


Acontece atualmente, uma discussão intensa sobre a internet como meio 
de distribuição em massa de musicas de artistas, onde as organizações es-
pecializadas no Mercado Fonográfico alegam estar tendo prejuízos com 
essa pratica.

O fato é que eles sabem que essa prática em que usuários trocam mp3 
pela internet é, de certa forma, favorável para que seus artistas se tornem 
conhecidos.

Copiar um álbum de um artista e vender ilegalmente sim é uma prática 
que deve ser proibida. Afinal o falsificador está gerando lucros com um 
bem que não é dele.
Nesse caso a gravadora está tendo prejuízo realmente.

Mas a Indústria Fonográfica já está se mexendo para buscar novas formas 
de ganho com seus artistas, como a divisão da renda da bilheteria de 
shows. 

UUm primeiro exemplo foi a Sony-BMG mudando sua razão social para Day1 
Enterteinment para deixar de ser apenas gravadora para tornar-se "geren-
ciadora da carreira de artistas".

A Sony-BMG foi a primeira a ter a visão de que não há como conter a dis-
tribuição de mp3 pela internet e que os lucros com vendas de CDs e LPs 
não serão mais sustentáveis.
Porem, com o fácil acesso que temos à qualquer musica de qualquer artis-
tas hoje, torna-se mais viável para a realização de um numero maior de 
shows desses artistas. 
Isso porque numa loja de CD você só encontra os álbuns de catálogos das 
grandes gravadoras. Já na internet você acha infinidade de artistas de gra-
vadoras independente ou ate mesmo que não possuem gravadoras, abrin-
do assim mais espaço para esses artistas a se destacar no cenário musica



Está mais do que certo hoje que o download de um álbum completo de 
uma banda é meio mais fácil de nos podermos conhecer mais cultura na-
cional e internacional. E quando nos gostamos de banda que acabamos co-
nhecer ao mesmo tempo gostaríamos de vê-los ao vivo. Isso faz com que, 
quando uma banda/artista que não é do mainstream, vai tocar em qual-
quer lugar do mundo que não seja seu pais de origem, sempre terá um 
numero de publico maior do que teria caso não existi-se a possibilidade de
nos conhecermos o trabalho dele antes pela internet. (se brincar, nem pu-
blico teria nesse show, afinal ninguém vai à um show quando você nunca 
ouviu ninguém falar de tal artista).

Vale citar também que diversas bandas no total anonimato, lançaram suas 
musicas na internet, o publico adorou e essas bandas começaram a fazer 
diversos shows e hoje tem CDs lançados e gravadora de peso, o exemplo 
aqui citado é a banda inglesa Arctic Monkeys que sem ganância nenhuma 
lançou todo seu primeiro álbum gravado independentemente na internet, 
sua agenda de shows expandiu muito rápido, o que atraiu a atenção de 
empresários que hoje lucram com seus shows. Ah! Muitos dos fãs que bai-
xxaram seu álbum lá atrás, hoje compram também por achar que vale a 
pena ter o produto, a arte gráfica... todo o conceito do álbum em suas pró-
prias mãos.

Muito em breve, o download de musicas mão será um problema policial e 
sim a real solução para a venda de shows (que é o que importa para as 
bandas).

Ou você compra um carro sem fazer um Test-Drive
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