


Apresentação

O download desta publicação pode ser feito de forma gratuita 
no site da ABPD no seguinte endereço:

http://www.abpd.org.br/downloads.asp 
qualquer citação das informações contidas neste documento 
devem, obrigatoriamente, citar a fonte do mesmo que é a 

Associação Brasileira dos Produtores de Discos.

 O relatório anual da ABPD - Associa-
ção Brasileira dos Produtores de Discos, 
intitulado Mercado Brasileiro de Música 
2009 mais uma vez objetiva o desenvolvi-
mento do setor e o melhor conhecimento 
deste mercado.
 A publicação disponível em PDF no 
site da ABPD apresenta para os meios de 
comunicação, profissionais do mercado, 
estudantes e público em geral, pelo décimo 

ano consecutivo, as principais informações 
sobre o setor fonográfico no Brasil em 
2009. 
 Esta edição traz dados estatísticos 
nacionais do mercado fonográfico, incluindo 
as vendas físicas de música nos formatos 
de CDs, DVDs e Blu-Ray, dados sobre o 
consumo de música digital, pela Internet e 
telefonia móvel, além da listagem dos 20 
discos mais vendidos em CDs e DVDs.
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Mercado Fonográfico 
Brasileiro 2009
Enquanto no mundo a estimativa das vendas do ano passado é de queda de 8% para 

o setor fonográfico, segundo a IFPI, no Brasil os números se mantiveram estáveis em 

2009 e ainda apresentaram um pequeno crescimento de 1,08% nas vendas físicas.

•O mercado brasileiro de 
música movimentou no ano 
passado R$ 358.432 milhões 
com as vendas de CDs, DVDs 
e receitas decorrentes do 
mercado digital, 0,7% a 
mais que em 2008 (R$ 355.771 
milhões).

•As vendas de CDs e DVDs 
do atacado ao varejo apresen-
taram em 2009, crescimento 
de 1.08% comparadas ao ano 
anterior.

Pelo segundo ano consecutivo o mercado 
brasileiro de música, contrariando todas 
as expectativas pessimistas, apresentou 
crescimento ainda que pequeno. Em 2009 
o setor movimentou R$ 358.432 milhões 
com a venda de música nos formatos 
físicos (CD, DVD e Blu-ray) e formatos 
digitais (via Internet e telefonia móvel). 
Uma das melhores notícias do ano pas-
sado para o segmento foi o aumento de 

159,4% das vendas digitais via Internet, 
o que demonstra que vendas e princi-
palmente licenciamento através da Web 
vem crescendo e se firmando no universo 
das receitas com música digital. As vendas 
dos formatos de vídeos musicais tam-
bém apresentaram um bom crescimento 
no período, de quase 5% em relação ao 
ano anterior, como pode ser constatado 
nas tabelas a seguir.  

•O mercado brasileiro de 
vídeos musicais (DVDs + Blu-
Ray) apresentou um cresci-
mento em valores (R$) de 
4,62% no último ano. O mercado 
de áudio (CDs) manteve-se em 
2009, praticamente, estável 
em relação a 2008.

•O mercado das vendas de 
música digital pela Internet 
cresceu 159,4% em 2009 e já 
representa 58,7% do mercado 
total das vendas digitais. 
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Participação dos Formatos 
no Mercado Total 

60% CD 28,1%  
DVD+BLU-
RAY 

11,9% 
DIGITAL O mercado de áudio 

(CDs) representou, 
em 2009, 60% do mer-
cado total de música 
no Brasil. Ficando 
os outros 28,1% por 
conta dos formatos 
em vídeos musicais 
(DVDs + Blu-Ray) e 
11,9% com os for-
matos digitais. 
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Mercado Digital 
 As companhias que reportam 
estatísticas para a ABPD faturaram em 
2009 no mercado de música digital R$ 42.7 
milhões. Desse total, 58,7% foram 
representados por receitas advindas 
da Internet (R$ 25.121 milhões) e 41,3%, 
vendas de música digital via telefonia móvel 
(R$ 17.657 milhões)
 Pela primeira vez, em quatro anos, 
desde que a ABPD reporta os números das 
vendas de músicas em formatos digitais, 
o percentual das vendas pela Internet su-
perou o das vendas feitas através da tele-
fonia móvel, sendo em 2009 mais que o 
dobro do que representava em 2008. Esse 
resultado pode indicar uma mudança e 
maior aceitação do consumo de música 
digital legalizada via sites autorizados.

 O segmento de música digital no 
mundo teve um crescimento de 12% em 
2009, de acordo com o “Digital Music 
Report” divulgado pela Federação Inter-
nacional da Indústria Fonográfica (IFPI) 
em Janeiro deste ano, movimentando 4.2 
bilhões de dólares. No Brasil esse segmen-
to movimentou, em 2009, 42.8 milhões 
de reais. Mundialmente, as plataformas 
digitais geraram em 2009 receitas que 
já representam 27% do total das vendas 
de música gravada no mundo. No Brasil, 
a participação do mercado digital no 
total das receitas com música gravada, 
passou de 8% em 2007, para 12% em 
2008, se mantendo neste mesmo patamar 
em 2009.

Total das Vendas Digitais no Brasil – últimos 4 anos

2006
R$

Total 
Mercado 
Digital

%

2007
R$

Total 
Mercado 
Digital

%

Variação
06/07

2008
R$

Total 
Mercado 
Digital

%

Variação
07/08

2009
R$

Total 
Mercado 
Digital

%

Variação
08/09

Internet 334.055 4% 5.743.684 24% +1.619% 9.683.197 22% +68% 25.121.472 58,7% +159,4%

Telefonia 
Móvel 8.183.115 96% 18.543.504 76% +127% 33.820.343 78% +82,4% 17.657.105 41,3% -47,8%

Total 
Digital 8.517.170 100% 24.287.188 100% +185% 43.503.539 100% +79,1% 42.778.577 100% -1.7%
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Fonte: ABPD (valores reportados pelas maiores companhias fonográficas operantes no País à ABPD.) 
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Ano
2008
2009
Variação(2008/2009)

Vendas Totais R$
312.268 milhões
315.654 milhões
+ 1,08 %

Unidades Totais
27,6 milhões
25,7 milhões
(- 6,82 %)

Mercado Físico

 Pelo segundo ano consecutivo o 
mercado fonográfico brasileiro apresentou 
sinais de recuperação com a movimentação 
de R$ 315.654 milhões no mercado 
nacional, advindos das vendas em forma-

tos de áudio e vídeo, o que representou 
um aumento no faturamento das com-
panhias que reportam estatísticas para a 
ABPD, de 1,08% em comparação ao ano 
de 2008.
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Participação do Mercado Físico
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Fonte: ABPD (valores reportados pelas maiores companhias fonográficas operantes no País à ABPD.) 

66% 
NACIONAL  

30,6% 
INTERNACIONAL  

3,4% 
CLÁSSICA  

Do total de unidades 
de CDs e DVDs musicais 
vendidos em 2009, 
66% corresponderam às 
vendas de repertório 
Nacional, enquanto 30,6% 
foram representadas 
por repertório Inter-
nacional e 3,4% por 
música Clássica. Em 
2008, esses percen-
tuais foram de 74,5% 
para música Nacional, 
23,1% para música 
Internacional e 2,4% 
para música Clássica. 

DVD + BLU RAY

CD
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Vendas de CDs
 No segmento de CDs musicais o 
desempenho do mercado fonográfico 
brasileiro em 2009, comparado a 2008, 
apresentou pequena redução de 0,49% 
em valores faturados (R$ 215.051 milhões 
contra R$ 216.106 milhões).
 As vendas de formatos de CDs 
representaram 68,1% do total do mer-

cado físico de música comercializada no 
Brasil no ano passado, comparados a 70% 
de 2008.
 Quanto ao balanço das vendas por 
unidades, registrou-se queda de 9,32%, 
com a movimentação de cerca de 20,3 
milhões de unidades de CDs no mercado 
em 2009, contra 22,4 milhões em 2008.

Ano
2008
2009
Variação(08/09)

Vendas Totais 
de Cds R$
216.106 milhões
215.051 milhões
(- 0,49 %)

Unidades Totais 
de Cds
22,4 milhões
20,3 milhões
(- 9,32 %)

Fonte: ABPD (valores reportados pelas maiores companhias fonográficas operantes no País à ABPD.) 

66,4% 
NACIONAL  

30,8% 
INTERNACIONAL  

2,8% 
CLÁSSICA  

Do total das vendas de 
áudio (em unidades) 
66,4% das vendas cor-
responderam a produ-
tos nacionais, 30,8% 
foram representados 
por produtos interna-
cionais e 2,8% ficou 
com a venda de música 
clássica. 
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 Os DVDs musicais, somados ao for-
mato Blu-Ray, ganharam espaço no mer-
cado musical brasileiro, passando a 
representar, em 2009, 31,9% do total das 
vendas físicas da indústria fonográfica (o 
índice em 2008 era de 30%). 
 O balanço das vendas de vídeos 
musicais em 2009 demonstra que este 

segmento do mercado apresentou cresci-
mento de 4,62%, com a movimentação 
de R$ 100.603 milhões, comparado a R$ 
96.160 milhões de 2008. 
 Em unidades vendidas o segmento 
também apresentou crescimento de 3,98%, 
com 5,4 milhões de unidades vendidas (em 
2008 o número foi de 5,2 milhões). 

Ano
2008
2009
Variação(2008/2009)

Vendas Totais 
de DVDs R$
96.160 milhões
100.603 milhões
+ 4,62 %

Unidades Totais 
de DVDs R$
5,2 milhões
5,4 milhões
+ 3,98 % 

Vendas de Vídeos 
(DVDS Musicais + BLU-RAY)

Fonte: ABPD (valores reportados pelas maiores companhias fonográficas operantes no País à ABPD.) 

64,9% 
NACIONAL  

29,6% 
INTERNACIONAL  

5,5%% 
CLÁSSICA  

Do total das vendas 
de vídeos musicais (em 
unidades) 64,9% das 
vendas corresponderam 
a produtos nacionais, 
29,6% foram represen-
tados por produtos 
internacionais e 5,5% 
ficou com a venda de 
música clássica. 
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“o fato do mercado brasileiro de música gravada em 2009, apesar de todas 
as adversidades pelas quais passa a indústria fonográfica musical em 
todo o mundo, ter apresentado pelo segundo ano consecutivo crescimento, 
ainda que pequeno, é uma vitória que embora não deva ser festejada, repre-
senta que as companhias que se dedicam a este fascinante negócio estão 
conseguindo adaptar-se aos novos tempos e se reinventar como verdadeiros 
produtores de música. Em poucos anos, além das estatísticas sobre vendas 
físicas e digitais, estaremos divulgando resultados advindos das novas 
áreas de atuação das companhias que produzem música no Brasil. Shows ao 
vivo, agenciamento, licenciamento para publicidade, games, e várias outras 
formas de parceria com os artistas do segmento vão desempenhar um papel 
cada vez mais importante no portfólio de receitas das companhias que 
produzem música no Brasil. No mercado musical, apesar do quadro estável 
em relação a 2008, há uma importante novidade: as receitas advindas da 
Internet, puxadas pelo sucesso de serviços de streaming como o “Sonora 
(Terra)”, pelo lançamento do “Nokia Comes With Music” e pelo bom resultado 
dos licenciamentos ao “Youtube”, já representam mais do que aquelas 
advindas da Telefonia Móvel, que até 2008 eram responsáveis pela maior 
parte das receitas digitais. 

Uma questão, entretanto, tem que ser imediatamente abordada para o bem do 
futuro do mercado musical brasileiro: o compartilhamento ilegal de arqui-
vos através de redes P2P, bem como a disponibilização ilegal de links para 
música protegida por direitos autorais principalmente em redes sociais 
como o Orkut. Não se trata aqui de lutar contra uma ou várias tecnologias 
ou de buscar-se punição contra milhões de internautas brasileiros, mas sim de 
encontrar-se o equilíbrio entre o acesso à música e o direito de autores, 
artistas e produtores de música de serem remunerados de forma justa pelo 
uso de seu conteúdo na Internet. Este assunto vem sendo debatido nos prin-
cipais mercados mundiais de música, alguns dos quais já adotaram ou estão 
adotando soluções que dependerão de tempo para se provarem eficazes. No 
Brasil, este debate ainda não chega a mobilizar a classe artística como um 
todo, mas estou confiante de que autores e artistas musicais e o chamado 
setor independente vão perceber que são tão ou mais prejudicados pela 
pirataria na Internet do que as grandes empresas produtoras musicais, que 
têm liderado isoladamente esta discussão nos últimos anos. Está mais do 
que na hora de TODOS os titulares de direitos sobre música entrarem neste 
debate e pedirem ao Governo brasileiro que ajude o setor a encontrar uma 
solução adequada às características do mercado brasileiro. Também aju-
daria muitíssimo um alívio fiscal tanto no mercado físico como no digi-
tal, que permitisse às companhias incrementar os investimentos em novas 
gravações, continuando a fazer a música chegar ao consumidor da forma mais 
fácil, rápida e barata possível, por todos os meios disponíveis.”

7

Paulo Rosa 
Presidente da ABPD 
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Artista
Padre Fábio de Melo

Zezé di Carmargo & Luciano

Beyoncé

Roberto Carlos

Vários

Padre Fábio de Melo

Victor & Léo

Padre Fábio de Melo

Victor & Léo

Victor & Léo

Bruno & Marrone

Vários

Aline Barros

Padre Fábio de Melo

Zezé di Carmargo & Luciano

Simply Red

U2

Vários

Michael Jackson

Victor & Léo

Álbum
Padre Fabio de Melo – Iluminar

Zezé di Carmargo & Luciano (2008)

I am… Sasha Fierce

Elas Cantam Roberto Carlos (Duplo)

Promessas

Padre Fábio de Melo – Eu e o Tempo Ao Vivo

Borboletas

Vida

Victor & Léo ao Vivo em Uberlândia

Victor & Léo ao Vivo em Cores

De Volta aos Bares

Paraíso Nacional

Aline Barros – Deus do Impossível

Padre Fábio de Melo – Triplo

Duas Horas de Sucesso – Ao Vivo

Simply Red – Collection (Duplo)

No Line on The Horizon

Pop It Rock It (Duplo)

Thriller (25th Anniversary Edition (CD/DVD)

Victor & Léo ao Vivo

Gravadora
Som Livre

Sony Music

Sony Music

Sony Music

Som Livre

Som Livre

Sony Music

Som Livre

Sony Music

Sony Music

Sony Music

Som Livre

Som Livre

Som Livre

Sony Music

Som Livre

Universal Music

Globo / Disney

Sony Music

Sony Music

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Artista
Xuxa

Padre Fábio de Melo

Roberto Carlos

Padre Marcelo Rossi

Padre Reginaldo Manzotti

Victor & Léo

Ivete Sangalo

Victor & Léo 

Padre Marcelo Rossi

Bruno & Marrone 

Balão Mágico

Vanessa da Mata

Zezé di Carmargo & Luciano

Michael Jackson

Beyoncé

Michael Jackson

Xuxa

Exaltasamba

Gonzagão/Gonzaguinha

Michael Jackson

Álbum
Xuxa – XSPB (Volume 1 ao 8)

Padre Fábio de Melo – Eu e o Tempo Ao Vivo (DVD + CD)

Elas Cantam Roberto Carlos

Paz Sim, Violência Não (Volume 2)

Padre Reginaldo Manzotti – Creio em Deus do Impossível

Victor & Léo ao Vivo em Cores

Multishow Registro Pode Entrar

Victor & Léo ao Vivo em Uberlândia

Paz Sim, Violência Não (Volume 1)

De Volta aos Bares

A Turma do Balão Mágico

Multishow ao Vivo

Duas Horas de Sucesso – Ao Vivo

Vídeo Greatest Hits - History

The Beyoncé Experience Live

Live in Concert In Bucharest: The Dangerous Tour

Xuxa – XSPB (Volume 1 ao 4)

Ao Vivo na Ilha da Magia

Luiz Gonzaga do Nascimento Junior

History on Film (Volume II)

Gravadora
Som Livre

Som Livre

Sony Music

Sony Music

Som Livre

Sony Music

Universal Music

Sony Music

Sony Music

Sony Music

Sony Music

Sony Music

Sony Music

Sony Music

Sony Music

Sony Music

Som Livre

EMI Music

EMI Music

Sony Music
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Fonte: ABPD


