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A ABPD divulga a seguir o balanço anual de 2008 do mercado de música gravada no
Brasil. Ao contrário dos últimos anos (principalmente os dois últimos), o movimento no mercado fonográfico brasileiro no ano que passou, aponta para uma pequena recuperação em
relação a 2007.
O negócio fonográfico no Brasil e no mundo passa por um período de transição e
reinvenção desde o início da atual década, durante o qual as empresas que operam no mercado vêm reduzindo custos e investimentos e, sobretudo, medindo com muita cautela os
riscos de cada empreitada. A redução gradativa no faturamento das empresas fonográficas
iniciada no final dos anos noventa teve conseqüências significativas tanto nestas mesmas
empresas como no próprio mercado musical como um todo. A pirataria de CDs e DVDs
musicais combinada com o crescente uso de redes P2P para “compartilhar” arquivos musicais na Internet vêm sendo apontados como os principais problemas, mas certamente não
são os únicos. Com as novas tecnologias e o uso da Internet como ferramenta essencial ao
nosso dia a dia, os hábitos de consumo de música mudaram completamente, e a própria
relação entre produtores de música, artistas e o público consumidor alterou-se de tal forma,
que vivemos um mercado musical em muitos aspectos diferente hoje, se o comparamos ao
existente dez anos atrás.
Ao mesmo tempo, outras possibilidades de receita estão sendo exploradas, e novos
modelos de negócio experimentados e implantados. As companhias que antes se dedicavam exclusivamente a vender música fixada em suportes físicos ao mercado varejista que
os revendia ao público, já diversificaram suas atividades e formatos de operação dentro
deste novo mercado musical.
Música Digital na Internet e na Telefonia Móvel, parcerias com artistas e
empresários no gerenciamento de carreiras artísticas, associação com grandes patrocinadores e mercado publicitário, licenciamento de música para utilizações diversas, execução pública e várias outras formas de monetizar o valor da música gravada, fazem parte
cada vez mais importante do portfólio de cada companhia fonográfica.
Neste cenário de diversidade de formatos e negócios, é com satisfação que a ABPD
anuncia as estatísticas relativas ao ano de 2008, esperando que o mercado siga crescendo
em 2009 e nos anos que virão pela frente.

”

Paulo Rosa,
Presidente da ABPD

“

Em 2008, como parte de
nosso plano de estabilizaçao da EMI Brasil ,
repocisionamos a empresa com um crescimento
de 50% em relaçao a 2007. Este crescimento foi
materializado com novas políticas de vendas e
crédito, um respeito incondicional ao caixa, mas também com uma nova atitude que privilegia o artista e o
talento, que procura entender e responder ao novo
metabolismo do consumidor e seus desejos de como
se relacionar com a música sem queixas ou vitimismos improdutivos. Estamos otimistas para 2009.
Temos um calendário de lançamentos muito forte,
uma equipe que se equilibra entre juventude e
maturidade e que principalmente ama o que faz e o
que desfaz para poder
continuar crescendo.

”

Marcelo Castello Branco,
Presidente da EMI Music Brasil e
Chairman da EMI Music South America

“

Em 2008, finalmente, tivemos
uma conjugação de bons fatores para a
indústria: o consumidor está, ou até o início da crise
estava, com mais dinheiro no bolso; o CD original
está muito barato - duvida? Vai lá ver quase tudo entre
R$ 9,90 e R$ 14,90; e mais pontos de vendas abriram
especialmente puxados pelo crescimento de livrarias.
Até a crise no fim do ano acabou nos ajudando - o efeito
batom, quando o consumidor deixa de comprar itens
caros e migra para os presentes baratos, nos permitiu
uma das melhores vendas de Natal dos últimos 5 anos.
Para 2009, mantivemos nossos planos de investimentos
e diria que estamos cautelosamente otimistas - claro
que se a crise se prolongar acaba nos afetando,
mas se o mercado começar a reagir vai se
somar ao bom momento.

”

Leonardo Ganem,
Presidente da Som Livre
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“

“

O ano de 2008 foi
muito positivo para a nossa
indústria, pois marcou uma inversão
na curva de declínio verificada nos
últimos anos, quando nos referimos ao
mercado físico. Um fato notável e talvez
único no mundo todo. Felizmente hoje no
Brasil contamos com uma rede de varejo
renovada e sólida, que nos permite continuar acreditando no poder da música
junto às pessoas, seja ela
em que formato for.

”
“

Apesar da incerteza quanto
ao cenário econômico mundial,
estamos bastante otimistas com o ano
de 2009. Após termos crescido no total
10% em vendas e acima do mercado em
2008, esperamos consolidar cada vez
mais a Sony Music e a DAY1 como uma
empresa de entretenimento, jovem
e ousada. Onde os artistas encontram
variadas soluções para a sua carreira
e negócios.

”

Alexandre Schiavo, Presidente da Sony
Music Entertainment Brasil |
Day 1 Entertainment Brasil

José Antonio Éboli,
Presidente da Universal Music

Para a Warner Music Brasil,
2008 foi um ano muito especial. Além
de vivenciar o crescimento do mercado
brasileiro, uma das poucas exceções em todo
o mundo, foi um período de planejamento,
reorganização e de consolidação de estratégias traçadas
nos últimos anos, notadamente aquelas relativas ao mundo
digital. Também foi um ano de absoluta renovação do
nosso cast, o que resultará em lançamentos de novos
talentos em 2009 e de consolidação dos grandes nomes de
nossa Cia., como Maria Rita, Rappa, Daniel e Rick e
Renner, entre outros. Impossível deixar de citar a
avalanche de artistas internacionais de nossa Cia. que
vieram até o nosso país, tais como M.Bublé, Simple Plan,
Seal, Alanis Morrisette, James Blunt, Damian Rice, REM e
Madonna, apenas para mencionar alguns nomes.
É o Brasil sendo incluído definitivamente na rota das
grandes estrelas da música.

”

Sergio Affonso,
Presidente da Warner Music Brasil
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Mercado Fonográfico Brasileiro - 2008
Contrariando as expectativas mais pessimistas, o Mercado Fonográfico
Brasileiro voltou a crescer em 2008, faturando 6,5% a mais do que no ano anterior com a venda de música em vários formatos.

As vendas de
CDs e DVDs do
atacado ao varejo
apresentaram em 2008,
crescimento de 4,9%
comparadas ao
ano anterior.

O mercado
de música digital
brasileiro (Internet
e Telefonia Móvel)
cresceu em 2008
79,1% em
comparação
a 2007.

O mercado
brasileiro de música
movimentou no ano
passado R$ 359.9 milhões
com as vendas de CDs,
DVDs e receitas
decorrentes do mercado
digital, 6,5% a mais
que em 2007.

Depois de três anos consecutivos de retração, o mercado fonográfico
brasileiro apresentou em 2008, sinais de recuperação com a movimentação de
R$ 359,9 milhões no mercado nacional advindos das vendas de CDs, DVDs e
músicas em formatos digitais, o que representou um aumento no faturamento das
companhias que reportam estatísticas
para a ABPD, de 6,5% em compara61%
ção ao ano de 2007, quando o setor
CD
fonográfico movimentou R$ 337 mi27%
lhões com as vendas de todos os forDVD
matos musicais existentes no mercado, que são representados atualmente pelos percentuais ao lado.

6

12%

digital

Mercado Digital

O segmento de música digital no mundo teve um crescimento de 25%
em 2008, de acordo com o “Digital Music Report” divulgado pela Federação
Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI) em fins de Janeiro deste ano. No
Brasil esse crescimento foi de 79,1%. Mundialmente, as plataformas digitais
geraram em 2008 receitas que já representam 20% do total das vendas de
música gravada. No Brasil, a participação do mercado digital no total das
receitas com música gravada, passou de 8% em 2007, para 12% em 2008.
As companhias que reportam estatísticas para a ABPD faturaram em
2008 no mercado de música digital R$ 43,5 milhões. Desse total, 22% foram
representados por receitas advindas da Internet (R$ 9,68 milhões) e 78%,
vendas de música digital via telefonia móvel (R$ 33,82 milhões).

Total de vendas digitais no Brasil
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2006
R$

Internet

334.055,00

Total Digital

8.517.170,00

Fonte:ABPD

8.183.115,00

22%

24%

4%
2006

0

Telefonia Móvel

Telefonia
Móvel

2007

Total Mercado
%

2007
R$

Total Mercado
%

Variação
2006/2007

18.543.504,00

76%

+ 127 %

4%

5.743.684,00

100%

24.287.188,00

96%

2008

24%

100%
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2008
R$

+ 1.619 %

9.683.197

+ 185 %

43.503.539

33.820.343

Total Mercado
%

Variação
2007/2008

78%

+ 82,4%

22%

100%

+ 68%

+ 79,1%

Formatos Físicos

A performance das vendas de CDs e DVDs musicais no varejo tradicional apresentou crescimento de 4,9% em valores, e de 9,5% em unidades
em 2008, se comparado a 2007. Entretanto, para uma comparação exata com
o ano passado, é necessário agregar os números de venda de produtos de
“marketing especial” (premmium), que não são comercializados nos canais
tradicionais e que na maioria das vezes são adquiridos por empresas em busca
de promover sua marca em associação com CDs ou DVDs especialmente
produzidos para este fim. Ainda assim, as vendas totais de CDs e DVDs
(incluídos aí o marketing especial) apresentaram crescimento de 1,2%.

Vendas físicas totais em valores e unidades
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Variação (07/08)

Vendas Totais
R$

Unidades Totais

DVD

Vendas Totais
R$

215 milhões

25,4 milhões

97,4 milhões

(+2,3%)

(+0,4%)

(-1,3%)

220,2 milhões 25,5 milhões 96,2 milhões

Unidades Totais

5,8 milhões

5,8 milhões
–

DVD

CD + DVD

Vendas Totais Unidades Totais
R$

312,5 milhões 31,3 milhões

316,4 milhões 31,3 milhões
(+ 1,2 %)

Fonte:ABPD (valores reportados pelas maiores companhias fonográficas operando no País à ABPD)
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–

Do total de CDs e DVDs musicais vendidos em 2008, 74,5% corresponderam às vendas de repertório nacional, enquanto 23,1% foram representados por
repertório internacional. Em 2007 estes percentuais eram de 77% e 20% respectivamente. Os restantes 2,4%, foram equivalentes às vendas de música clássica, que
sofreu pequena redução se comparada ao ano anterior, quando havia registrado 3%.

74,5%

Nacional

23,1%

Internacional

Vendas de CDs

2,4%

Clássica

No segmento de CDs musicais o desempenho do mercado fonográfico
brasileiro em 2008, comparado a 2007, apresentou aumento de 2,3% em valores faturados (R$ 220,2 milhões contra R$ 215 milhões).
As vendas de CDs representam atualmente 70% do total do mercado
físico de música comercializada no Brasil.
Quanto ao balanço das vendas por unidades, o valor permaneceu praticamente estável nos últimos dois anos, com a movimentação de cerca de 25,5
milhões de unidades de CDs no mercado em 2008.

76%

Nacional

21,7%

Internacional
2,3%
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Clássica

Desse total, 76% das vendas (em unidades de CDs) correspondem a
produtos nacionais (2 pontos percentuais a menos que o ano anterior), 21,7%
a produtos internacionais (no ano de 2007 o índice foi de 19%) e 2,3%% à
música clássica, que havia representado 3% em 2007.

Vendas de Vídeos (DVDs Musicais)

Os DVDs musicais representaram em 2008 cerca de 30% do total das vendas físicas da indústria fonográfica (o índice em 2007 era de 31,2%).
O balanço das vendas de DVDs musicais em 2008 demonstra que este
segmento do mercado foi o único que registrou pequena redução se comparado ao ano anterior, apresentado uma diminuição de 1,3%, movimentando R$ 96,2 milhões em 2008.
Em unidades vendidas o segmento se manteve estável com as mesmas 5,8
milhões de unidades vendidas.

68,1%

Nacional

28,9%

Internacional
3%

Clássica
Desse total, a música nacional representou 68,1% da vendas de DVDs
musicais (em 2007 o índice foi de 72%). Em compensação, o repertório internacional passou de 25% das unidades vendidas para 28,9% em 2008. Já a música clássica manteve o mesmo índice do ano anterior, 3%.
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TOP 20
OS 20 CDS MAIS VENDIDOS - 2008

A seguir a listagem dos 20 CDs e dos 20 DVDs mais vendidos no ano de 2008:
(Vendas para o varejo reportadas pelas maiores companhias fonográficas operando no Brasil)

Artista

Gravadora

Vida

Som Livre

3

Victor & Leo

Borboletas

Sony Music

5

Ivete Sangalo

Multishow Ao Vivo No Maracanã

Padre Marcelo Rossi

2

Victor & Leo

4
6

Paz Sim,Violência Não (Volume 1)

Ao Vivo Em Uberlândia

RobertoCarloseCaetanoVelosoeAMúsicadeTomJobim SonyMusic/Universal Music

Leonardo

Coração Bandido

Ana Carolina

11

Amy Winehouse

Back To Black

Universal Music

Vários

A Favorita Sertanejo

14

Vários

16
17

Sony Music

Sony Music

Ivete Sangalo

15

Sony Music

Multishow Ao Vivo “Dois Quartos”

12
13

Universal Music

Roberto Carlos

9

10

Sony Music

Paz Sim,Violência Não (Volume 2)

Zezé Di Camargo & Luciano Zezé Di Camargo & Luciano (2008)

8

Sony Music

Padre Marcelo Rossi

7

Perfil

Universal Music
Som Livre

Som Livre

High School Musical 3 (Regular)

The Walt Disney Records

O Melhor Do Pantanal

Universal Music

Rihanna

Good Girl Gone Bad

Michael Jackson

Thriller (25th Anniversary Edition)

Sony Music

Difícil Não Falar De Amor

Warner Music

Diversos

Diversos

20

Sandy & Junior

Acústico MTV

Universal Music

Artista

Álbum

Gravadora

1

Daniel

Padre Marcelo Rossi

Sambas De Enredo 2009

Universal Music

18
19

OS 20 DVDS MAIS VENDIDOS - 2008

Álbum

Padre Fábio de Mello

1

Paz Sim,Violência Não (Volume 1)

Universal Music

Sony Music

2

Ivete Sangalo

Multishow Ao Vivo No Maracanã

Universal Music

4

Marisa Monte

Infinito Ao Meu Redor (Duplo)

EMI Music

6

Claudia Leitte

Ao Vivo Em Copacabana (Duplo)

3
5
7
8
9

Ana Carolina
Victor & Leo
Xuxa

Amy Winehouse
Roberto Carlos

10 Alexandre Pires
11 Nxzero

12 Nando Reis

13 Sandy & Junior
14 Roupa Nova

Multishow Ao Vivo “Dois Quartos”
Ao Vivo Em Uberlândia
Só Para Baixinhos 8

I Told You I Was Trouble

Sony Music

Sony Music

Universal Music
Som Livre

Universal Music

RobertoCarloseCaetanoVelosoeAMúsicadeTomJobim SonyMusic/Universal Music

Em Casa Ao Vivo

62 Mil Horas Até Aqui

Luau MTV – Nando Reis & Os Infernais

Acústico

EMI Music

Universal Music

Universal Music

Universal Music

Acústico 2

Universal Music

Oral Fixation Tour

Sony Music

18 Maria Rita

Segundo VIP

Warner Music

20 Xuxa

O Show Ao Vivo

Som Livre

15 Andrea Bocelli
16 Shakira

17 Asa de Águia
19 Celine Dion

Fonte: ABPD

Vivere Live In Tuscany

20 Anos (Duplo)

Live In Las Vegas – A New Day...

11

Universal Music

Som Livre

Sony Music

