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Apresentação

Foreword

O relatório anual da ABPD - Associação
Brasileira dos Produtores de Discos, intitulado

For the sixth consecutive year the ABPD - Brazilian

Mercado Brasileiro de Música, visando mais uma vez

Association of Record Producers is glad to offer its annual report to the

o desenvolvimento do setor e o melhor conheci-

press media, market professionals, students and the public in gene-

mento deste mercado, apresenta para os meios de
comunicação, profissionais do mercado, estudantes
e público em geral, pelo sexto ano consecutivo, as
principais informações sobre o setor fonográfico no
Brasil e no mundo em 2005.
Esta edição traz, entre outras informações,
dados estatísticos nacionais e mundiais do mercado

ral. The purpose of the report, which is published under the title
"Brazilian Music Market", is the development of the segment and a
better understanding of the music market. It provides the outstanding
facts and information on the phonographic sector in Brazil and worldwide during 2005.
Among other information, this new edition includes statis-

fonográfico, incluindo o combate à pirataria,

tical data of the global and local phonographic markets, information

pesquisas de mercado, com perfis do consumidor de

on the fight against piracy, as well as market research and surveys, CD

CDs e, pela primeira vez, dados sobre o consumo de

consumer profile and, for the first time, data on music consumption

música na internet.

on the Internet.

O anuário Mercado Brasileiro de Música

This issue of the Brazilian Music Market in 2005 provides

2005 dá continuidade ao projeto da ABPD de

continuity to the ABPD project in the sense of making available infor-

cada vez mais disponibilizar informações sobre o

mation on the phonographic segment.

setor fonográfico.

This publication is also available in PDF format on the

Esta publicação se encontra à disposição

internet to member companies and to professionals involved in the

dos associados, dos profissionais ligados aos setor e

area and to all those interested in music. A copy of the report can be

demais interessados em música no site da ABPD

downloaded free of charge from the ABPD website (www.abpd.org.br).

(www.abpd.org.br) em PDF, para download gratuito.
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Mercado Fonográfico Mundial

Global Music Market

Em termos mundiais, as vendas totais de música gravada
caíram quase 3% em 2005, com uma movimentação de 21 bilhões de dólares em termos de receita para as gravadoras. Em

In global terms, total sales of recorded music fell by 3% in

se tratando de valores de varejo, o mercado global de música

2005, and sales totalled US$ 21 billion in record companies´ trade re-

gravada foi estimado em 33 bilhões de dólares.

venues. On a retail price basis, the global recorded music market is esti-

As vendas de formatos físicos caíram aproximada-

mated to be worth US$ 33 billion.

mente 6,7% em termos de valores (receita das gravadoras) e

Sales of physical formats fell by 6.7% in value (record com-

8% em unidades. As vendas de CDs caíram 6% em valores e

pany trade revenues) and 8% in units. DVD music video dropped by

3,4% em unidades. Os DVDs musicais experimentaram uma

4.3% in value but remained flat in unit terms.

queda de 4,3% em valores, mas mantiveram o volume de ven-

Record company trade revenues from digital sales globally

das de unidades.
A receita das gravadoras em conceito de vendas digi-

nearly tripled in value, from US$ 380 million in 2004 to US$ 1.1 bi-

tais quase triplicou no mundo em termos de valor: de 380 mi-

llion in 2005. The total number of digital single tracks downloaded

lhões de dólares em 2004 para 1,1 bilhões de dólares em 2005.

online or to mobile phones rose to 454 million units, up from 160 mi-

A quantidade total de faixas digitais singles baixadas on-line ou

llion in 2004.

para telefones celulares aumentou para 454 milhões de

The USA, Japan, the United Kingdom, Germany and France are

unidades, comparadas a 160 milhões em 2004.

the top five digital markets. In general, countries with a greater percen-

Os Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Alemanha e

tage of digital sales are the strongest markets for music sales overall.

França são os cinco mercados digitais mais importantes atualmente no mundo. Em geral, os países com maiores percentagens
de vendas digitais são os mercados mais fortes no que tange às vendas totais de música.

Vendas de música no mundo - em US$ milhões

Total music sales in US$ (million)

CD

DVD

Vendas Digitais

Singles

Outros*

CD

DVD

Digital Sales

Singles

Other*

25.000
20.000

18.109

17.019

15.000
10.000
5.000

1.610

1.540

397

1.143

821

2004

2005

2004

2005

2004

721

531

372

0

2004

Variação
Variation
Fonte: IFPI
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Source: IFPI

2005

- 6%

- 4%

*Outros: Cassetes, LPS, VHS

178%
*Other: Cassettes, LPS, VHS

2005

- 12%

2004

2005

- 30%

Vendas por formato - US$ milhão

Sales by format in US$ (million)
Percentual de mercado em US$
Market Share (in US$)

2004
CD
18.109
CD
DVD
1.610
DVD
Vendas digitais 397
Digital sales
Singles
821
Singles
Outros físicos * 531
Other physical formats
Total
Other

21.468

2005

CRESCIMENTO
GROWTH

2004

2005

17.019

-6%

81,4 %

81,8

1.540

-4%

7,5 %

7,4 %

1.143

178 %

1,8 %

5,5 %

721

- 12 %

3,8 %

3,5 %

372

- 30 %

20.795

2,5 %

1,8 %

Fonte: IFPI

- 3%

Source: IFPI

* Cassetes, LPs, VHS e outros
* Cassetes, LPs, VHS and others.

Vendas totais de música dos 10 principais mercados em 2005 (em US$)
Top 10 music markets in 2005 (trade revenues in US$)
PAÍS
COUNTRY
1 Estados Unidos
USA
2 Japão
Japan
3 Reino Unido
UK
4 Alemanha
Germany
5 França
France
6 Canadá
Canada
7 Austrália
Australia
8 Itália
Italy
9 Espanha
Spain
10 Brasil
Brazil
Outros
Other
Total
Total

% VARIAÇÃO ANUAL
% YEARLY VARIATION
-3

Participação
mundial

US$ MILHÕES
US$ MILLION
7.012

MOEDA LOCAL
LOCAL CURRENCY
7.012

3.718

409.845

1

18 %

2.162

1.189

-3

10 %

1.457

1.166

0

7%

1.248

999

-2

6%

544

659

-3

3%

440

576

- 10

2%

428

343

0

2%

369

295

-5

2%

265

615,2

- 12,9

1%

3.152

- 1,9

15 %

20.795

-3

World Market
Share

34 %

2%

100 %
Fonte: IFPI

Source: IFPI

Apesar de apresentar queda nas vendas, o Brasil voltou
a figurar no ranking dos 10 países com melhor faturamento do
setor fonográfico em 2005, divulgado pela IFPI - Federação

Notwithstanding these negative facts, Brazil once again
is mentioned among the 10 top countries, according to IFPI figures.

Internacional da Indústria Fonográfica.

05
06

Vendas Mundiais de DVDs Musicais

DVD Music Video Sales

Apesar do desempenho das vendas de DVDs musiPAÍS
COUNTRY

cais ter registrado queda no Brasil, pela primeira vez desde

US$ MILHÕES
US$ MILLION

PARTICIPAÇÃO
MUNDIAL

Total Digital Sales

o surgimento do formato, o País ainda se encontra entre os
10 maiores mercados nas vendas de vídeos musicais e passou da sétima colocação em 2004, para a sexta posição no
ranking, em 2005.

Notwithstanding the performance in music DVD sales
experienced a decline in Brazil, from the first time ever since the
inception of the format, the country is among the 10 largest markets as far as the sale of music videos is concerned, Brazil stepped
up from the seventh position in 2004 to the sixth in 2005.

Japão
Japan
2 Estados Unidos
USA
3 França
France
4 Alemanha
Germany
5 Reino Unido
UK
6 Brasil
% Brazil
7 Canadá
Canada
8 Holanda
% Netherlands
9 Austrália
Australia
10 Espanha
Spain
1

404,9

26 %

273,7

18 %

136,4

9%

132

9%

115

7%

66,5

4%

55,2

4%

45,4

3%

44,5

3%

32,4

2%
Fonte: IFPI

Vendas de Música Digital no Mundo

PAÍS
COUNTRY

US$ MILHÕES
US$ MILLION

PARTICIPAÇÃO
MUNDIAL

Total Digital Sales

Source: IFPI

Global Sales of Digital Sales
Pela primeira vez publicamos o ranking dos 10 países que apresentam melhores desempenhos nas vendas online
(em faturamento). Os Estados Unidos e o Japão lideram as

Estados Unidos
USA
2 Japão
Japan
3 Reino Unido
UK
4 Alemanha
Germany
5 França
France
6 Itália
% Italy
7 Canadá
Canada
8 Coréia do Sul
% South Korea
9 Austrália
Australia
10 Holanda
Netherlands
1

636

56

%

277,5

24

%

países, sendo a soma das vendas dos dois primeiros colocados
(US$ 913,5 milhões) quase cinco vezes maior que a soma dos

69,2

6

%

39,1

3

%

28,1

2

%

15,7

1

%

14,7

1

%

(invoicing figures) the USA and Japan are the format leaders, well

11,8

1

%

above the remaining countries. Sales of both countries, grouped

1

%

together (total US$ 913.5 million) that is, five times the overall

<1

%

sales of the 8 remaining countries (US$ 191 million).

7,5
4,9

Fonte: IFPI
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vendas do formato com grande margem em cima dos demais

oito países restantes (US$ 191 milhões).

For the first time ever we are publishing the ranking of
the 10 countries showing the best performance in online sales

Source: IFPI

Os 50 álbuns mais vendidos no mundo em 2005
ARTISTA
Artist
1 Coldplay
2 Mariah Carey
3 50 Cent
4 The Black Eyed Peas
5 Green Day
6 Madonna
7 Kelly Clarkson
8 Eminem
9 James Blunt
10 Robbie Williams
11 Gorillaz
12 Gwen Stefani
13 Michael Bublé
14 Kanye West
15 Enya
16 Il Divo
17 Jack Johnson
18 The Game
19 System Of A Down
20 Destiny’s Child
21 Il Divo
22 Kenny Chesney
23 Foo Fighters
24 Nickelback
25 The Backstreet Boys
26 Various Artists
27 Shakira
28 The Killers
29 Rascal Flatts
30 Bon Jovi
31 Various Artists
32
33
34
35

The Rolling Stones
Various Artists
The Pussycat Dolls
Ken Hirai

36 Faith Hill
37 Carrie Underwood
38 Rod Stewart
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Ketsumeishi
Jennifer Lopez
Maroon 5
System Of A Down
Fallout Boy
Akon
Oasis
Green Day
Rob Thomas
John Legend
Santana
Hilary Duff

ÁLBUM
Album
X&Y
The Emancipation Of Mimi
The Massacre
Monkey Business
American Idiot
Confessions on A Dancefloor
Breakaway
Curtain Call - The Hits
Back to Bedlam
Intensive Care
Demon Days
Love.Angel.Music.Baby
It´s Time
Late Registration
Amarantine
Il Divo
In Between Dreams
The Documentary
Mezmerize
#1’s
Ancora
The Road And The Radio
In Your Honor
All The Right Reasons
Never Gone
Now That's What I Call Music! 20
Fijación Oral Volumen 1
Hot Fuss
Feels Like Today
Have A Nice Day
Get Rich Or Die Tryin' - The
Original Motion Picture Soundtrack
A Bigger Bang
Now That's What I Call Music! 19
PCD
Ken Hirai 10th Anniversary Complete
Single Collection 95-05 "Utabaka”
Fireflies
Some Hearts
Thanks For The Memory... The Great
American Songbook Vol.IV
Ketsunopolis 4
Rebirth
Songs About Jane
Hypnotize
From Under The Cork Tree
Trouble
Don't Believe The Truth
Bullet In A Bible
Something To Be
Get Lifted
All That I Am
Most Wanted

Top 50 2005
GRAVADORA
Company
EMI
Universal
Universal
Universal
Warner
Warner
Sony BMG
Universal
Warner
EMI
EMI
Universal
Warner
Universal
Warner
Sony BMG
Universal
Universal
Sony BMG
Sony BMG
Sony BMG
Sony BMG
Sony BMG
Universal
Sony BMG
Universal
Sony BMG
Universal
Lyric Street Records
Universal
Universal
EMI
EMI
Universal
DefSTAR Records
Warner
Sony BMG
Sony BMG
Toy's Factory
Sony BMG
Sony BMG
Sony BMG
Universal
Universal
Sony BMG
Warner
Warner
Sony BMG
Sony BMG
Hollywood Records
Fonte: IFPI

Source: IFPI
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Mercado Fonográfico Brasileiro
The Brazilian Music Market
O mercado brasileiro de música movimentou
em 2005 R$ 615,2 milhões, valores reportados pelas

The Brazilian music market's trade revenues totalled US$

maiores companhias fonográficas operantes no País à

615.2 million in 2005, according to the major recording companies in

Associação Brasileira dos Produtores de Discos - ABPD,
o que representa uma queda de 12,9% em comparação
ao ano anterior. Já em unidades vendidas, a queda foi da

Association of Record Producers - ABPD, and represent a drop in 12.9%

ordem de 20% em relação a 2004, com um total de 52,9

from 2004 figures for 2004. In terms of units sold, the market fell by

milhões de unidades vendidas em 2005. As estatísticas

20% vis-à-vis last year (2004) figures, as sales totalled 52.9 million

acima compreendem os números de vendas de CDs,

units in 2005. These figures encompass sales of CDs, DVDs and music

DVDs e VHSs musicais.

VHS.

O resultado negativo foi uma tendência global
em 2005. O balanço das vendas mundiais da IFPI

These negative results follow a global trend in 2005. Figures

(Federação Internacional da Indústria Fonográfica) tam-

reported by the International Federation of the Recording Industry,

bém apresentou queda, no último ano, de 3% nas ven-

IFPI, also show decline in sales by three per cent in terms of total

das totais de música.

music sales.

Apesar dos números negativos, o Brasil voltou
a figurar no ranking dos 10 países com melhor faturamento do setor fonográfico em 2005, divulgado pela IFPI.
Este retorno do Brasil ao ranking dos 10 maiores vende-

Notwithstanding these negative facts, Brazil once again is
mentioned among the 10 top countries, according to IFPI figures. The
return of Brazil to the top 10 markets worldwide, in spite of the decline

dores de música no mundo, apesar da queda nas vendas,

in sales, is mainly due to the variation in the exchange rate and the sub-

se deveu mais aos efeitos de variação cambial / valoriza-

sequent increase in value of the local currency (R$) vis-à-vis the US

ção da moeda local (R$) frente ao US$, do que propria-

currency, (US$), than to the development of the market itself, when

mente ao desempenho do mercado em comparação aos

compared to the results achieved in other countries.

demais países.
No segmento de CDs musicais, a performance
do mercado fonográfico brasileiro em 2005, comparada

In the segment of music CDs, the Brazilian market performance in 2005, when compared to 2004 figures, showed a decline of

a 2004, apresentou queda de 12,5% em valores fatura-

12.5% in invoiced values and of 21.7% in terms of net unit sales (Gross

dos e de 21,7% em unidades líquidas vendidas (vendas

sales minus returns).

brutas menos devoluções).
Quanto aos DVDs musicais, que representaram em 2005 25,2% do total das vendas da indústria
fonográfica brasileira (em valores), o segmento apresentou pela primeira vez queda nas vendas da ordem de
14,1% em valores e de 9,6% em unidades.
Este resultado negativo pode ser atribuído a
uma conjunção de fatores:
l Pirataria física, com notável aumento deste

ato ilícito no setor de DVDs musicais,
l Estagnação do consumo, e
l Crescente competição com outras mídias e

formas de lazer.
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the country. These figures were reported to the trade body, the Brazilian

Regarding music DVDs, they totalled 25.2% of the industry
total sales in terms of value in 2005. This segment, for the first time
ever, experienced a drop in sales of approximately 14.1% in terms of
values and 9.6% in terms of units.
This negative result can be ascribed to a series of factors such as:
l Physical piracy, with a rocketing rise in the
segment of music DVDs;
l Consumption stagnation, and
l Growing competition with other media and
entertaining formats.

Também pode-se afirmar, que o mercado musical
brasileiro vem sofrendo um ataque crescente da pirataria on-line
através principalmente do compartilhamento ilegal de arquivos
digitais contendo músicas, entre usuários de redes Peer to
Peer.

Worth mentioning is also that the Brazilian music market is

O mercado de vendas on-line no Brasil em 2005
ainda não foi objeto de levantamentos estatísticos do setor,
apesar de ter apresentado potencial de crescimento e das

undergoing an increasing attack from on-line pirates, main through
illicit music file-sharing through P2P services.

notícias sobre abertura de novas lojas virtuais. Enquanto

Online music sales in Brazil have not yet been statistically

nos países mais desenvolvidos as receitas da indústria com

measured, although it has shown potential for growth and the disse-

a venda legítima de música através da internet e da telefonia móvel contribuíram para compensar em parte a queda
de vendas de formatos físicos, o mercado musical

mination on the opening of new digital stores. Whilst in the most developed countries the industry's revenue in terms of legitimate music

brasileiro, assim como os demais mercados emergentes,

sales through the Internet and mobile services helped to compensate in

ressente-se de receitas realmente significativas oriundas

part the fall in physical formats, the Brazilian music market, similarly

deste setor.

to other emerging markets, is in need of really significant revenue from

Espera-se, entretanto, que em 2006 as vendas

that sector.

de downloads legítimos através da internet no Brasil,
cresçam na medida em que novos players entram no
mercado e mais repertório é disponibilizado para os

We hope however that 2006 sales in terms of legitimate
Internet downloads in Brazil will grow as new players come to the market and taking into consideration the availability of larger repertoire

consumidores.

for consumers.

Vendas Totais por repertório - em unidades
Total sales by repertoire - in units
As vendas de repertório local no Brasil continuam sendo
um dos mais altos níveis do mundo. No ano de 2005, 76% de toda

Vendas Totais

a música vendida no país (áudio e vídeo) foi de produtos nacionais,
mesmo patamar do ano anterior.

Sales of domestic repertoire in Brazil continue to show one of the
highest rates worldwide. In the year 2005 local products (audio and
video formats) represented 76% of the total music Sales in the country, following the same trend of 2004.

76%

22%
Nacional
National

2%
Fonte: ABPD
Source: ABPD

Internacional
International

Total Sales
ANO
Year

VENDAS TOTAIS (R$) VENDAS TOTAIS (unid)
Total Sales (R$ million)
Total Sales (in units)

2000

891 milhões

94 milhões

2001

677 milhões

72 milhões

2002

726 milhões

75 milhões

2003

601 milhões

56 milhões

2004

706 milhões

66 milhões

2005

615,2 milhões

52,9 milhões

Variação
Variation
(2004/2005)

- 12,9

- 20

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

Source: ABPD (values reported by the major companies)

Clássico
Classic
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Vendas de Áudio

Audio Sales

The music CD segment shoed a decline of 12.5% in terms of
A performance do segmento de CDs musicais apresentou queda de 12,5% em valores e de 21,7% em unidades

values and 21.79% in terms of units sold during 2004, when compared
to 2004 figures.

vendidas no ano de 2005, em comparação com 2004.
Do total de unidades de áudio vendidas no Brasil em

From the total number of audio units sold in Brazil in 2005,

2005, 79% foram de produtos nacionais, o mesmo patamar do

79% correspond to local products, following last year's trend. Eighteen

ano anterior. Na lista dos discos mais vendidos de 2005, logo

local productions appear in the tanking of the top 20 selling albums in

abaixo, dos 20 títulos, 18 foram de música local.

2005, as seen below.

ANO VENDAS TOTAIS (R$) VENDAS TOTAIS (unid.)
Year
Total Sales (in R$ million)
Total Sales (in units - million)
2000

878 milhões

93 milhões

2001

639 milhões

70 milhões

2002

661 milhões

72 milhões

2003

511 milhões

52 milhões

2004

526 milhões

59 milhões

2005

460,5 milhões

46,2 milhões

Variação
(- 12,5)
Variation
(2004/2005)

Vendas de áudio por repertório - em unidades
Audio sales by repertoire - in units

79%

20%
1%

(- 21,7)

Nacional
National
Internacional
International
Clássico
Classic

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

Source: ABPD (values reported by the major companies operating in Brazil)

Os 20 CDs mais vendidos - 2005
ARTISTA

Artist

Top 20 Best Selling CDs - 2005

ÁLBUM

GRAVADORA

Album

Company

1.Ana Carolina
"Perfil - Ana Carolina"
SonyBMG / Globo
2.Ivete Sangalo
"As Super Novas"
Universal Music
3.Bruno e Marrone
"Meu Presente é Você"
SonyBMG
4.Zezé Di Camargo & Luciano "Zezé Di Camargo & Luciano 2005"
SonyBMG
5.Maria Rita
"Segundo"
Warner Music
6.Vários
"América"
Som Livre
7.Xuxa
"Xuxa Festa - XSPB 6"
Som Livre
8.Roberto Carlos
"Roberto Carlos 2005"
SonyBMG
9.Vários
"Summer Eletrohits"
Som Livre
10.Leonardo
"Leonardo Canta Grandes Sucessos - Vol.2"
SonyBMG
11.Kid Abelha
"Acústico MTV - Kid Abelha"
Universal Music
12.Rebelde
"Rebelde (Edição Brasil)"
EMI Music
13.Rebelde
"Rebelde (Edição Espanhol)"
EMI Music
14.Vários
"Floribella"
Universal Music
15.O Rappa
"O Silêncio Q Precede o Esporro"
Warner Music
16.Roupa Nova
"Roupa Nova Acústico"
Universal Music
17.Vários
"América Rodeio"
Som Livre
18.Vários
"Alma Gêmea"
Som Livre
19.O Rappa
"Acústico MTV"
Warner Music
20.Marjorie Estiano
"Marjorie Estiano"
Universal Music
Fonte: ABPD
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Source: ABPD

Fonte: ABPD
Source: ABPD

Vendas de Vídeos Musicais
Musical Videos Sales
A performance das vendas do segmento de vídeos musicais, representada pelos DVDs musicais, apresentou retração em
2005, pela primeira vez desde o surgimento do formato. Em va-

Music video sales (music DVDs) also showed a decline
for the first time ever in 2005, since the inception of the format

lores a queda nas vendas foi de 14,1% e em unidades vendidas, de

in the market. In terms of value, the fall in sales was 14.1% and

9,6%.

in terms of units sold it was 9.6%.
Do total de unidades de DVDs musicais vendidas no

Brasil em 2005, 57% foram de produtos nacionais.

2005, 57% correspond to local productions.

ANO VENDAS TOTAIS (R$) VENDAS TOTAIS (unid.)
Year
Total Sales (R$ million)
Total Sales (in units - million)
2000

13 milhões

0,5 milhões

2001

38 milhões

1,6 milhões

2002

65 milhões

2,9 milhões

2003

90 milhões

3,5 milhões

2004

180 milhões

7,3 milhões

2005

154,7 milhões

6,6 milhões

Variação (- 14,1)
Variation
(2004/2005)

From the total number of music DVDs sold in Brazil in

Vendas de vídeo por repertório - em unidades
Video sales by repertoire - in units

40%

57%

Nacional
National

(- 9,6)

3%

Internacional
International
Clássico
Classic

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

Fonte: ABPD
Source: ABPD

Source: ABPD (values reported by the major companies operating in Brazil)

Os 20 DVDs mais vendidos - 2005
ARTISTA

Artist

1.Roberto Carlos
2.Ivete Sangalo
3.Xuxa
4.Vários
5.Chico Buarque
6.Chico Buarque
7.Chico Buarque
8.Bruno e Marrone
9.Rebelde
10.Roupa Nova
11.Ana Carolina e Seu Jorge
12.U2
13.O Rappa
14.Chico Buarque
15.Chico Buarque
16.Chico Buarque
17.Edson & Hudson
18.Diversos
19.Latino
20.Zeca Pagodinho

Top 20 Best Selling DVDs - 2005

ÁLBUM

GRAVADORA

Album

Company

"Pra Sempre Ao Vivo no Pacaembú"
"MTV Ao Vivo - Ivete Sangalo"
"Xuxa Festa - XSPB 6"
"Live 8"
"Meu Caro Amigo"
"A Flor da Pele"
"Vai Passar"
"Bruno e Marrone Ao Vivo"
"Tour Generation RBD"
"Roupa Nova Acústico"
"Ana e Jorge"
"U2 2005 Vertigo"
"Acústico MTV"
"Anos Dourados"
"Estação Derradeira"
"Bastidores"
"Galera Coração Ao Vivo"
"Floribella"
"Ao Vivo 10 Anos"
"Zeca Pagodinho Ao Vivo MTV"

SonyBMG
Universal Music
Som Livre
EMI Music
EMI Music
EMI Music
EMI Music
SonyBMG
EMI Music
Universal Music
SonyBMG
Universal Music
Warner Music
EMI Music
EMI Music
EMI Music
EMI Music
Universal Music
EMI Music
Universal Music

Fonte: ABPD

Source: ABPD

13

3
Pesquisa de Mercado
Market Research

14

Pesquisa de Mercado

Market Research

Pela primeira vez o Brasil registrou queda no nível de pirataria de CDs musicais. Segundo a empresa de pesquisa Ipsos,
cerca de 40% do mercado musical brasileiro foi tomado pela cópia falsificada em 2005, contra 52% registrado em 2004.

For the first time ever Brazil showed a decline in the piracy rate for music CDs. According to an Ipsos research,
approximately 40% of the Brazilian music market was pirate in 2005, below 52% reported in 2004.
Na pesquisa de mercado anual encomendada
pela ABPD - Associação Brasileira dos Produtores de

In the yearly market research conducted by Ipsos Insight (a

Discos à Ipsos Insight, empresa de pesquisa de marke-

market research division of the Ipsos group) under request from the

ting do grupo Ipsos, foi registrada uma redução nos

ABPD - the Brazilian Association of Record Producers, a reduction in the

índices de falsificação de material fonográfico. Segundo a
Ipsos, no ano de 2005, a pirataria de CDs representou
40% das vendas de CDs musicais no Brasil. O índice

According to Ipsos figures, CD piracy totalled 40% of music CD sales in

anterior, referente ao ano de 2003, registrava uma taxa

Brazil. The previous figures for the year 2003 showed a rate of 52% for

de 52% para o mercado pirata, de acordo com pesquisa

the pirate market, according to a research conducted by Franceschini

realizada pelo Instituto Franceschini, no início de 2004.

Institute in early 2004.

Apesar da queda, o índice apurado ainda é alto
e gera enormes prejuízos ao mercado de música, principalmente à música brasileira, que é o principal alvo das
falsificações de CDs no País. Somente no ano passado, a

Despite the decline, piracy rates are still high and result in
severe detriment to the legitimate music market and especially to the
local music market, as the main target of CD counterfeiting in the coun-

queda registrada nas vendas da indústria fonográfica

try. Last year figures show that the decline in the sales of the Brazilian

brasileira, segundo balanço anual da ABPD, foi de 12,9%

recording industry, according to the yearly figures of the ABPD, was

em valores (R$) e 20% em unidades vendidas. Estima-se

12.99% in terms of values (R$) and 20% in terms of units sold. It is esti-

que mais de 80 mil empregos formais já foram perdidos

mated that over 80 thousand jobs were lost since 1997 as a result of

desde 1997 por causa da pirataria musical, e da conseqüente redução no mercado fonográfico brasileiro.

music piracy and of the shrinking of the Brazilian phonographic market.

Segundo relatório divulgado mundialmente

The global report of the International Federation of the

pela IFPI - Federação Internacional da Indústria

Phonographic Industry - IFPI reports that Brazil is still on the ten-coun-

Fonográfica, o Brasil continua na lista dos dez países pri-

try priority list as regards the fight against music counterfeiting as a

oritários no combate à falsificação de música devido à

result of the significance of the Brazilian music market in the global

importância do mercado brasileiro no cenário mundial. A
redução no índice de pirataria de CDs no País pode ser
atribuída principalmente ao desempenho do CNCP -

scene. The decrease in CD piracy can be a direct result of the performance of the National Anti-Piracy Council, the CNCP, an agency of the

Conselho Nacional de Combate à Pirataria, do

Ministry of Justice in charge of the coordination, during 2005, of raids

Ministério da Justiça, que coordenou, em 2005, ope-

by the Federal Police, the Tax Revenue Agency and the Federal Road

rações da Polícia Federal, Receita Federal e Polícia

Police, especially in the Paraguayan border and also to joint action by

Rodoviária Federal na fronteira com o Paraguai, e tam-

these agencies in several Brazilian states, involving search and seizure of

bém ações conjuntas, dos mesmos órgãos federais com
diversos estados da federação, de busca e apreensão de
material ilegal, em vários estados, principalmente São
Paulo e Rio de Janeiro.
Apesar de parecerem conflitantes (a queda de

15

rates of counterfeiting of phonographic products was detected in 2005.

illicit material, especially in the States of Sao Paulo and Rio de Janeiro.
Although there might seem to be some sort of conflicting factors (the decline in invoicing figures in the market and the simultaneous
drop in the piracy rates), other factors should be borne in mind, such as:

faturamento do mercado e a simultânea redução nos índices
de pirataria), outros fatores têm que ser levados
em consideração, como por exemplo:
l

The probable increase in the use of Peer to Peer services such
as Bit Torrent, Limewire, and so on.
l There was a significant increase in computer sales, MP3 players and in the number of band-width Internet users in 2005, thus favoring
illicit downloads of copyrighted contents of any nature by means of those P2P
services.
l The recording industry and also the habits of consumers as
regards music use are undergoing a transition worldwide, thus affecting the
ability of the legitimate market to have a quick reaction to the fall in the
physical piracy rates.
l Notwithstanding the progress made, the offer of pirate CDs
and DVDs everywhere in Brazil is still an alarming factor to be borne in mind.
l

O provável aumento da utilização ilegal de sis-

temas Peer to Peer como o Bit Torrent, Limewire, etc.
l

Em 2005, houve um aumento significativo nas

vendas de computadores, MP3 players e também
no número de usuários de Internet por banda larga,
o que favorece em muito os downloads ilegais de
conteúdo protegido por Direito Autoral de qualquer natureza utilizando aqueles sistemas.
l

A indústria fonográfica e os hábitos de con-

sumo de música estão em fase de transição em
todo o mundo, o que também afeta a capacidade
do mercado legítimo de reagir rapidamente a uma
queda nos índices de pirataria física.
l

Apesar dos avanços, continua alarmante a

oferta de CDs e DVDs piratas em todas as regiões do Brasil.

Perfil do consumidor de CDs

CD consumer profile
You will see below the consumer profile for CDs (both legitimate and pirate) in

A seguir, o perfil dos compradores
de CDs originais e falsificados no Brasil,

Brazil, as per a research conducted by Ipsos, which interviewed 1209 persons older

segundo levantamento feito pela Ipsos, em

than 15, in ten metropolitan Brazilian regions (in alphabetical order):

estudo que entrevistou 1.209 pessoas, acima
l

de 15 anos, em dez regiões metropolitanas
l

do Brasil (em ordem alfabética):
l
l

Belo Horizonte

l

Brasília

l

Curitiba

l

Fortaleza

l

Porto Alegre

l

Recife

l

Ribeirão Preto

l

Rio de Janeiro

l

Salvador

l

São Paulo

l
l

Belo Horizonte
Brasilia
Curitiba
Fortaleza
Porto Alegre

l
l
l
l
l

Recife
Ribeirao Preto
Rio de Janeiro
Salvador
Sao Paulo

60

Fonte: Ipsos

Source: Ipsos
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CD Pirata
Pirate CD
CD Original
Legitimate CD
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Sexo
Gender
Há maior incidência de mulheres entre os compradores de

More women than men buy legitimate CDs in Brazil.

Os compradores de CDs piratas são mais jovens e con-

Pirate CD buyers are younger, generally in the 15-24
year-old range.

Ocupação

Pirata
Pirate

58

59

55

42

41

45
Fonte: Ipsos Source: Ipsos

Age Range

centram-se na faixa entre 15 e 24 anos.

Original
Legitimate

Feminino
Feminine
Masculino
Masculine

CDs originais.

Faixa etária

Total
Total

De 15 a 24 anos
De 15 a 24 anos
15 to 24 year olds
De 25 a 34 anos
25 to 34 year olds
De 35 a 44 anos
35 to 44 year olds
De 45 a 54 anos
45 to 54 year olds
De 55 a 64 anos
55 to 64 year olds
65 anos ou mais
more than 65

Total
Total
32
32

Original
Legitimate
27
27

Pirata
Pirate
39
39

28

29

28

20

21

19

13

14

10

5

6

2

2

3

2

Fonte: Ipsos Source: Ipsos

Occupation

A maior incidência de compradores de CDs,
sejam originais ou piratas, está entre as pessoas que
trabalham fora em período integral e estudantes.

Trabalha fora período integral

The highest incidence of CD buyers, legitimate or pirate, encompass
people working outside on a full time basis, as well as students.
Total
Total

Original
Legitimate

Pirata
Pirate

33

34

33

13

10

17

13

12

15

11

13

7

10

9

10

6

7

6

6

6

4

5

6

5

3

3

3

Working outside on a full-time basis
Só estuda

Only student
É somente dona-de-casa / não trabalha

Housewife / Doesn't work
Trabalha fora meio período

Part-time worker (outside)
Desempregada (o)

Redundant

É dona-de-casa / não trabalha e estuda

Housewife / Doesn't work but is a student
Aposentada (o)

Pension granted
Trabalha em casa para fora

In-house worker
Trabalha e estuda

Works and studies
Fonte: Ipsos Source: Ipsos
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Classe social
Social class

Total
Total
5
32
51
12

Os compradores de CDs originais têm maior concentração nas classes mais altas. Já entre os compradores de

Classe A
Classe B
Classe C
Classe D

CDs piratas há maior concentração nas classes mais baixas.

Buyers of original CDs concentrate on the higher classes.

Class A
Class B
Class C
Class D

Original
Legitimate
7
36
47
10

Pirate CDs are generally sold among lower classes.

Escolaridade

Pirata
Pirate
2
26
55
17

Fonte: Ipsos Source: Ipsos

Schooling

Os compradores de CDs originais são mais instruídos,

Legitimate CD buyers appear to be more instructed
when compared to illicit CD buyers.

quando comparados aos compradores de produtos ilegais.

Total
Total

Original
Legitimate

Pirata
Pirate

4

3

5

Primário Completo/Ginásio Incompleto

21

15

28

Ginásio Completo/Colegial Incompleto

27

27

30

38

41

34

10

14

3

Anafalbeto/ Primário Incompleto

Illiterate/Primary education incomplete
Primary education complete/Secondary education incomplete

Secondary education complete/College incomplete
Colegial Completo/Superior Incompleto

College complete / University educ incomplete
Superior Completo

University education complete

Fonte: Ipsos Source: Ipsos

Região

Region

Rib
eirã
oP
reto

Rio
de
Jan
eiro

Bel
oH
oriz
ont
e

Por
to A
legr
e

Cur
itib
a

Rec
ife

Salv
ado
r

Bra
sília

For
tale
za

62

26

68

50

57

45

62

51

62

68

40

38

74

32

50

43

55

38

49

38

32

Pau
l

o
São

60

l

Original

CD buyer profile according to States in Brazil:

Tot
a

Perfil dos compradores de CDs por Estados do Brasil:

Legitimate
Não Original / Pirata

Not legitimate/Pirate
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Música na Internet

Music on the Internet

Aproximadamente 1,1 bilhão de arquivos musicais foram baixados no Brasil em 2005.
Cerca de 3 milhões de pessoas fazem downloads de música no País, a maioria deles ilegal.

Approximately 1.1 billion of music files were downloaded in Brazil in 2005.
And some 3 million people download music in the country, most of them illicit downloads.
Pela primeira vez a ABPD apresenta uma
pesquisa de mercado sobre o universo musical na internet.
O estudo, encomendado a Ipsos Insight, empresa de
pesquisa de marketing do grupo Ipsos, constatou que 8,2%
da população pesquisada, que corresponde cerca de 2,9
milhões de pessoas baixaram música na internet no ano de

For the first time ever the ABPD is disclosing a market research on
music on the Internet. The study, conducted upon request by Ipsos Insight, a
marketing company of the Ipsos group, ascertained that 8.2% of the people
surveyed, representing approximately 2.9 million individuals, downloaded
almost 1.1 billion songs from the Internet in 2005, most of them through file-

2005, contabilizando quase 1,1 bilhão de canções sendo

sharing programs using P2P services. These are indeed breathtaking numbers

baixadas da rede mundial de computadores, a grande maio-

which cause incalculable damage to the music industry as a whole: recording

ria oriunda das redes de compartilhamento de arquivos

companies, performers, composers, musicians, and so on.

(Peer to Peer). Um número assustador e de prejuízos incal-

Should these downloads be legitimate, the segment would have

culáveis para o setor fonográfico como um todo: gravado-

collected over 2 billion Reals (R$), that is, three times the amounts invoiced

ras, artistas, compositores, músicos, etc.

by the official market last year, as a result of legitimate CD and DVD sales,

Se esses downloads fossem feitos de forma lega-

which totalled R$ 615.2 million.

lizada, o setor teria arrecadado mais de R$ 2 bilhões, ou

The research was also able to disclose that from this universe of

seja, 3 vezes mais do que o montante faturado pelo merca-

8.2% individuals use the Internet to download music, 4.2% of them copied

do oficial no ano passado com a venda de CDs e DVDs originais, que foi de R$ 615,2 milhões.
Foi apresentado pela pesquisa, também, que
deste universo de 8,2% que utilizam a rede para baixar
músicas, 4,2% gravou em CD as músicas baixadas da

onto CDs the music downloaded, representing over 13 million recorded CDRs, only in the last quarter of 2005. This would in turn represent approximately 52 million CDs recorded last year, that is, up 13% from the original
CDs sold during the whole of 2005.

internet, o que correspondeu a mais de 13 milhões de
CDRs gravados, somente no último trimestre de 2005. O que representaria aproximadamente 52 milhões de
CDs gravados no último ano, isto é, 13% a mais que os CDs originais vendidos durante os 12 meses de 2005.

Metodologia da Pesquisa
Foram realizadas 1.209 entrevistas (perfis acima de 15 anos), o que representa um universo total de 36,5 milhões de
pessoas, em 10 regiões metropolitanas do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Porto
Alegre, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Recife e Brasília. (As entrevistas foram realizadas no 1º semestre de 2006.)

Research Metodology
Researchers interviewed 1209 people (all of them over 15 years of age), and this represents a total universe of 36.5 million individuals in 10 metropolitan Brazilian regions: Sao Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirao Preto, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador,
Fortaleza, Recife and Brasilia (the interviews were conducted in the first half of 2006).
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Local de acesso à Internet
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Internet access: where & from

66
24

Quando o assunto abordado era o local de acesso à

23
11
6
4
1

internet, os domicílios residências ficaram com a preferência dos
entrevistados, representando 66%. Em seguida vieram
Cybercafé/Lan house, com 24%, local de trabalho, com 23% e
instituições de ensino, com 11%.

0

Fonte: Ipsos Source: Ipsos

When the surveyor asked about the place of access to the Internet, households
were mentioned as the first alternative, in 66% of responses. Followed by Cybercafeterias; lan houses (24%), office (23%) and educational institutes (11%)

Gêneros musicais mais procurados na Internet
Most popular music genres searched on the Internet
Quanto aos gêneros musicais mais procurados pelos brasileiros na rede mundial de computadores, o Rock Internacional aparece no topo da lista,
com 51%, seguido da MPB, com 47%, e do Rock

rock internacional
internacional rock

Nacional, com 46%. Também apareceu com

pop internacional
pop internacional

destaque relevante na preferência do consumidor

pagode/samba
pagode/samba

que baixa música na Internet os gêneros: Pop

axé music
axe music

Internacional, com 40%, Pagode/Samba, com 34%,

música regional/forró
regional music/forro

Axé Music, com 28%, Música Regional/Forró, com

sertanejo
Brazilian Country Music

22%, Sertanejo, com 18%, e Música Clássica, com
8% da preferência.

51

MPB
Brazilian Popular Music
rock nacional
national rock

47
46
40
34
28
22
18

música clássica
classical music

8

religioso
gospel

As regards the most popular music genres for
Brazilians on the web, International Rock appears on
the top of the list (51%) followed by MPB - Brazilian
Popular Music (47%) and National Rock music

7

infantil
children’s music

6

funk
funk

6

hip hop
hip hop

5

(46%). Other genres were also were also highlighted

tecno
tecno

4

as being the preferred genres for consumers involved

brega
kitsh music

4

in downloading music from the Internet, such as

rap
rap

4

International Pop music (40%), Pagode/Samba
(34%), Axe Music (28%), Regional/Forro (22%),
Brazilian Country (18%) and Classic Music (8%).

reggae
reggae

3

hard core
hard core

1

outros gêneros
outher genres

1

Fonte: Ipsos Source: Ipsos
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Classe social

Social class

A Ipsos também apresentou na Pesquisa de

30

Mercado o perfil dos usuários de Internet que fazem
downloads de música através da rede: que é predominantemente jovem, com 84% do total dos entrevistados

52

estando entre os 15 e os 34 anos.
Quando o perfil aborda a classe social dos internau-

14

tas que baixam músicas, apresenta o seguinte resultado:

4
The research company Ipsos also disclosed the profile of Internet users involved in music download in the web:

14% na classe A
14% class A

predominantly young people, and 84% of the interviewed peo-

Fonte: Ipsos Source: Ipsos

52% na classe B
52% class B

ple in the 15-34 year range.
As regards the social class of music downloaders,

30% na classe C
30% class C

the results are as follows:

4% na classe D
4% class D

Ocupação

Occupation

No perfil de ocupação, os estudantes aparecem em primeiro
lugar, com 30%, em segundo estão as pessoas que trabalham fora em
período integral, com 26%. As pessoas que trabalham fora por meio
período representam 14%, enquanto os desempregados e as pessoas
que trabalham e estudam aparecem empatados na pesquisa, com 9%
em cada um dos segmentos. Os homens fazem mais downloads gratuitos de música na Internet do que as mulheres, segundo a pesquisa,
com 54% do total sendo representado pelo sexo masculino.

Regarding the occupation of downloaders, students are in
the first place, with 30%, followed by people working outside on a full time basis (26%). People working on a parttime basis outside their homes represent (14%), and
redundant individuals and people who work and study
equalize (9% each). Men are involved in making more free
Internet downloads than women, according to the survey,
taking 54% of the total figure.

BAIXOU MÚSICAS GRATUITAS

Music - Free Downloads
Só estuda Only studies
Trabalha fora período integral Working outside on a full-time basis
Trabalha fora meio período Working outside on a part-time basis
Desempregada(o) Redundant
Trabalha e estuda Works and studies
É somente dona-de-casa/não trabalha Housewife /doesn’t work outside

30 %
26 %
14 %
9%
9%
6%
Trabalha em casa para fora Works at home
4%
Aposentada(o) Pensioner
1%
É dona-de-casa/não trabalha e estuda Housewife/does not work and studies 1 %
Fonte: Ipsos
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Source: Ipsos

Encerrando o perfil daqueles que baixaram

Escolaridade

Schooling

músicas na Internet, a maioria tem alto grau de instrução,
BAIXOU MÚSICAS

estando 17% entre os que têm Ensino Superior Completo e
52% entre os que têm Colegial Completo/Superior Incompleto.

Music - Downloads
Analfabeto/Primário Incompleto

0%

Illiterate/Primary education incomplete

One last remark on the profile of Internet music

Primário Completo/Ginásio Incompleto

downloaders: most of them have good education, as 17% have

Ginásio Completo/Colegial Incompleto

26 %

Basic Secondary education complete/College incomplete

completed University courses and 52% have finished

Colegial Completo/Superior Incompleto

Secondary education or have not yet completed their

College complete / University education incomplete

University course.

5%

Primary education complete/Basic secondary education incomplete

Superior Completo

52 %
17%

University education complete
Fonte: Ipsos

Source: Ipsos

Segundo a ABPD - Associação Brasileira dos Produtores

According to the ABPD - Brazilian Association of

de Discos, as conclusões da pesquisa da Ipsos, sobre consumo de

Record Producers, de conclusions of the Ipsos survey on the

música na Internet, traz para a indústria fonográfica brasileira duas

consumption of music on the Internet brings two important

mensagens importantes.

messages for the Brazilian recording industry.

l

A primeira delas, bastante positiva por sinal, é a con-

l

Firstly, a positive sign to confirm the immense

firmação de que o potencial do mercado brasileiro para a venda

potential of the Brazilian music vis-à-vis music sales on the

de música on-line é imenso. De fato, o mercado de música pela

Internet. In fact, the market for online music in Brazil, follow-

internet no Brasil, seguindo tendências dos países/mercados mais

ing trends of the most developed markets/countries, is provi-

desenvolvidos, dá sinais claros de alavancagem em 2006, como por

ding clear leveraging indications for 2006. Taking as an exam-

exemplo o expressivo aumento de repertório disponível para

ple the expressive increase of the repertoire available for legi-

downloads legítimos pelo público, através de websites como o

timate downloads through websites such as iMusica and their

iMusica e seus parceiros (MSN Music, Yahoo Music,

partners (MSN Music, Yahoo Music, Americanas.com, and so

Americanas.com, etc) e a entrada em operação das lojas virtuais

on) and the newly-launched activities of the virtual stores of

dos portais UOL e TERRA.

the UOL and Terra Internet portals.

l

A segunda mensagem traz preocupação: como com-

l

A second message brings concern: how can we

petir com a oferta ilegal de música gratuita na web, principalmente

compete with the illicit availability of free music on the web,

aquela decorrente de redes de compartilhamento de arquivos (as

especially the music available for file-sharing through P2P

chamadas redes Peer to Peer)? Claro que não se pode pressupor

services? Of course not all the content in these services is ille-

que a totalidade do conteúdo compartilhado nestas redes é ilegal.

gitimate. However, most of these 1.1 billion music files are cer-

Entretanto, certamente a maioria destes 1,1 bilhão de arquivos

tainly pirate, as their right-owners have not authorized its dis-

musicais, que a pesquisa indica terem sido baixados em 2005 pelos

tributed on the Internet, and certainly they have not received

internautas brasileiros, é constituída de músicas cujos titulares de

any remuneration. It is a blatant infringement against the pre-

direito autoral não autorizaram sua distribuição pela internet,

vailing copyright legislation in Brazil, not to speak about the

muito menos foram remunerados por isto. Trata-se de uma fla-

threat against the setting up of a legitimate Internet music

grante infração às normas vigentes no Brasil de Direito de Autor,

market in Brazil.

sem falar na ameaça que constitui ao estabelecimento no País de
um mercado legítimo de música pela internet.
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5
Pirataria Física
Physical Piracy
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Pirataria Mundial
Global Piracy
A indústria fonográfica mundial está intensificando o combate à pirataria na internet e apreendendo quantidades recordes de discos piratas e de equipamento de gravação a cada ano que passa.
Além de manter sob observação uma relação de 10 "países prioritários" cujos governos precisam atuar
com urgência a fim de combater a pirataria digital e física.
Apesar desses esforços, a pirataria musical continua sendo
um problema agudo que prejudica a toda a comunidade
musical.

The recording industry worldwide is intensifying the fight
against Internet piracy and seizing record numbers of pirate discs and

O relatório sobre o problema da pirataria musi-

recording equipment every year. In addition to the attention focused

cal no mundo, elaborado anualmente pela IFPI - Federação

on the 10 "priority countries" whose governments need to take urgent

Internacional da Indústria Fonográfica - destaca uma

against digital and physical piracy.

relação de 10 países prioritários, entre eles o Brasil - que

Notwithstanding these efforts, music piracy continues to

consta da lista há anos - onde as ações são urgentemente

pose an acute problem which is detrimental to the musical communi-

necessárias e chama a atenção para os seguintes tópicos:

ty as a whole.

l

The report on the problem involving music piracy in the

Um mercado global de 4,5 bilhões de dólares em

CDs piratas.

work, which is prepared on a yearly basis by the IFPI - the

O valor global do tráfico ilícito de CDs foi estimado em 4,5

International Federation of the Phonographic Industry - places

bilhões de dólares, no ano passado. Acredita-se que foram

emphasis on the 10 priority countries, among them Brazil - which

vendidos em 2005 cerca de 1,2 bilhões de CDs falsificados,

have been on the list for years. Urgent action is needed in these coun-

o que corresponde aproximadamente a mais de um CD, a

tries, and the IFPI is highlighting the following:

cada três vendidos no mundo, sendo uma cópia pirata.

l

Estima-se que cerca de 37% de todos os CDs comprados

The global value for the illicit CD market was estimated at 4.5 billion

durante 2005 eram falsificados. Em 30 mercados as ven-

dollars last year. It is believed that in 2005 approximately 1.2 billion

das de CDs ilegais superaram as vendas legítimas em 2005.

of counterfeited CDs were sold, which means that over 1 CD sold in the

l

20 bilhões de downloads ilícitos.

Estima-se que 20 bilhões de músicas foram trocadas ou
baixadas ilegalmente em todo o mundo. Isto evidencia uma
taxa elevada de pirataria na internet, mas ilustra também o
vasto potencial de crescimento do mercado legítimo de
música on-line.

word every three CDs sold is a pirate copy.
l

Apreensões recordes de produtos falsificados.

Houve apreensões recordes de discos piratas e de equipamento de gravação de CDs em 2005.
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20 billion illicit downloads.

It is estimated that 20 billion songs were shared or downloaded illicitly worldwide. This is an indication of a high piracy rate on the
Internet and at the same time it discloses the vast potential for growth
of the online legitimate music market.
l

l

A global market of 4.5 billion dollars in pirate CDs.

Record seizure of counterfeited products.

The year 2005 witnessed record seizures of pirate discs and CD recording hardware.

Países prioritários

Priority Countries

A IFPI monitora os avanços e trabalha para extinguir a pirataria em todo o mundo. A seguir, os 10 "países
prioritários", em ordem alfabética, com base em três

IFPI monitors progress in tackling piracy around the world. Below,
and in alphabetical order, are outlined ten "priority countries" based
on three criteria:

critérios:
l

a importância do seu mercado legítimo,

l

the importance of their legitimate market,

l

a tendência local na pirataria e

l

the local trend in piracy, and

l

o grau de ação que estão tomando os respectivos

l

the degree of action their governments are taking to
counter the problem.

governos para enfrentar o problema.

BRASIL

CANADÁ

80.000 empregos
perdidos na indústria
desde 1997
80,000 jobs lost in the
music industry since 1997

Estima-se que foram
baixadas 1 bilhão
de músicas
Estimated over one billion illegal
songs downloaded

CHINA

CORÉIA DO SUL ESPANHA
Receita diminuiu mais da
metade em 5 anos

500 milhões de músicas
trocadas ilegalmente

Revenues more than halved in 5 years

500 million songs swapped illegally

Valor do mercado varejista
legítimo: US$ 395 milhões
Legal market retail
value US$ 395m.

O maior mercado de
unidades piratas e pirataria
pela internet em crescimento
Largest physical pirate market and
growing internet piracy
Valor do mercado varejista Valor do mercado varejista
legítimo US$ 730 milhões legítimo US$120 milhões
Legal market retail value
Legal market retail value
US$ 120 million.
US$ 730 million.

Valor do mercado varejista
legítimo US$135 milhões
Legal market retail value
US$ 135million

Valor do mercado varejista
legítimo US$ 555 milhões
Legal market retail value US$
555 million

Queda nas vendas em faturamento (00-05) -47%
Decline in sales /invoicing (00-05)
-47%

Queda nas vendas em faturamento (00-05) -33%
Decline in sales /invoicing (00-05)
-33%

Queda nas vendas em
faturamento (00-05) -55%
Decline in sales (invoicing - 00-05)
-55%

Queda nas vendas em
faturamento (00-05) -36%
Decline in sales (invoicing - 00-05)
-36%

Nível de pirataria física 2005
40%
Physical piracy rate 2005
40%
Valor pirataria física
US$ 80 milhões
Value physical piracy US$ 80 million

10 maiores vendedores
(00-05) -28%
10 top selling albums 00-05
-28%

Discos piratas vendidos
em 2005 > 350 milhões
Pirate discs sold in 2005
> 350 m
Nível de pirataria física
2005 85%
Physical piracy rate 2005
85%

Mudança valor repertório Nível de pirataria física 2005
local 00-05
-67%
22%
Physical piracy rate 2005
Domestic repertoire value change 00-05
22 %
- 67%
Mudança valor repertório
Valor pirataria física
internaciohal (00-05) -71%
US$ 75 milhões
Domestic repertoire value change
Physical piracy value
00-05 -71%
US$ 75 million

Downloads legais
10 milhões
Licit downloads 10 million

Valor pirataria física
US$ 410 milhões
Value physical piracy US$ 410 million

INDONÉSIA

ITÁLIA

Exportação de discos
piratas com destino
à Austrália

2,7milhões de pessoas
envolvidas na troca
ilícita de arquivos
2.7m infringers involved in illicit
file-sharing

110 milhões de
produtos piratas
vendidos
110m of pirate products sold

Discos piratas encontrados
em 27 países provenientes
da Rússia
Pirate discs in 27 countries traced
to Russia

Valor do mercado varejista
legítimo US$70 milhões

Valor do mercado varejista
legítimo US$ 670 milhões

Legal market retail value US$ 70 million.

Legal market retail value US$ 670m.

Valor do mercado varejista
legítimo US$ 410 milhões
Legal market retail
value US$ 410 million

Valor do mercado varejista
legítimo US$ 390 milhões
Legal market retail value
US$ 390 million

Queda nas vendas em
faturamento (00-05) -21%

Discos piratas vendidos
em 2005 170 milhões

Queda nas vendas em
faturamento (00-05) -11%

Queda nas vendas em
faturamento (00-05) -26%

Discos piratas vendidos
em 2005 175 milhões

Decline in sales /invoicing (00-05)
-21%

Pirate discs sold in 2005
170 m

Decline in sales (invoicing - 00-05)
-11%

Decline in sales (invoicing - 00-05)
-26%

Nível de pirataria física
2005 50%

Nível de pirataria física
2005 88%

Nível de pirataria física 2005
26%

Physical piracy rate 2005
50%

Physical piracy rate 2005
88%

Physical piracy rate 2005
26%

Valor pirataria física
US$ 45 milhões

Valor pirataria física
US$ 70 milhões

Valor pirataria física
US$ 80 milhões

Value physical piracy US$ 45 million

Value physical piracy US$ 70 million

Physical piracy value
US$ 80 million

GRÉCIA
Pirataria de CD-R
em crescimento
Growing CD-R piracy
Valor do mercado varejista
legítimo US$ 415 milhões
Legal market retail value
US$ 415 million.

Pirate disc exports to Australia

MÉXICO

RÚSSIA

Pirate discs sold in 2005
175m

Nível de pirataria física 2005 Nível de pirataria física 2005
67%
65%
Physical
piracy
rate 2005
Physical piracy rate 2005
67%
65%
Valor pirataria física
US$ 180 milhões
Physical piracy value
US$ 180 million

Valor pirataria física
US$ 450 milhões
Physical piracy value
US$ 450 million

26

BRASIL - Em todo o País a pirataria de CDs caiu de 52% em 2003
para 40% em 2005, segundo a última pesquisa realizada pela indústria fonográfica local. Porém, persistem problemas importantes,
apesar do elevado número de operações na fronteira com o
Paraguai, continua a entrada ilegal de discos ópticos virgens para o
País (estima-se que foram contrabandeados 300 milhões de CD-Rs
virgens para o Brasil em 2005, via fronteira com o Paraguai).
Além do problema da pirataria física que o mercado musical brasileiro deve enfrentar, o download ilícito de arquivos musicais
através das redes internacionais P2P parece estar crescendo a níveis
alarmantes.
Pesquisa inédita encomendada pelo setor demonstrou que
foram ilegalmente baixados mais de 1 bilhão de músicas no País em
2005. Esta combinação de pirataria física e pirataria pela internet é
uma contínua e maciça ameaça contra a indústria musical legítima no
Brasil. O mercado legal presenciou uma queda de 20% em termos
de unidades e de 12,9% em vendas em moeda local, durante 2005.

BRAZIL - CD piracy across the country fell from 52 per cent in

2003 to 40 per cent in 2005, according to the latest survey conducted
by the national record industry. There are still major problems however. Despite the high number of operations on the Paraguayan border
the illegal importation of blank optical discs into the country continues (it is estimated 300 million black CD-Rs were smuggled into
Brazil last year across the Paraguayan border).
In addition to the commercial physical piracy problem faced
by the Brazilian music market, illegal downloading of music files through
P2P international networks seems to be growing at rocketing rate.
A new research work requested by the industry shows that
one billion songs were downloaded illegally in 2005. This combination
of internet and physical piracy poses a massive and continuing threat
to the legitimate music industry in Brazil. The legal market saw a drop
of 20 per cent in units and 12.9 per cent in local currency sales in the
course of 2005.

CANADÁ - O Canadá possui a maior incidência per capita de
troca de arquivos não autorizados no mundo. Pelo menos 14

CANADA - This country shows the highest per capita incidence of

arquivos ilegais são baixados no Canadá para cada arquivo legal.

unauthorized file-sharing worldwide. At least 14 illicit files are downloaded in Canada for every legal file. Consequently, digital music sales
stand for less than 3 per cent of the revenue for recorded music.
For the Canadian music industry the rise of file swapping
has coincided with a 44 per cent decrease in annual retail sales between
1999 and 2005, and a 20 per cent loss in employment. National surveys
revealed that of those Canadians spending less on music products, by
far the largest single reason was music downloading.

Conseqüentemente, as vendas de música digital representam
menos de 3% da receita em conceito de música gravada.
Para a indústria musical do Canadá, o aumento na troca
de arquivos coincidiu com uma diminuição de 44% nas vendas anuais no varejo, entre 1999 e 2005, e também 20% de perda de
empregos. As pesquisas nacionais revelam que o motivo principal
para os canadenses gastarem menos em produtos musicais é o
download de músicas.
CHINA - Os níveis de pirataria de produtos físicos na China conti-

CHINA - Physical piracy levels in China continue to be among

nuam entre os mais elevados do mundo, e mais de 85% das

the highest in the world, with over 85 per cent of the units sold in
the market being pirate. Internet piracy is progressively worsening
as the number of internet users increases and broadband penetration rises.

unidades vendidas no mercado são piratas. A pirataria pela internet
está se agravando progressivamente à medida que aumenta o
número de usuários e aumenta a penetração da banda larga no país.
CORÉIA DO SUL - A pirataria na internet prevalece na Coréia
do Sul e, conseqüentemente, a receita das vendas de música
legal caíram pela metade em cinco anos. As novas tecnologias
permitiram o estabelecimento de serviços de radiodifusão digital que transmitem vídeos musicais de alta qualidade para celulares através de satélite, sem a autorização dos titulares de direito. As campanhas contra a pirataria do Governo continuam
sendo esporádicas devido à falta de uma agência de enforcement
coordenada centralizadamente.
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SOUTH KOREA - Internet piracy is rife in South Korea and

consequently revenues for licit music fell almost fifty per cent in
five years. New technology has allowed the growth of a number
of digital broadcasting services that transmit high-quality music
videos to mobile phones via satellite without the right holders´
permission. The government's enforcement actions remain sporadic due to the lack of a centrally coordinated enforcement
agency.

ESPANHA - As ações policiais de importância propiciaram uma
pequena redução da pirataria física, embora o índice continue
inaceitavelmente elevado (22%) durante o sexto ano consecutivo. A pirataria na internet está começando a deslanchar, com
quase 500 milhões de faixas baixadas ilegalmente durante o ano
de 2005. O governo espanhol precisa fechar as brechas nas suas
leis contra a pirataria, a fim de enfrentar a pirataria digital.

GRÉCIA

- Com um índice de pirataria física de 50% e com as ven-

das legais caindo uma quinta parte nos últimos cinco anos, a Grécia é
um novo país na lista, e um dos três países prioritários dentro da
Comunidade Européia.
O problema da Grécia no que tange à pirataria é a venda
de CDR-s piratas pelos camelôs nas ruas, muitos deles imigrantes ilegais. O índice de pirataria física é aproximadamente de 50% e isto
afeta o repertório local e internacional, enquanto a pirataria pela
internet é um problema que apresenta um crescimento rápido.

INDONÉSIA

-

A pirataria musical na Indonésia é de quase 90%,

com mais de 40 fábricas de CDs no país e quase metade delas não
estão sequer registradas no Ministério da Indústria, segundo requerido pela lei. Ao mesmo tempo, circulam no país grandes quantidades
de discos importados ilegalmente de Taiwan.
Foi estabelecida uma Força de Tarefa da Propriedade
Intelectual em março de 2006 e espera-se ações de enforcement no
país, que até agora está ausente.

ITÁLIA - A Itália continua sendo um dos maiores problemas de
pirataria na Europa Ocidental e está ficando pior a medida que as
redes de criminosos organizados assumem um papel maior no
comércio ilegal musical.
A duplicação de CDRs e de DVDRs é um problema grave
e as tecnologias fazem com que a fabricação ilegal e as redes de distribuição venham a se tornar cada vez mais difíceis de se combater.
Ao mesmo tempo, o país apresenta também um problema
de pirataria digital em desenvolvimento, com 2,7 milhões de indivíduos envolvidos na troca ilícita de arquivos musicais.

SPAIN - Major police activity resulted in a slight reduction

in physical piracy rates, although the level of piracy remains
unacceptably high (22 per cent) for the sixth consecutive year.
Internet piracy is also beginning to take ground, with more than
500 million illicit tracks downloaded last year. The Spanish
authorities need to close loopholes in their legislation against
piracy in order to fight Internet piracy.

GREECE - With a physical piracy rate of 50% and with legal
sales declining by twenty per cent in the latest five years, Greece is a
new country added to the list, and one of the three priority countries
in the European Community.
The epicenter of Greece's piracy problem is in the sale of
pirate CDR-s by street vendors, many of whom are illegal immigrants.
The rate of physical piracy is approximately 50 per cent and this hits
both the local and international repertoires, while Internet piracy is
also a rapidly growing problem.

INDONESIA - Music piracy in Indonesia rates at nearly 90 per

cent, with more than 40 CD-manufacturing plants in the country,
half of them not even registered with the Ministry of Industry, as
required by law. At the same time, large numbers of illegally imported discs from Taiwan are in circulation in the country.
An Intellectual Property Task force was finally established
by presidential decree in March 2006. It is hoped that this will provide enforcement that has been lacking so far in the country.

ITALY - Italy continues to have one of the biggest physical

piracy problems in Western Europe, which is worsening as a result
of organized crime playing a more important role in the trade of
illicit music.
CD-R and DVD-R burning are a major problem and new
technology means that the manufacturing base and distribution networks are becoming harder to trace.
At the same time, the country also has a digital piracy
problem in progress, with 2.7 million infringers engaged in illicit fileswapping.
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MÉXICO - No ano passado foram vendidas no México quase

MEXICO - Almost 110 million of pirate copies were sold in

110 milhões de unidades piratas. A pirataria digital está também

Mexico last year. Digital piracy is also beginning to gain
ground with over 570 million tracks downloaded or illegally
swapped in 2005. Local authorities are working with the industry in order to tackle physical piracy. But a more sustainable
and encompassing approach becomes necessary.

começando a decolar com mais de 570 milhões de faixas baixadas ou trocadas ilegalmente em 2005. As autoridades vêm
trabalhando com a indústria a fim de fazer frente à pirataria física. Mas é necessária uma abordagem mais sustentável e ampla.

RÚSSIA - Uma das maiores fontes de discos piratas encontradas na Europa, a Rússia possui um recorde lamentável de

RUSSIA - One of the largest sources of pirate discs in

processamento de criminosos envolvidos neste comércio, mas

Europe, Russia has a unhappy record of cases against offenders

somente um a cada quatro casos termina sendo julgado. Ao

engaged in illicit activities, but regrettably only one in four

mesmo tempo, o país hospeda uma elevada quantidade de sites

cases comes to trial. At the same time, the country hosts a high

que infringem os direitos autorais, tal como o allofmp3.com, que
vende música para o mundo sem a autorização ou sem remunerar os legítimos titulares de direitos.

number of Internet sites involved in crimes against copyrights,
such as allofmp3.com, which sells unauthorized music abroad
with no remuneration for the legitimate right-owners.

Ações contra a pirataria
Anti-Piracy action

Desenvolvimento do mercado legítimo
de música on-line
O combate contra a pirataria digital é uma parte principal no
desenvolvimento do setor legal de música digital, que agora congrega mais de 360 sites que oferecem mais de três milhões de
faixas para download.
As receitas das vendas de música digital chegaram a 1,1
bilhões de dólares em 2005 e presenciaram um crescimento forte
e continuado durante o primeiro trimestre de 2006, com um significativo aumento de downloads legítimos nos Estados Unidos e

The development of an online and legitimate music
market is an essential part in the development of legal digital
music activities, which at present gather more than 360
Internet sites making available over three million downloadable tracks.
Revenues from the sale of digital music topped 1,1
billion dollars in 2005 and witnessed strong and continued
growth during the first quarter in 2006, with a significant
increase of legitimate downloads in the USA and the UK - two
of the largest digital markets.

no Reino Unido - dois dos maiores mercados digitais.

The legal landscape improves

A series of legal victories against unauthorized P2P
services, ranging from Grokster to Kazaa, was followed by actions
against infringing operators based in countries traditionally associated to music piracy - especially Baidu in China and in Russia.

Melhora do panorama legal
Uma série de vitórias legais contra os serviços de P2P não
autorizados, que vão desde o Grokster até o Kazaa, foi seguida por ações contra operadores infratores em países tradicionalmente associados à pirataria musical - especialmente o
Baidu na China e o allofmp3.com na Rússia.

29

Pirataria Musical Brasil

Music Piracy in Brazil

De janeiro a dezembro de 2005, a
APDIF - Associação Protetora dos Direitos

From January through December 2005 the APDIF - Association for the

Intelectuais Fonográficos acompanhou as autori-

Protection of Phonographic Intellectual Rights worked jointly with the Brazilian

dades brasileiras na apreensão de 30,5 milhões de

authorities in the seizure of 30.5 million infringing recorded and blank CDs and

CDs e DVDs piratas, entre gravados e virgens. O

DVDs. The number of seizures increased around 95% when compared with the

volume das apreensões registrou um aumento de

same term in 2004, which witnessed the seizure of approximately 15.6 million of

95%, em comparação com o mesmo período de

pirate units.
In 2005, 1745 raids were conducted throughout the country, encom-

2004, quando foram apreendidas aproximada-

passing street raids (against street vendors and sales outlets) and the seizure

mente 15,6 milhões de unidades falsificadas.
Em 2005, foram acompanhadas 1.745

and closure of laboratories and warehouses. Approximately 21092 recording

ações, em todo o País, entre operações de rua

drives were seized and 205 infringers were caught while perpetrating copyright

(ambulantes e lojas), estouro de laboratórios e

crimes during 2005.

depósitos. Registrou-se a apreensão de cerca de
21.092 drives de gravação e 205 pessoas foram
presas em flagrante delito no ano de 2005.

Resumo de Operações - 2004

Resumo de Operações - 2005

Summary of Raids - 2004

Summary of Raids - 2005
CDs apreeendidos

21.392.694

CDs apreeendidos

CDs seized

CDs seized
DVDs musicais apreendidos

9.130.758

15.640.384

DVDs musicais apreendidos

1.805

Drives de gravação apreendidos

8.238

Pessoas indiciadas/averiguadas

1.064

Music DVDs seized

Music DVDs seized
Drives de gravação apreendidos

21.092

Recording drives seized

Recording drives seized
Pessoas indiciadas/averiguadas

1.638

People indicted / under surveillance

People indicted / under surveillance
Pessoas presas

205

Pessoas presas

149

People arrested

People arrested
Fonte: Apdif

Source: Apdif

Fonte: Apdif

Source: Apdif

Os efeitos no setor - comparação 1997/2005
How the music sector is affected - Comparative analysis 1997/2005
Postos de Trabalho Direto: - 50%
Direct Jobs: - 50%
Artistas Contratados: - 50%
Artists Signed: - 50%
Nº de pontos de venda fechados: - 3.500
Numbers of points of sale closed: - 3.500
Lançamento de Produtos Nacionais: - 44%
Release of Domestic Product: - 44%
Estimativa de perda de arrecadação de impostos: - R$ 500 milhões anuais (somente considera ICMS, PIS e Cofins)
Loss of tax revenue (estimates): - R$ 500 million/year (only taking into consideration taxes such as ICMS, PIS and COFINS)
Nº de empregos perdidos no setor (gravadoras, fabricantes, comércio varejista, etc): - 80 MIL
Nº of jobs lost in the sector (recording companies, manufacturers, retail, and so on): - 80 MIL
Fonte: Apdif

Source: Apdif
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A ABPD - Associação Brasileira dos Produtores
de Discos, fundada em abril de 1958, como entidade

Profile

Perfil

representante dos maiores produtores fonográficos
operando no Brasil. Seu objetivo primordial é criar
condições que auxiliem a indústria a preservar o mercado de música, e a desenvolver novos mercados e novas
tecnologias de comercialização de conteúdo musical,
combater a pirataria física e on-line, lutar por uma le-gislação eficaz de proteção aos direitos autorais e conexos, e promover a correta valorização da música como
bem cultural e econômico.
Além disso, a ABPD dedica-se a conciliar os
interesses de suas representadas com os de outras categorias de titulares de direitos autorais, e a realizar levantamentos estatísticos e pesquisas de mercado.
A ABPD é filiada a IFPI www.ifpi.org
(International Federation of the Phonographic Industry)
- Federação Internacional da Indústria Fonográfica, que
agrega cerca de 1.400 gravadoras em 76 países.
A Associação também é responsável pela
emissão dos certificados que autorizam as gravadoras a
premiar intérpretes com "discos especiais" (Discos de
Ouro, Platina e Diamante), em decorrência de grandes
volumes vendidos.
Para reprimir a pirataria, a ABPD criou, em
1995, a APDIF - Associação Protetora dos Direitos
Intelectuais Fonográficos, que tem como objetivo a pro-

The Brazilian Association of Record Producers, ABPD was
set up in April 1958 and represents the largest phonogram producers
established in Brazil. The priorities of the ABPD are to develop conditions to assist the industry in preserving g the music market and
developing new markets and music marketing technologies, as well
as fighting online piracy and promoting appropriate legislation in the
areas of copyright and neighboring right, in addition to promoting
awareness of music as a cultural and economic value.
Furthermore, the ABPD is engaged in conciliating the
interests of the companies it represents with those of other title-holders in the area of copyright, as well as gathering statistical data and
conducting market research and surveys.
The ABPD is affiliated to the umbrella association, the
International Federation of the Phonographic Industry, IFPI
(www.ifpi.org), with over 1.400 member companies in 76 countries.
The ABPD is also responsible for the issuance of certification awards authorized by recording companies, in recognition of the
work of performers, through the awarding of "special discs", i.e. Gold,
Platinum and Diamond Discs, for units sold.
In the anti-piracy area, the ABPD established the
Association for the Protection of the Intellectual Property Rights of
the Phonographic Industry, APDIF, in 1995, and this body is involved
since then in the fight against music piracy in their operational, logistic and legal aspects.

moção do combate à pirataria musical em seu aspecto
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Executives
Communication
Address

Endereço Comunicação

Executivos

operacional, logístico e jurídico.

João Araújo

Eduardo Rajo

Presidente

Diretor Financeiro e de Novos Negócios

President

Finance and New Projects Director

Paulo Rosa

Antônio Borges

Diretor Geral

Diretor Geral Apdif
General Director of Apdif

Managing Director ABPD
Edna Calheiros
Coordenadora
Coordinator
edna.calheiros@abpd.org.br

ABPD

:www.abpd.org.br

RIO DE JANEIRO
Rua Marquês de São Vicente, 99 - 1º andar
CEP 22451-041
( (+ 55 21) 2512-9908
4 (+55 21) 2259-4145

SÃO PAULO
Rua Haddok Lobo, 585 - 3º andar - Jardins
CEP 01414-100
( (+ 55 11) 3061-1990
4 (+55 11) 3061-1221
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Certificados emitidos em 2005
Issues of Sales Awards 2005
CD Ouro

Gold CD
Charlie Brown Jr.
TAMO AÍ NA ATIVIDADE

Charlie Brown Jr.
IMUNIDADE MUSICAL

Rita Lee
MTV AO VIVO

Roberta Miranda
ACÚSTICO AO VIVO

Circuladô de Fulô
CIRCULADÔ DE FULÔ

Os Paralamas do Sucesso
HOJE
Gino & Geno
A GALERA CORAÇÃO

Latino
LATINO APRESENTA AS AVENTURAS
DE DJ L - FESTA NO APÊ

Martinho da Vila
BRASILATINIDADE

Jorge Vercilo
SIGNO DE AR

Norah Jones
FELLS LIKE HOME

Frank Aguiar
CORAÇÃO

Joss Stone
MIND, BODY & SOUL

Exaltasamba
ESQUEMA NOVO

Coldplay
X&Y

Edson & Hudson
GALERA CORAÇÃO

Felipe Dylon
AMOR DE VERÃO

CD Ouro

Gold CD

Teodoro & Sampaio
ANNA JÚLIA

CD Ouro

33

Gold CD

Cassiane
SEMENTES DA FÉ

Kleber Lucas
CASA DE DAVI CASA DE DEUS

Andréa Fontes
MOMENTO DE DEUS

Eyshila
TERREMOTO

Quatro por Um
DE VOLTA A INOCÊNCIA

Pamela
A CHUVA

Diversos
PAIXÃO DE CRISTO

Cassiane e Jairinho
VOCÊ E EU

CD Ouro

Gold CD

Léa Mendonça
LOUVOR PROFÉTICO

CD Ouro

Vários
OS ARREBATADOS REMIX 2

OFICINA G3
ALÉM DO QUE OS OLHOS
PODEM VER

Gold CD

Leoni
LEONI AO VIVO

CD Ouro

George Benson
THE VERY BEST OF GEORGE
BENSON - THE GREATEST

Vários
O BAÚ DO RAUL MULTISHOW
AO VIVO - VOL.01 E VOL.02

Gold CD

System of a Down
MEZMERIZE

Bruno & Marrone
MEU PRESENTE É VOCÊ

CPM22
FELICIDADE INSTANTÂNEA

Foo Fighters
IN YOUR HONOR

Adriana Partimpim
ADRIANA PARTIMPIM

Lulu Santos
MTV AO VIVO LULU SANTOS

Zezé Di Camargo & Luciano
TRILHA SONORA 2 FILHOS DE
FRANCISCO

CPM 22
FELICIDADE INSTANTÂNEA

Leonardo
LEONARDO CANTA GRANDES SUCESSOS
VOLUME II

CD Ouro

Maroon 5
SONG ABOUT JANE
Chiclete com Banana
SOU CHICLETEIRO

Gold CD

Caetano Veloso
A BOSSA DE CAETANO

Jack Johnson
ON AND ON

Ney Matogrosso
NEY MATOGROSSO AO VIVO

Bon Jovi
HAVE A NICE DAY

Zeca Pagodinho
JURAS DE AMOR

Mariah Carey
THE EMANCIPATION OF MIMI
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CD Ouro

Gold CD

Jack Johnson
IN BETWEEN DREAMS

Rionegro & Solimões
CLUBE DO BATIDÃO

Diversos
AXÉ BAHIA 2001

Marjorie Estiano
MARJORIE ESTIANO

Raça Negra
O MELHOR DE RAÇA NEGRA

Diversos
FLORIBELLA

Ivete Sangalo
AS SUPER NOVAS

Zélia Duncan
SORTIMENTO

Shania Twain
GREATEST HITS

Diana Krall
LIVE IN PARIS

Guns n' Roses
GREATEST HITS

Zeca Pagodinho
À VERA

Elton John
GREATEST HITS 1970 - 2000

Elephunk
BLACK EYED PEAS

Jorge Ben Jor
ACÚSTICO MTV

Babado Novo
UAU! BABADO NOVO AO VIVO

Diversos
AXÉ BAHIA 2003

CD Ouro
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Gold CD

Seal
BEST 1991-2004

Red Hot Chili Peppers
GREATEST HITS

Enya
AMARANTINE

Os Travessos
OS TRAVESSOS

Madonna
CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR

Maná
REVOLUCION DE AMOR

Simple Plan
STILL NOT GETTIN' ANY

Luis Miguel
MIS ROMANCES

Rod Stewart
THE VERY BEST OF

Linkin Park
COLLISION COURSE

The Doors
THE DOORS MOVIE SOUNDTRACK

Linkin Park
REANIMATION

The Corrs
THE BEST OF

Green Day
NIMROD

CD Ouro

Gold CD

Green Day
INTERNATIONAL SUPERHITS

Kelly Key
KELLY KEY

Chicago
THE CHICAGO STORY - COMPLETE
GREATEST HITS

Daniel
MEU REINO ENCANTADO 3
Rick & Renner
RICK & RENNER E VOCÊ AO VIVO

Gian & Giovani
GRANDES SUCESSOS

Green Day
AMERICAN IDIOT

Alanis Morisette
SO CALLED CHAOS
Alejandro Sanz
MTV UNPLUGGED

CD Platina

Platinum CD

Felipe Dylon
AMOR DE VERÃO

CD Platina

Platinum CD

Cassiane
A CURA

CD Platina

Edson & Hudson
GALERA CORAÇÃO

Aline Barros
SOM DE ADORADORES

PG
ADORAÇÃO

Platinum CD

Vários
O BAÚ DO RAUL MULTISHOW AO
VIVO
Vários
AMÉRICA RODEIO

Vários
SUMMER ELETROHITS
Araketu
O MELHOR DO ARAKETU

Vários
AMÉRICA
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CD Platina

Platinum CD

Ana Carolina e Seu Jorge
ANA & JORGE
Ana Carolina
PERFIL

Avril Lavigne
UNDER MY SKIN

Leonardo
LEONARDO CANTA GRANDES
SUCESSOS VOLUME II

CD Platina

Skank
RADIOLA

Platinum CD

É o Tchan
TCHAN.COM.BR

Marjorie Estiano
MARJORIE ESTIANO

Rionegro & Solimões
ENSAIO ACÚSTICO

Shania Twain
UP!

Shania Twain
UP

Rionegro & Solimões
NA SOLA DA BOTA

Ivete Sangalo
AS SUPER NOVAS

Sandy & Junior
IDENTIDADE

Diversos
FLORIBELLA

Chitãozinho & Xororó
AQUI O SISTEMA É BRUTO

CD Platina

Platinum CD

Madonna
RAY OF LIGHT

Linkin Park
LIVE IN TEXAS

Madonna
GREATEST HITS VOL.2

Rick & Renner
SÓ NÓS DOIS

CD Platina Duplo

Double Platinum CD

Bruno & Marrone
MEU PRESENTE É VOCÊ
Ana Carolina
PERFIL
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Bruno & Marrone
MEU PRESENTE É VOCÊ

Zezé di Camargo & Luciano
ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO

CD Platina Duplo

Double Platinum CD

Ivete Sangalo
AS SUPER NOVAS

CD Platina Duplo

Double Platinum CD

Barão Vermelho
BALADA MTV

CD Platina Triplo

Triple Platinum CD

Bruno & Marrone
MEU PRESENTE É VOCÊ

CD Platina Triplo

Alanis Morisette
JAGGED LITTLE PILL

Zé Ramalho
ANTOLOGIA ACÚSTICA

Triple Platinum CD

Kid Abelha
ACÚSTICO MTV KID ABELHA

CD Diamante

Ivete Sangalo
AS SUPER NOVAS

Diamond CD

Ana Carolina
PERFIL ANA CAROLINA

CD Diamante

Bruno & Marrone
BRUNO & MARRONE AO VIVO

Bruno & Marrone
MEU PRESENTE É VOCÊ

Bruno & Marrone
BRUNO & MARRONE AO VIVO

Diamond CD

Ivete Sangalo
MTV AO VIVO
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CD Diamante Duplo

Double Diamond CD

Sandy & Junior
AS QUATRO ESTAÇÕES

DVD Ouro

Golden DVD

Latino
LATINO - 10 ANOS AO VIVO

Rita Lee
MTV AO VIVO

Edson & Hudson
GALERA CORAÇÃO AO VIVO

Ivan Lins
CANTANDO HISTÓRIAS

Norah Jones
NORAH JONES & THE HANDSOME BAND

Marisa Monte
AO VIVO

Norah Jones
LIVE IN NEW ORLEANS

Marisa Monte
MAIS

Charlie Brown Jr.
NA ESTRADA 2003-2004 COM CHARLIE BROWN

Marisa Monte
BARULHINHO BOM

DVD Ouro

Golden DVD

Fernanda Brum
APENAS UM TOQUE

DVD Ouro

Golden DVD

Leoni
LEONI AO VIVO
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Vários
O BAÚ DO RAUL MULTISHOW AO VIVO

DVD Ouro

Golden DVD

Adriana Partimpim
ADRIANA PARTIMPIM O SHOW

Gal Costa
ACÚSTICO MTV

Daniela Mercury
MTV AO VIVO DANIELA MERCURY

Dudu Nobre
DUDU NOBRE AO VIVO

Ana Carolina
UM INSTANTE QUE NÃO PÁRA

Ana Carolina
ESTAMPADO

Zé Ramalho
ZÉ RAMALHO CANTA RAUL SEIXAS

DVD Ouro

Golden DVD

Marjorie Estiano
MARJORIE ESTIANO E BANDA AO VIVO

Guns n' Roses
USE YOUR ILLUSION I

Diversos
FLORIBELLA

Bon Jovi
THE CRUSH TOUR

Raça Negra
RAÇA NEGRA AO VIVO

Bon Jovi
BON JOVI - LIVE FROM LONDON

Dire Straits
SULTANS OF SWING - THE VERY BEST
OF DIRE STRAITS

Shania Twain
THE SPECIALS

Leila Pinheiro
MAIS COISAS DO BRASIL
U2
VERTIGO 2005 - U2 LIVE FROM CHICAGO
Sting
THE BRAND NEW DAY TOUR

Shania Twain
THE PLATINUM COLLECTION
Guns n' Roses
WELCOME TO THE VIDEOS
Diversos
AXÉ BAHIA
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DVD Ouro

Golden DVD

Roberta Miranda
A MAJESTADE, O SABIÁ

Shania Twain
LIVE - SHANIA TWAIN

Elton John
GREATEST HITS LIVE

Shania Twain
UP! LIVE IN CHICAGO

Cassia Eller
COM VOCÊ MEU MUNDO
FICARIA COMPLETO

Engenheiros do Hawaii
ENGENHEIROS DO
HAWAII ACÚSTICO MTV

U2
THE BEST OF 1990 - 2000

Martinho da Vila
CONEXÕES AO VIVO

DVD Ouro

Golden DVD

Linkin Park
FRAT PARTY AT THE PANKAKE FESTIVAL

Rick & Renner
RICK & RENNER E VOCÊ AO VIVO

Milionario & Jose Rico
AS GARGANTAS DE OURO DO BRASIL

Eric Clapton
IN CONCERT - BENEFIT FOR
CROSSROADS CENTRE ANTIGUA

Simply Red
HOME - LIVE IN SICILY

DVD Platina

The Corrs
LIVE IN LONDON

Platinum DVD

Chico Buarque
MEU CARO AMIGO

Chico Buarque
VAI PASSAR

Chico Buarque
A FLOR DA PELE

É o Tchan
OS 10 ANOS DO É O TCHAN

DVD Platina

Platinum DVD

Vários
O BAÚ DO RAUL MULTISHOW AO VIVO
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DVD Platina

Platinum DVD

Ana Carolina
ESTAMPADO

Leonardo
TODAS AS COISAS DO MUNDO E EU

Ana Carolina & Seu Jorge
ANA & JORGE AO VIVO

Fábio Jr.
FÁBIO JR. AO VIVO

Ira!
MTV ACÚSTICO IRA!

Leonardo
LEONARDO AO VIVO

Avril Lavigne
MY WORLD

Zezé Di Camargo & Luciano
AO VIVO NA ESTRADA

Ana Carolina
UM INSTANTE QUE NÃO PÁRA

DVD Platina

Platinum DVD

DVD Platina

U2
VERTIGO 2005 - U2 LIVE FROM CHICAGO

U2
THE BEST OF 1990 - 2000

RPM
MTV RPM 2002

Vários
UM BARZINHO, UM VIOLÃO

Elton John
GREATEST HITS LIVE

Babado Novo
UAU! BABADO NOVO AO VIVO

Elton John
ONE NIGHT ONLY

Rionegro & Solimões
DE BEM COM A VIDA

Platinum DVD

Rick & Renner
10 ANOS DE SUCESSO

Gilberto Gil
UNPLUGGED
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DVD Diamante

Diamond DVD

Xuxa
XUXA FESTA

DVD Diamante

Diamond DVD

Zeca Pagodinho
ZECA PAGODINHO AO VIVO

DVD Diamante

U2
GO HOME

Cassia Eller
ACÚSTICO MTV CASSIA ELLER

Diamond DVD

Led Zeppelin
LED ZEPPELIN

DVD Diamante Duplo

DVD Diamante Triplo

Double Diamond DVD

Triple Diamond DVD

Ivete Sangalo
MTV AO VIVO IVETE SANGALO

Zeca Pagodinho
ACÚSTICO MTV ZECA PAGODINHO

DVD Diamante Quádruplo

Quadruple Diamond DVD

Ivete Sangalo
MTV AO VIVO IVETE SANGALO
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