariedade. Assim, os commons não surgem do autoritarismo 

ultra-regulatório, do Estado agigantado para coordenar o crescimento 

dos espaços e esferas comuns. Nascem exatamente do contrário: da 

auto-organização. Emergem de processos bottom-up.(BENKLER 2006 

apud SILVEIRA 2007;4) 

 

A tendência dos serviços de streaming cada vez mais fechados tem por finalidade 

internalizar um fenômeno do compartilhamento de informações e ideias. A disputa parece 

residir no problema do cercamento das redes digitais em oposição sobre criatividade e 

sustentabilidade econômica.                                                                  

O idealizador do movimento Creative Commons, Lawrence Lessig, acredita na 

competitividade como fator preponderante para uma cultura livre, porém, o autor sugere 

que há uma excessiva regulação no mercado e a construção de uma cultura da permissão, 

ao invés de uma cultura livre, que pode gerar a diminuição das inovações e da liberdade 

criativa (LESSIG, 2005:198). “Num sentido indireto, as patentes fortes podem plantar as 

sementes da destruição criadora. ” (WU, 2012:41) 

Considerações finais 

O fenômeno dos “jardins murados” pode acarretar uma série de outras 

consequências para a economia dos serviços de streaming. Em notícia de julho de 2017 

do site music business worldwide, o SoundCloud informou o fechamento de escritórios 

em Londres e São Francisco e a demissão de diversos funcionários para reduzir custos. 

Consolidando-se em Nova York e Berlim apenas. No último balanço divulgado para o 

ano de 2015, a empresa aumentou seus ganhos em mais de 20%, chegando aos 22 milhões 

de dólares, porém, as perdas aumentaram de forma ainda mais acelerada, em 31%, 

chegando a 52 milhões de dólares. O CEO da empresa, Alexander Ljung, chegou a dizer 

que a empresa poderia ficar sem dinheiro antes do final de 2017 se investimentos não 

fossem realizados. 

Não há certeza de que a cobrança será bem-sucedida em médio e longos prazos, 

uma vez que a demanda é por acesso a muitos conteúdos pelo menor preço possível, assim 

como para o acesso à cultura (disponibilidade do conteúdo para os consumidores, 
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diversidade cultural do mercado de música etc.), merecendo uma atenta discussão sobre 

potencialidades e perigos para a produção e consumo de bens culturais. 

A questão não é apenas oferta e demanda, o aprofundamento com estudo de caso 

do SoundCloud pretende demonstrar que existe uma série de interesses implicados, 

agentes econômicos que tem maior ou menor poder, que estão em um jogo de tentativa e 

erro desenvolvendo um novo mercado. Os velhos agentes estão se tornando novos 

agentes, já não tão poderosos como antes. Existe uma disputa complexa para criação de 

espaço no mercado digital, que necessariamente é “controlado” por empresas de 

Tecnologia.  

A lei de oferta e demanda não funciona para mercados complexos. Os 

Intermediários podem ter interesses diferentes. É o caso dos velhos mercados de 

comunicação e cultura que se tornam novos mercados de conteúdos digitais. A Relação 

direta de oferta e demanda é um problema. Quando ela aconteceu no p2p, foi equacionada 

como pirataria.  

Se essa relação direta não existe mais, o que se coloca no lugar é uma relação de 

negociação complexa entre todos esses agentes na formação de um mercado digital de 

música. Um depende do outro. Gravadoras hoje não conseguem mais atender a demanda, 

ao mesmo tempo empresas de TI não podem mais juridicamente atender a demanda sem 

negociar com os intermediários.  

Como se monta o mercado a partir daí? Isso cria uma serie de paradoxos que são 

os desafios. O ponto é que os serviços de streaming são hoje o melhor objeto para 

entender esse fenômeno. Por isso a realização de um estudo de caso exploratório. Com 

isso o presente trabalho pretende criar bases para provar futuramente que o mercado 

fonográfico digital não se constrói a partir de alguma lei de oferta e demanda, mas através 

de uma relação complexa entre os velhos agentes da indústria, empresas de tecnologia da 

informação e os demais agentes (como consumidores) e instituições (governos, leis de 

direitos autorais, instituições de regulação econômica internacional, entre outras). Nesse 

sentido, pode-se tentar alterar fundamentalmente as características da demanda em favor 

de determinados interesses constituídos. 

O trabalho pretende criar bases para se colocar de forma oposta ao que defende 

Tim Wu (2012), não há uma lei econômica que sugira que um sistema de comunicação 
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aberto e colaborativo tenda a se tornar fechado. A vida econômica pode ser condicionada 

por fatores de poder, mas está aberta ao acaso continuamente. 

O autor defende ciclos ocorrem através das inovações diruptivas, modificando as 

relações de poder e modificando o mundo. Wu trata o avanço da tecnologia como uma 

luta industrial e não como algo natural, colocando as grandes indústrias em risco 

constante através dessas inovações. 

Wu utiliza a ideia Schumpeteriana de que as batalhas de um só vencedor são a 

alma do sistema capitalista e trata a inovação como um processo de mudança na indústria, 

que se revoluciona, destruindo o antigo e criando algo novo. As inovações então não 

prometem a melhoria de um mercado já existente, mas sua destruição. 

A criação de novas tecnologias faria a diferença para a criação de novos mercados, 

impondo vantagens perante outras indústrias. Segundo o autor, a destruição criativa seria 

essencial ao capitalismo. Wu faz o adendo que o “velho” não aceita essa mudança de 

forma fácil e que pode se utilizar de aliados, como o Estado, para deter este novo ciclo. 

A dicotomia dos modelos de negócios – sistemas abertos e colaborativos de 

distribuição de conteúdos digitais e os “jardins murados”, os quais cobram mensalidades 

para o acesso aos conteúdos digitais – pode acarretar a insustentabilidade econômica dos 

serviços a médio prazo. Tal questionamento exige um aprofundamento em relação a 

sustentabilidade econômica do modelo de negócio do streaming como tem se configurado 

no atual momento, porém, já podemos prever os desafios culturais que tal situação 

apresenta para os mercados de comunicação e cultura (diversidade cultural, acesso aos 

bens culturais, criatividade, inovação, entre outros). 

Essas empresas eletrônicas têm sido apontadas como o indício de uma 

nova etapa da destruição criadora da indústria da música. Após duas 

décadas de intensas transformações em suas estruturas de produção, 

distribuição, consumo e instituições reguladoras, identifica-se o 

aparecimento de novos empreendimentos que buscam conciliar as 

práticas de consumo de conteúdos digitais aos interesses econômicos 

dos titulares de direitos autorais. ((KISCHINHEVSKY; DE MARCHI; 

VICENTE; 2015b:2) 

 

O aprofundamento deste trabalho pretende ser realizado através de uma 

convergência entre os estudos culturais críticos (HERSCHMANN, 2010, 2011) e a 

sociologia econômica, particularmente a sociologia dos mercados (De Marchi, 2016), por 

meio de estudo de caso exploratório (cf. YIN, 2010), utilizando-se como principais 
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técnicas de pesquisa: pesquisa bibliográfica, análise de dados primários e secundários 

sobre o mercado fonográfico digital e análise da interface da plataforma digital (cf. 

DUARTE, BARROS, 2010). Iniciando a discussão através de exame da grande 

transformação econômica fonográfica desde o início do século XX até os dias atuais, 

passando pela discussão da passagem dos sistemas abertos e colaborativos para sistemas 

fechados, observando a trajetória do SoundCloud e apontando os desafios da destruição 

criadora no mercado fonográfico digital. 
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