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RESUMO
Os processos históricos marcados pelo desenvolvimento tecnológico, não podem ser
explicados apenas a partir do ponto de vista técnico, pois decorrem de um conjunto
complexo de transformações que se sucedem também nas searas social, econômica
e cultural. Nesse contexto, as relações e práticas sociais, as formas de consumo, os
modelos de negócios, entre outros aspectos inerentes à sociedade, podem sofrer
alterações consideráveis, que raramente o direito consegue acompanhar. É o que
ocorre com a Lei n. 9.610/98, que não atende às demandas relativas aos Direitos
Autorais para o ambiente digital. A partir disto, o problema a ser respondido é: a partir
da Teoria da Sociedade da Informação, quais são as diretrizes e os requisitos jurídicos
a serem criados e observados e quais são as Políticas Públicas a serem
implementadas para, em conjunto, viabilizarem o amplo acesso (gratuito ou a custo
baixo) às obras intelectuais musicais no ambiente digital, garantindo, ao mesmo
tempo, o direito à justa remuneração do autor, de modo a harmonizar e convergir os
interesses eventualmente contrapostos, envolvidos na temática aventada, com base,
também, da perspectiva das práticas e modelos da Economia Colaborativa? Para isso,
o trabalho adota a pesquisa qualitativa e utiliza-se do método dialético. Como
hipótese, tem-se a afirmação positiva de que há a possibilidade de, por meio de
ferramentas e plataformas digitais na Internet, promover a conciliação entre direito ao
acesso às obras musicais com o direito à remuneração do autor, mostrando-se
importante, para isso, a formulação de Políticas Públicas, como, por exemplo, políticas
de incentivo fiscal e de financiamento, que promovam a criação de plataformas para
utilização dos sistemas colaborativos que permitam o livre acesso aos bens culturais
musicais pela sociedade, bem como estimulem a criação de obras musicais para
acesso livre, mas que, por outro lado, respeitem os Direitos Autorais, bem como a
criação de uma regulamentação que defina parâmetros básicos de proteção aos
Direitos Autorais e que permita o acesso da sociedade às obras musicais de forma
(quase) gratuita, no ambiente digital. Para responder ao problema, incialmente, é
analisada a evolução história dos direitos autorais, bem como a relação das obras
intelectuais com a evolução tecnológica. Além disso, são verificadas, também, de que
forma os aspectos que envolvem o processo de desenvolvimento da Sociedade da
Informação influenciaram e impactaram a relação entre os direitos de acesso e a
remuneração do autor. Posteriormente, analisam-se as principais particularidades da
Economia Colaborativa, inclusive a sua condição de liberadora dos polos de produção
e distribuição das obras musicais e que apresenta parâmetros a inspirar a criação de
Políticas Públicas para o setor musical. Por fim, os dois últimos capítulos são
utilizados para apresentação dos principais problemas e desafios que se colocam no
âmbito dos Direitos Autorais, bem como, de propostas para seu enfrentamento, sendo
que no primeiro são realizadas proposições de parâmetros legislativos e, no último,
propostas de Políticas Públicas. Ao final, chega-se à conclusão de que o equilíbrio
entre o amplo acesso às obras musicais e a garantia de uma justa remuneração ao
autor apenas pode ser alcançado por meio de medidas legislativas e Políticas Públicas
que se pautem por perspectivas multidisciplinares vinculadas à teoria da Sociedade
da Informação e, portanto, que necessariamente enfrentem os aspectos tecnológicos,
sociais, econômicos e culturais que envolvem o acesso, a produção e a remuneração
pelo uso das obras musicais no ambiente digital.
Palavras-chave: Economia Colaborativa. Direitos Autorais. Música. Sociedade da
Informação.
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ABSTRACT
The historical processes of the technological development cannot be explained from
the technical point of view, because they are caused by a complex set of
transformations that happen in social, economic and cultural groups. In this context,
social and practical relations, consumption methods, business models and other
aspects of the society, can suffer substantial changes that rarely law can keep up. That
occurs in conformity with Act no. 9.610/98, which does not meet the demands
concerning the copyright laws for digital environment. The question that remains is:
starting from the Information Society theory, what are the juridical guidelines and
requirements to be created and followed and what are the Public Policies to be
implemented, to permit free or low cost access to intellectual Musical Works on the
online world, granting together, fair remuneration to the author, balance and merge of
interests that may be opposed, involved to this theme, based on the best practices and
Collaborative Economy models? For this purpose, this paper adopted a qualitative
research and used a dialectic method. As a hypothesis, there is the positive possibility
of the conciliation between rights of access to musical works and the right of the author
to receive fair remuneration through tools and digital platforms, showing the
importance of Public Policies formulation, such as tax or financing policies that promote
the creation of platforms to use collaborative systems which allow free access to
society’s cultural property, as well as stimulate the creation of new musical works, but
on the other hand respect copyrights, as well as, the creation of a regulation that
defines basic parameters and allow the society to access musical works online (almost)
for free. In order to respond to the problem, firstly, we analyze the historical evolution
of copyrights, as well as the relation between intellectual works and technological
evolution. Besides that, we verify how the aspects involving Information Society
influenced and impacted the relation between the rights of access and the author
income. Afterwards, we analyze the main particularities of Collaborative Economy,
including its condition of liberating production poles and distribution of musical works
and that represents parameters to inspire Public Policies to musical sector. Finally, the
last two chapters show the main problems and challenges within the field of copyrights,
just as proposals to its combat, being the first legislative parameters’ propositions and
the last, Public Polices proposals. In conclusion, the balance between the wide access
to musical work and the ensure of the author’s fair remuneration can only be reached
by legislative methods and Public Policies that are based on multidisciplinary
perspectives linked to the theory of Information Society and therefore, necessarily face
the technological aspects, social, economic and cultural that involve access, the
production and remuneration by the use of online musical works.
Keywords: Collaborative Economy. Copyright. Music. Information Society.
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RESUMEN
Los procesos históricos enmarcados por el desarrollo tecnológico no pueden ser
explicados apenas a partir del punto de vista técnico, pues se originan de un complejo
conjunto de transformaciones que se suceden asimismo en los campos social,
económico y cultural. En ese contexto, las relaciones y prácticas sociales, las formas
de consumo, los modelos de negocios, entre otros aspectos inherentes a la sociedad,
pueden sufrir alteraciones considerables que rara vez logra el Derecho acompañar.
Es lo que pasa con la ley nro. 9.610/98, que no alcanza atender a las demandas
relativas a los Derechos de Autor para el ambiente digital. A partir de eso, el problema
al que contestar es: tomándose en cuenta la Teoría de la Sociedad de la Información,
¿cuáles son las directrices y los requisitos jurídicos a ser creados y observados y
cuáles son las Políticas Públicas a ser implementadas para, en conjunto, viabilizar el
amplio acceso (ya gratuito, ya de bajo coste) a obras intelectuales musicales en el
ambiente digital, garantizando, en simultáneo, el derecho a la justa remuneración del
autor, de manera a armonizar y coincidir los intereses eventualmente contrapuestos,
involucrados en la temática exhibida, asimismo considerándose como base la
perspectiva de las prácticas y modelos de la Economía Colaborativa? Como hipótesis,
está la afirmación positiva de que hay la posibilidad de, por medio de herramientas y
plataformas digitales de Internet, promover la conciliación entre el derecho al acceso
a obras musicales con el derecho a remuneración del autor, haciéndose importante,
para ello, la formulación de Políticas Públicas como, por ejemplo, políticas de incentivo
fiscal y de financiación, que susciten la creación de plataformas para utilización de los
sistemas colaborativos que permitan el libre acceso a los bienes culturales musicales
por la sociedad, al tiempo que estimulen la creación de obras musicales para libre
acceso pero que, por otra parte, se respeten los Derechos de Autor, bien como la
creación de una reglamentación que defina parámetros básicos de protección a los
Derechos de Autor y que permita el acceso de la sociedad a las obras musicales de
forma (casi) gratuita, en el ambiente digital. Para contestar al problema, inicialmente,
se analiza la evolución histórica de los Derechos de Autor, así como la relación de las
obras intelectuales con la evolución tecnológica. Más allá de eso, se verifica, también,
de qué forma los aspectos que involucran el proceso de desarrollo de la Sociedad de
la Información han influenciado e impactado a la relación entre los derechos de acceso
y la remuneración del autor. Subsiguientemente, se analizan las principales
particularidades de la Economía Colaborativa, incluso su condición de liberadora de
los polos de producción y distribución de las obras musicales y que presenta
parámetros para inspirar la creación de Políticas Públicas para el sector musical. Por
fin, los dos últimos capítulos se emplean para la presentación de los principales
problemas y retos que se plantean en el ámbito de los Derechos de Autor, bien como
de propuestas para su acometimiento, siendo así que en el primero se aportan
proposiciones de parámetros legislativos y, en el segundo, propuestas de Políticas
Públicas. Al final, se concluye que el equilibrio entre el amplio acceso a obras
musicales y la garantía de una justa remuneración al autor apenas se puede alcanzar
por medio de medidas legislativas y políticas Públicas que se pauten por perspectivas
multidisciplinarias vinculadas a la Teoría de la Sociedad de la Información y, por lo
tanto, que necesariamente afronten los aspectos tecnológicos, sociales, económicos
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y culturales que implican los accesos, la producción y la remuneración por el uso de
las obras musicales en el ambiente digital.
Palabras clave: Economía Colaborativa. Derechos de Autor. Música. Sociedad de la
Información.
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1

INTRODUÇÃO

A evolução histórica dos Direitos Autorais, encontra-se estreitamente vinculada
a um contexto que envolve o surgimento de novas tecnologias ou desenvolvimento
das existentes e que, por consequência geraram ou, ao menos tornaram possível,
alterações nas relações sociais, na economia, na cultura, nas práticas individuais e
coletivas e, consequentemente, no direito. Este cenário não é uma exclusividade dos
Direitos Autorais, pois faz parte da evolução do ordenamento jurídico como um todo.
Ou ainda, de forma mais ampla, é possível dizer que está inserido em um processo
contínuo do desenvolvimento humano, em que as novas técnicas modificam as
relações sociais e influenciam as alterações legislativas (CABRAL, 1998).
Assim, sob o ponto de vista dos Direitos Autorais, as novas tecnologias são
capazes de criar novos suportes em que as obras intelectuais possam ser expressas
e fixadas. Podem, ainda, elaborar novas modalidades de utilização, acesso e
compartilhamento, bem como viabilizar novas oportunidades comerciais

e

econômicas seja para o autor, seja para outros integrantes dos setores comerciais e
industriais que trabalhem na cadeia produtiva das obras intelectuais. Por outro lado,
tem potencial, também, para disponibilizar meios para violação e usurpação das obras
e dos direitos dos criadores.
Consequentemente, o desenvolvimento das novas tecnologias ao gerar
modificações nos mais diversos campos envolvendo as obras intelectuais acaba
criando, por um lado, benefícios e oportunidades, tanto para os titulares dos Direitos
Autorais, como para sociedade. Mas, também, podem produzir, por outro lado,
conflitos jurídicos advindos da inadequação das leis ou de modelos de negócio em
relação aos novos contextos socioculturais, econômicos e tecnológicos, o que, de fato,
tem ocorrido com grande destaque no âmbito das obras musicais, em que as disputas
tomam diversos contornos, sobretudo no ambiente digital.
Ao longo das últimas duas décadas, fatores como o aumento do mercado de
venda de cópias ilegais de obras musicais em formato físico e a disseminação das
redes de compartilhamento de música pela internet, fizeram com que os embates que
se sucederam em torno desta esfera envolvendo a música gravada, ocorressem de
forma especial, entre os titulares dos Direitos Autorais1, de um lado, sob a salvaguarda

1

Autores, editoras, intérpretes, músicos executantes e produtores fonográficos (gravadoras).
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da Lei n. 9.099/98 e incisos XXVII e XVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de
1988 e, de outro lado, os usuários ou consumidores de música, no sentido de que o
amplo acesso às obras intelectuais, incluindo-se, portanto, as músicas, é um
pressuposto necessário para efetivação dos Direitos Fundamentais de acesso à
cultura, educação e informação.
Fundamentalmente, trata-se do conflito entre o direito de remuneração dos
titulares de direitos autorais, pleiteados quando da utilização ou acesso às suas
criações ou sobre as quais têm direitos, contra os direitos da sociedade, de acesso às
obras intelectuais. Nesta disputa, ora prevaleceram os direitos e interesses de um dos
lados, ora os interesses do outro, sendo que as tecnologias, suportes e modelos de
negócio existentes em cada momento, demostraram exercer papel fundamental desta
definição.
Assim, o desenvolvimento de novos modelos de negócios para o setor da
música no ambiente digital, mormente as plataformas de streaming interativo, bem
como de uma economia que se pauta em práticas colaborativas, criaram
oportunidades para a convergência dos interesses eventualmente conflitantes,
inclusive abrindo novos espaços de atuação para o autor e ampliando oportunidades
de acesso à música para a sociedade. Por outro lado, gerou novos delineamentos e
novas temáticas no que tange aos conflitos envolvendo os Direitos Autorais com a
participação, inclusive, de novos atores.
Portanto, permanece em pauta a questão da busca de soluções para alcançar
um equilíbrio entre os interesses em jogo, sobretudo, que proporcione a justa
remuneração do autor e o amplo acesso às obras musicais, como condição para a
manutenção do ciclo de produção da música, cuja relevância alcança as esferas
cultural, social e econômica.
Nesse panorama, alguns pressupostos podem ser levados em conta na busca
desse equilíbrio. O primeiro deles, baseado nas obras de José de Oliveira Ascensão
e Luiz Gonzaga Silva Adolfo é de que os Direitos Autorais, ao mesmo tempo que se
justificam como uma forma de incentivo à criação intelectual, devem também cumprir
uma função social e, assim, servir como ferramenta de concretização dos direitos de
acesso à educação, à cultura e a informação. O segundo o pressuposto adotado é
que a legislação vigente não atende adequadamente às demandas relacionadas ao
contexto da relação entre acesso às obras e da proteção aos Direitos Autorais no
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ambiente digital. Já o terceiro, é que a falta de uma regulamentação apropriada no
mercado de música digital, tem gerado no âmbito da relação entre as plataformas de
streaming, autores, intérpretes e outros intermediários, um vácuo legislativo, ocupado
por práticas que podem se mostrar pouco transparentes e inadequadas para atender
às necessidades e direitos do autor.
Sendo assim, demonstra-se a necessidade de uma investigação mais profunda
das práticas atuais que envolvam o processo produtivo, a remuneração, a utilização e
o acesso e compartilhamento de obras musicais à luz da Teoria da Sociedade da
Informação, objetivando propor parâmetros de regulamentação para essas relações
que envolvam Direitos Autorais e acesso às obras intelectuais musicais no ambiente
digital. Além disso, não menos importante é a análise, compreensão e levantamento
dos problemas e dificuldades existentes nesse mesmo contexto, para fins de
proposição de Políticas Públicas, pautadas em princípios atinentes à Sociedade da
Informação e à Economia Colaborativa.
Desse modo, a problema a ser enfrentado é responder, a partir da Teoria da
Sociedade da Informação, quais são as diretrizes e os requisitos jurídicos a serem
criados e observados e quais são as Políticas Públicas a serem implementadas para,
em conjunto, viabilizarem o amplo acesso (gratuito ou a custo baixo) às obras
intelectuais musicais no ambiente digital, garantindo, ao mesmo tempo, o direito à
justa remuneração do autor, de modo a harmonizar e convergir os interesses
eventualmente contrapostos, envolvidos na temática aventada, a partir, também, da
perspectiva das práticas e modelos da Economia Colaborativa na Sociedade da
Informação.
Como hipótese do trabalho, tem-se a afirmação positiva de que há a
possibilidade de, por meio de ferramentas e plataformas digitais, na Internet, como o
Spotify e o Youtube, por exemplo, promover a conciliação entre direito ao amplo
acesso às obras musicais no ambiente digital, com o direito à remuneração do autor,
mostrando-se importante, para isso, a formulação de Políticas Públicas, como, por
exemplo, políticas de incentivo fiscal e de financiamento, que promovam a criação de
plataformas para utilização dos sistemas colaborativos que permitam o livre acesso
aos bens culturais musicais pela sociedade, bem como estimulem a criação de obras
musicais para acesso livre, mas que, por outro lado, respeitem os Direitos Autorais,
sobretudo no que tange ao direito de remuneração, bem como a criação de uma
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regulamentação que defina parâmetros básicos de proteção aos Direitos Autorais e
que permita o acesso da sociedade às obras musicais de forma (quase) gratuita, no
ambiente digital.
Para enfrentar o problema, o trabalho adota, quanto à forma de abordagem, a
pesquisa qualitativa, caracterizando-se por um estudo explicativo e de natureza
aplicada, haja vista que visa gerar conhecimentos para aplicação prática na solução
de um problema específico. Ainda, utiliza-se do método dialético, de modo a analisar
a temática proposta considerando a sua inter-relação com fatores sociais, econômicos
e culturais que o condicionam, bem como, confrontando teses e teorias que
contrapõem o viés apresentado na hipótese do trabalho.
Estruturalmente, para responder o problema proposto e atingir os objetivos
estabelecidos, o presente trabalho é dividido em cinco capítulos textuais. No primeiro
deles, apresenta-se a evolução histórica dos Direitos Autorais, desde sua criação até
a sua contextualização atual no Brasil. Além disso, procura-se demonstrar a relação
das obras intelectuais com a evolução tecnológica e a sua vinculação direta com as
possibilidades de acesso e exploração econômica dessas obras. Assim, a partir deste
contexto histórico-tecnológico das obras intelectuais e de suas formas de utilização,
analisa-se, de forma específica e sob a ótica constitucional, a relação entre o direito à
remuneração dos autores pela exploração de suas músicas e o direito da sociedade
de acesso às obras musicais.
Em seguida, o segundo capítulo se propõe a apresentar os principais
elementos a respeito do processo de transição entre a Sociedade Industrial e a
Sociedade da Informação. A abordagem é feita, principalmente, a partir da análise
conjunta das obras de Pierre Lévy e Manuel Castells e, consequentemente,
considerando, respectivamente, os conceitos de Cibercultura e Sociedade em Rede.
Nesse sentido, busca-se verificar o impacto desse novo modelo de organização social,
baseado na informação, sob quatro principais aspectos: tecnológico, econômico,
comunicativo e cultural, que servirão como pano de fundo para a compreensão da
influência de cada um dos quatro tópicos citados nas mudanças que ocorreram nas
relações envolvendo o mercado musical, os Direitos Autorais e o acesso à música,
bem como para a criação de novos parâmetros legislativos e Políticas Públicas para
este novo contexto.
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O terceiro capítulo, por sua vez, é dedicado ao tema da Economia Colaborativa,
assim considerada em uma perspectiva ampla, e que abarca, portanto, diversos
modelos empresariais inovadores, que funcionam por meio de plataformas digitais e
que possibilitam a realização de negócios e o compartilhamento de bens, serviços e
experiências, em regra, diretamente entre as pessoas, por meio da internet. Nesse
sentido, à partir de autores como Rifkin, Lessig e Botsmann, analisa-se o processo de
formação da Economia Colaborativa, no âmbito da Sociedade da Informação, suas
principais características e elementos estruturantes, assim como sua aplicação nos
negócios envolvendo as obras musicais, tudo isso, a fim de evidenciar os motivos
justificadores da utilização deste modelo econômico como parâmetro ou inspiração
para a criação e Políticas Públicas para o mercado da música.
No quarto capítulo, são observados e apontados, inicialmente, os principais
aspectos em que a legislação de Direitos Autorais vigente se mostra inadequada para
atender às demandas sociais, econômicas e culturais relativas à utilização das obras
musicais no ambiente digital, especialmente nas plataformas de streaming interativo
de música e, que no cenário atual, deixam lacunas abertas para a manutenção do
desequilíbrio na relação entre o acesso às músicas e a justa remuneração do autor.
A partir desses apontamentos, portanto, são propostos novos parâmetros para uma
regulamentação das relações que envolvam a exploração e o acesso às obras
intelectuais no ambiente digital.
Por fim, no quinto e último capítulo, parte-se da presunção de que a solução
para o problema proposto, não passa apenas pela regulamentação na Lei de Direitos
Autorais, havendo a necessidade, também, de um olhar especial sobre as condições
enfrentadas pelos artistas na esfera da Economia da Música, sobretudo as
oportunidades e problemas gerados no âmbito da Sociedade da Informação.
Considerando isso, se realiza, inicialmente, uma análise do mercado e da cadeia
produtiva da música, de modo a examinar seu modo de funcionamento e as
transformações promovidas no ambiente digital. Também, são explorados dados e
diagnósticos sobre os problemas existentes neste contexto e que dificultam a entrada
e sobrevivência dos artistas na carreira musical e, consequentemente, põem em risco
a próprio sistema produção cultura do setor. Portanto, ao final, com base nessas
análises, dados e diagnósticos, se propõe parâmetros para criação de Políticas
Públicas voltada à Economia da Música e que visam somar forças para que se alcance
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um cenário em que seja possível o amplo acesso às obras musicais pela sociedade,
em conjunto com um sistema que torne viável ao artista o recebimento de uma justa
remuneração pela exploração econômica das criações de seu intelecto.
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2

DIREITOS

AUTORAIS

E

OS

DIREITOS

DE

ACESSO

ÀS

OBRAS

INTELECTUAIS
O presente Capítulo visa demonstrar como se desenvolveu ao longo da história
a relação entre os Direitos Autorais e os direitos de acesso às obras intelectuais,
desde a Antiguidade até a contemporaneidade. Para isso, mostra-se necessária a
abordagem histórica da tutela dos Direitos Autorais, sua relação com os avanços
tecnológicos e sociais, bem como com os direitos à educação, à cultura e à
informação, o que será feito nas páginas seguintes.
2.1

Proteção legal do autor e sua evolução histórica
Dentro da proposta desse Capítulo, entende-se importante apresentar em um

primeiro momento, a evolução histórica da tutela jurídica dos Direitos Autorais desde
a Antiguidade até hoje, conforme itens a seguir.
2.1.1 As obras intelectuais e sua tutela na Antiguidade e Idade Média

Os Direitos de Autorais têm algumas raízes no Direito Romano e na Grécia
antiga. Devido ao elevado nível cultural desses povos e existência das mais variadas
formas de expressão artística, havia um reconhecimento público dos artistas e
filósofos. Muito embora na época não houvesse uma tutela jurídica, havia certa
proteção ao autor na medida em que de um lado os artistas e filósofos eram
ovacionados publicamente pela sua produção intelectual e, por outro lado, havia um
grande desprezo da opinião pública aos plagiadores (REIS, 2003).
A produção artística e filosófica da época visava muito mais ao enriquecimento
cultural da sociedade do que ao lucro, especialmente porque esse era quase nulo
(REIS, 2003). Por esse motivo, aos que dedicavam a sua vida à criação de obras
intelectuais só havia a alternativa de sobreviver por meio de recursos fornecidos pelos
mecenas, que remuneravam os autores e artistas justamente a fim de estimular a
criação intelectual (LEITÃO, 2011).
Muito embora já desde a Antiguidade existissem diversos tipos de obras de
cunho intelectual, é possível afirmar que a história dos Direitos Autorais está
vinculada, muito especialmente, ao histórico e evolução das obras literárias e,
sobretudo, do desenvolvimento dos meios e técnicas de sua reprodução.
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Como já referido, inicialmente, não havia proteção jurídica aos Direitos
Autorais, nem mesmo às obras literárias, até porque não havia interesse econômico
e prejuízos a serem sentidos pelo autor ou intermediários. As obras literárias eram
todas manuscritas e a sua reprodução também se realizava dessa forma pelos
copistas. Portanto, levava-se muito tempo para copiar uma obra, pois dependia de
uma tarefa lenta e trabalhosa. Além disso, a demanda por obras literárias também era
pequena, já que o número de pessoas alfabetizadas era reduzido.
Com a virada para a Idade Média e a com a ascensão do cristianismo, as obras
intelectuais literárias e artísticas passaram a ter cunho predominantemente religioso.
A reprodução manuscrita, passou a ser realizadas, na sua maioria, por monges
copistas. Assim, coube aos monastérios e conventos a preservação da cultura já
existente, mediante a reprodução e guarda das obras literárias, sobretudo daquelas
de caráter religioso (MORAES, 2008). Destaca-se que à época, o acesso às obras era
limitado, pois, em regra, estavam acessíveis em bibliotecas pertencentes à Igreja, que
restringia o acesso, sobretudo àquelas obras que pudessem representar oposição aos
dogmas existentes (LEITÃO, 2011).
Por longo período não houve mudanças que de alguma forma afetassem ou
apresentassem alguma relevância para os Direitos Autorais. Assim, apenas no final
da Idade Média, com a invenção da imprensa de tipo móveis é que se inicia uma nova
fase na evolução da tutela envolvendo as obras intelectuais.

2.1.2 A invenção da imprensa e o regime de privilégios

Uma grande transformação ocorreu a partir de uma mudança tecnológica, isto
é, a partir da invenção, por Johannes Gutemberg, da imprensa de tipo móveis em
meados do século XV. Com a nova tecnologia para fabricação de livros, acaba-se com
a dificuldade de produção, reprodução e consequente disponibilização de obras
literárias, pois a prensa de tipo móvel produzia incomparavelmente mais que os
copistas e de forma muito mais barata. Portanto, em poucos anos, o número de obras
disponíveis na Europa altera-se de forma representativa. De uma estimativa de 30 mil
livros existentes, passa-se a aproximadamente 13 milhões de livros. Alteração esta
proporcionada pela possibilidade da impressão (TRIDENTE, 2009).
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Paralelamente, com o movimento do Renascimento, há uma recuperação do
gosto pelas artes e ciências que havia ficado para trás durante a Idade Média. Dentro
desta conjuntura há também a abertura de universidades e o aumento do número de
pessoas alfabetizadas. Diante deste contexto, com a nova tecnologia inventada por
Gutemberg, viabiliza-se, portanto, uma atividade agora economicamente rentável, a
impressão e venda de livros em grande escala.
No entanto, o trabalho inicial de edição da versão original, a possibilitar a
impressão de diversas cópias, bem como o investimento nos equipamentos
necessários, envolvia grandes quantias com um retorno a longo prazo. Dessa forma,
houve uma comoção daqueles envolvidos nessa nova atividade econômica para o
surgimento de algum tipo de tutela a viabilizar e diminuir os riscos de seu negócio. Tal
pleito foi reforçado pelo fato de que, a partir da primeira impressão, era possível
realizar a reprodução ou reimpressão, com uma das versões originariamente
impressas, de forma mais barata, o que poderia ser realizado por qualquer um, sem
qualquer controle daquele que fez o investimento inicial (ZANINI, 2014).
Neste sentido, houve o reconhecimento, no final do século XV, da primeira
forma de proteção de direitos envolvendo as obras literárias, ocorrida por meio do
regime de privilégios, que, se consubstanciava na concessão de privilégios pelos
monarcas, para fins de exploração econômica de determinada obra, por certo período
e, normalmente, com um território de abrangência específico.
Os privilégios representavam, portanto, um monopólio de exploração da obra,
por um tempo definido discricionariamente pelo monarca, com a consequente
penalização daqueles que desrespeitassem tal concessão (ZANINI, 2014). Os
privilégios eram concedidos àqueles que tinham como atividade econômica a edição
e impressão de livros. Desta forma, a proteção ou privilégio concedido, não tinha
qualquer relação com eventuais direitos ou interesses dos autores, mas sim serviam
às necessidades econômicas dos impressores (ALGARDI, 1978).
Nesse sentido, muito embora a obra literária fosse tratada como objeto de
proteção, segundo Fragoso (2009), o regime de privilégios nada tem a ver com os
Direitos Autorais que se conhece na atualidade, justamente porque tinha como intuito
tão somente salvaguardar a atividade econômica dos editores e impressores, sem
qualquer preocupação com o autor. Destaca-se, todavia, que o regime de privilégios
se prestava para outros fins também, isto é, servia como forma de controle da

29

atividade editorial, sobretudo sobre o conteúdo a ser publicado (ZANINI, 2014). Isto
porque a ampla possibilidade de impressão e distribuição de livros colocou em alerta
o Estado e a Igreja, quanto à possibilidade de perderem o controle sobre as ideias e
ideologias propagadas.
Portanto, além de proteger os interesses econômicos dos livreiros e
impressores, os privilégios serviram também como forma de censura prévia, quanto
ao conteúdo dos livros a serem publicados. Não obstante, com o passar dos anos,
algumas insatisfações com o sistema de privilégios e censura prévia foram sendo
gerados, acarretando pressões sobre as classes dominantes.
De um lado, a pressão era gerada por autores, reunidos e insatisfeitos com a
baixa remuneração que recebiam dos lucros gerados por suas obras, e, desta forma,
não mais preocupados apenas com o prestígio gerado por seus livros. De outro lado,
a pressão advinda com o desenvolvimento do sistema editorial e com a insatisfação
com a censura gerada a partir do sistema de privilégios. Assim, chega ao fim na
Inglaterra, em 1694, a censura e também o monopólio sobre a impressão de obras
literárias e, portanto, o Regime de Privilégios é extinto (PARANAGUÁ; BRANCO,
2009).

2.1.3 O início da proteção do autor

Com o fim do monopólio gerado pelos privilégios e inexistindo normas que
tutelassem a relação entre os autores, editores e, ainda as relações envolvendo o
comércio de livros, abriu-se espaço para a cópia indiscriminada de obras literárias,
instalando-se um verdadeiro caos no mercado destas obras (ZANINI, 2014). Com
isso, os livreiros, diante de prejuízos decorrentes da falta da tutela legal sobre as obras
editadas e impressas, voltaram a pressionar as classes dominantes para a criação de
uma regulamentação para proteção das obras literárias, inclusive, de forma
estratégica, pleiteando uma proteção não para si, mas sim para os autores, dos quais
receberiam a cessão dos direitos de exploração sobre as obras (ABRÃO, 2002).
Nesse contexto, foi publicado, então, em 1710, na Inglaterra, o Estatuto da
Rainha Ana, o qual reconheceu direitos aos autores, os quais eram passíveis de
serem transferidos aos editores. Assim, diferentemente do regime de privilégios, o
estatuto da Rainha Ana estabeleceu o direito de reprodução não aos editores, mas
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sim aos autores. A referida legislação previa, portanto, o monopólio sobre a
reprodução das obras ao autor, pelo prazo de 14 anos, a partir da primeira publicação,
passíveis de renovação por mais 14 anos. Os Direitos Autorais, previstos no estatuto
eram passíveis de cessão para terceiros, como os editores, impressores, livreiros, etc.
No que tange aos livros já publicados antes da vigência da norma citada, foi concedido
o direito à exclusividade de exploração da obra, pelo prazo único de 21 anos, em
benefício dos editores e livreiros, antes detentores dos privilégios (SANTOS, 2009).
Até este momento, a tutela do Direito de Autor limitava-se às obras literárias e
concebia apenas o seu aspecto patrimonial. Em 1777, no entanto, houve a extensão,
pela primeira vez, da proteção dos Direitos Autorais para as obras musicais, mediante
interpretação jurisprudencial extensiva do Estatuto da Rainha Ana, no caso Bach v.
Longman2 (LEITÃO, 2011).
Na França, muito embora o sistema de privilégios tenha perdurado mais do que
na Inglaterra, a evolução dos Direitos Autorais para um sistema de tutela semelhante
ao que se tem hoje, ocorreu primeiro, a partir dos decretos revolucionários de 1791 e
1793 (ZANINI, 2014). Nesse sentido, em janeiro de 1791, a Assembleia Constituinte
francesa aprovou o primeiro decreto, reconhecendo aos autores de obras teatrais o
direito exclusivo de autorizarem a representação de suas obras em teatros públicos,
sob pena de confisco das receitas do espetáculo (LEITÃO, 2011). Tal direito durava
toda a vida do autor e mais cinco anos após a sua morte, beneficiando, assim
herdeiros e/ou cessionários.
Em julho de 1793, a mesma Assembleia Constituinte, alargou a tutela dos
Direitos Autorais para todas as categorias de obras intelectuais, como as literárias,
musicais, pinturas, desenhos, esculturas, bem como a todas as formas de reprodução.
Além disso, estipulou o prazo de proteção de até dez após a morte do autor (ZANINI,
2014).
Além disso, foi também na França, a partir do desenvolvimento doutrinário e
jurisprudencial, no decorrer do século XIX, que surge a perspectiva da proteção de
direitos morais do autor, como o respeito à integridade e à paternidade da obra, o
2

No caso Bach v. Longman, discutiu-se a possibilidade de alcance da proteção dos Direitos Autorais
para as obras musicais escritas, sobre as quais não havia proteção expressa no estatuto da Rainha
Ana. Nesse feito, James Longman, havia violado os Direitos Autorais de Johann Bach, o que foi
reconhecido pelo juiz Lord Mansfield, que reconheceu a proteção do estatuto da Rainha Ana também
às músicas escritas, sob o fundamento de que no preâmbulo do referido texto legal, ao estar descrito
como objeto de proteção “livros e outros escritos”, incluía-se, também, a tutela da música escrita
(DEAZLEY, 2008).
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direito a impedir a publicação de suas obras, entre outros. Portanto, ao que parece,
foi o Direito Francês que situou os Direitos Autorais dentro da perspectiva atual em
que o autor está no centro da tutela conferida, inclusive diferenciando-o do sistema de
copyright, aplicado nos países da common law, que visa essencialmente às questões
patrimoniais que envolvem as obras intelectuais.

2.1.4 Internacionalização dos Direitos Autorais

Considerando que o âmbito da proteção estabelecido para os Direitos Autorais
por cada país estava sujeito aos limites do princípio da territorialidade, a consequente
proteção de obras em países estrangeiros até o século XIX via-se fragilizada. Dessa
forma, houve a necessidade da criação de acordos internacionais para tratar da
matéria. Assim, iniciou-se ao longo do século XIX, um processo de internacionalização
dos Direitos Autorais.
Em uma primeira etapa, alguns países acordaram a criação de leis internas
prevendo a proteção de autores estrangeiros, sob a condição da reciprocidade.
Posteriormente, inicia-se a realização de acordos internacionais bilaterais entre
Estados para a proteção de obras estrangeiras. A França foi um dos Estados que
procurou estabelecer acordos com diversos países sobre o tema, como, por exemplo,
com Portugal e Sardenha em 1851, com a Bélgica em 1852 e com a Holanda em 1855
(LEITÃO, 2011).
Todavia, o grande número de tratados bilaterais fez surgir a necessidade de
um tratado multilateral para a tutela dos Direitos Autorais. Assim, em 9 de setembro
de 1986 é assinada a Convenção de Berna, estabelecendo parâmetros mínimos de
proteção dos Direitos de Autorais, contando inicialmente com a participação de
Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Suíça e Tunísia.
Atualmente, são 176 os países signatários da Convenção de Berna, incluindo-se o
Brasil

(WIPO,

2018,

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=

en&treaty_id=15).
No que tange aos direitos conexos, estes, muito embora não estivessem
previstos na Convenção de Berna, vieram posteriormente a ser tutelados em caráter
internacional por meio da Convenção de Roma de 1961. Ainda, sobre a
internacionalização dos direitos autorais, cumpre citar o Acordo TRIPS (Trade-Related
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Aspects of Intelectual Property Rights), aprovado em 1994 e que faz parte de uma
série de acordos firmados no encerramento da Rodada Uruguai, oportunidade em que
também foi criada a OMC (Organização Mundial do Comércio). Por fim, foram
aprovados dois Tratados da OMPI - dos quais o Brasil não é signatário - sendo o
Tratado sobre Direitos Autorais (WCT - WIPO Copyright Treaty) e o Tratado da OMPI
sobre intepretações ou execuções e fonogramas (WPPT - WIPO Performance and
Phonograms Treaty), ambos com a intenção de regular os problemas oriundos da
relação entre os Direitos Autorais e a difusão da internet.

2.1.5 Evolução dos Direitos Autorais no Brasil

No Brasil, registra-se que durante todo o período colonial ao autor não era
concedido qualquer espécie de proteção mais específica, a não ser o sistema de
privilégios. Mesmo após a independência houve um período de resistência em
conceder a tutela aos autores. Tanto que a primeira Constituição brasileira, de 1824,
muito embora trouxesse a previsão de proteção do inventor, nada estabelecia em
relação aos Direitos Autorais (HAMMES, 1998).
O primeiro vestígio dos Direitos Autorais no âmbito brasileiro, surge em 1827,
com a Lei Imperial que cria as duas primeiras Faculdades de Direito (em São Paulo e
Olinda), a qual conferia aos professores a proteção de suas obras, no caso, os
compêndios elaborados e fornecidos para as aulas, prevendo o privilégio exclusivo de
tal obra pelo prazo de dez anos. Poucos anos depois, o Código Criminal de 1830 (Lei
n. 16/1830), trouxe a seguinte previsão, dentro da parte que tratava dos crimes contra
a propriedade:
Art. 261. Imprimir, gravar, lithographar, ou introduzir quaesquerescriptos, ou
estampas, que tiverem sido feitos, compostos, ou traduzidos por cidadãos
brasileiros, emquanto estes viverem, e dez annos depois da sua morte, se
deixarem herdeiros.
Penas - de perda de todos os exemplares para o autor, ou traductor, ou seus
herdeiros; ou na falta delles, do seu valor, e outro tanto, e de multa igual ao
tresdobro do valor dos exemplares.

É de se notar que houve o reconhecimento aqui de uma proteção que
perdurava durante toda a vida do autor e, ainda, dez anos após sua morte, em
benefício de seus herdeiros. Por sua vez, o Código Penal de 1890 avançou na matéria,
apresentando um capítulo específico para tratar dos crimes contra a propriedade
literária, artística, industrial e comercial. A Constituição Federal de 1891 foi a primeira
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a prever os Direitos Autorais em nível constitucional, garantindo o direito exclusivo de
exploração das obras literárias e artísticas produzidas pelos autores, mediante o
seguinte texto legal:
Aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito exclusivo de
reproduzi-las, pela imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. Os
herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar.
(BRASIL,
1891,
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao91.htm).

Posteriormente, em 1898, surge a Lei n. 496, como a primeira norma sobre
Direitos Autorais no Brasil, que garantiu aos autores brasileiros e estrangeiros
residentes no país, a proteção sobre as obras literárias, científicas e artísticas. Ela
previa que o registro da obra era uma formalidade constitutiva dos Direitos Autorais,
ou seja, só estavam tuteladas pela lei, as obras efetivamente registradas na Biblioteca
Nacional, sendo que o prazo de proteção geral era de 50 anos, a partir de 1º de janeiro
do ano da publicação. Em 1912, uma alteração na Lei n. 496, alargou o âmbito de
proteção dos Direitos Autorais também para as obras publicadas no estrangeiro,
independentemente da nacionalidade ou residência dos respectivos autores.
Em 1916 entra em vigor o Código Civil, o qual regulamentou a matéria nos seus
artigos 649 a 673, no capítulo que tratava “Da Propriedade Literária, Científica e
Artística”, praticamente revogando os dispositivos da Lei n. 496 de 1898. O Código
Civil de 1916 trouxe algumas mudanças relevantes para os Direitos Autorais, dentre
elas a caracterização jurídica do objeto de sua proteção como bens móveis, bem como
a desnecessidade do registro das obras para fins de tutela, passando o registro a ser
facultativo e a ter caráter declaratório. Além disso, o prazo de proteção patrimonial
dos Direitos Autorais passou a contemplar toda a vida do autor e mais 60 anos após
a sua morte, antes de cair em domínio público, beneficiando, assim, herdeiros e
cessionários.
Após, surgiram, ainda, diversos dispositivos esparsos para regular a matéria.
Assim, visando unificar a previsão acerca dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos
em apenas um documento é que foi criada a Lei n. 5.988 de 1973, que trouxe em seu
texto uma grande clareza acerca dos conceitos, espécies de direitos e objetos que
envolvem a tutela dos Direitos Autorais3, além de diferenciar expressamente os

Nesse sentido, Barros (2007, p. 495), ao ser referir a Lei n. 5.988 observa que: “A preocupação com
o primor legislativo já se percebe no quarto artigo da lei, em que se relacionam conceitos de 12 termos
e expressões atualmente importantes em sede de direitos autorais, desde publicação, edição,
3
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direitos morais e direitos patrimoniais, inclusive, relacionando-os. Outra novidade, foi
a criação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), com a função
de centralizar a arrecadação e gestão coletiva dos direitos de execução pública 4.
Segundo relata Costa Netto (1998), a Lei de 1973, criada com a observância do texto
constitucional até então em vigor, agiu com inegável mérito ao constituir-se como um
grande marco para o avanço e aprimoramento da proteção dos Diretos Autorais no
Brasil.
Na sequência cronológica, tem-se a inserção na Constituição Federal de 1988
da proteção dos Direitos Autorais, com previsão, no seu artigo 5º, incisos XXVII e
XXVIII. A partir deste momento é possível afirmar, portanto, que os Direitos Autorais,
foram elevados, no âmbito do ordenamento jurídico pátrio, à condição de Direitos
Fundamentais, tendo em vista que a sua proteção é vista como pressupostos para a
criação intelectual e consequente desenvolvimento social, cultural e econômico da
nação.
Dez anos mais tarde, entrou em vigor a Lei n. 9.610 de 1988, que é o instituto
jurídico que regulamenta os Direitos Autorais até hoje. Note-se que a atual Lei de
Direitos Autorais surgiu após 25 anos de vigência da legislação precedente, e foi
arquitetada, principalmente, pela necessidade de adaptação da regulamentação às
novas tecnologias, as quais, dentro de um contexto de transformações também nos
campos social, econômico e cultural, haviam alterado as formas e possibilidades de
uso e exploração das obras intelectuais. Nesse sentido é possível citar vários
exemplos daquele cenário tecnológico, como: o processo de digitalização da
informação e, consequentemente das obras intelectuais; o surgimento das mídias
digitais (CD, DVD, Computador, entre outros); o advento e evolução de equipamentos
de baixo custo para gravação e cópia de músicas, filmes, vídeos e outros tipos de
obras fixadas em mídias digitais; a expansão dos equipamentos de reprografia; e,

contrafação até transmissão, fonograma, produtor cinematográfico, produtor fonográfico, artista,
videofonograma etc. O mesmo se dá em relação aos tipos de obras intelectuais, relacionando-se desde
livros, brochuras, cartas-missivas e outros escritos, até obras musicais, cinematográficas, desenhos,
pinturas e assemelhados, cartas geográficas, adaptações e traduções de obras, etc”.
4 Muito embora tenha sido criado por meio da Lei n. 5.988, o ECAD entrou em funcionamento apenas
em 1977. Inicialmente as regras de funcionamento do ECAD e autorizações de funcionamento das
associações de artistas e autores eram de responsabilidade do Conselho Nacional de Direito Autoral CNDA, também criado pela lei de 1973, e que tinha como atribuições a regulação e fiscalização, bem
como servindo como órgão de consulta e assistência no que se refere aos Direitos Autorais. O CNDA
foi extinto, posteriormente, no ano de 1990.
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inclusive a internet que, no entanto, estava apenas iniciando seu processo de
expansão no Brasil.
Nesse sentido, a Lei n. 9.610, modernizou as regras de direitos autorais à sua
época, ampliando os conceitos e formas de uso e exploração das obras intelectuais,
de modo a abarcar as possibilidades tecnológicas do momento e deixando espaço
para contemplar, inclusive, as que a partir dali fossem criadas. A alteração na definição
jurídica de “reprodução” foi um exemplo claro disso, pois, enquanto a Lei n. 5.988
apenas a caracterizava como “a cópia de obra literária, científica ou artística bem
como de fonograma”, a nova Lei de 1998 ampliou essa concepção de “reprodução”,
que passa a ter a seguinte acepção:
VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária,
artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível,
incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios
eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido.

As concepções de “Comunicação ao Público” e “Distribuição” também são
exemplos de elementos que foram modificados pela Lei n. 9.610, para atualização ao
contexto tecnológico de 1998. Além disso, a atual Lei de Direitos Autorais trouxe
também algumas outras mudanças relevantes, como a majoração do prazo de
proteção pós-morte do autor, de 60 para 70 anos e também a restrição à cópia privada,
que ficou limitada a pequenos trechos e não mais da obra inteira. Essas duas últimas
modificações, representaram, por um lado, um aumento da proteção patrimonial aos
titulares de Direitos Autorais. Todavia, pela perspectiva do acesso à informação,
cultura e educação, ou seja, do interesse público que envolve as obras intelectuais,
representaram um retrocesso em relação à legislação anterior.
Mais recentemente, as alterações legislativas envolvendo os Direitos Autorais
ocorreram no sistema de gestão coletiva. Assim, por meio da Lei n. 12.853/13, houve
uma restruturação desse sistema, visando dar mais transparência ao sistema de
arrecadação e distribuição de direitos autorais, viabilizar a fiscalização e auditoria por
parte dos titulares de direitos das contas do ECAD e associações, permitir a
fiscalização estatal do ECAD e associações por meio do Ministério da Cultura, bem
como proporcionar meios de solução de conflitos, como, por exemplo, a arbitragem.
Destaca-se que a criação da Lei n. 12.853/13, veio como resultado de inúmeras
reclamações e denúncias, tanto por parte de autores e artistas, como dos usuários
das obras, mas, sobretudo, a partir da instalação de uma Comissão Parlamentar de
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Inquérito, denominada de CPI do ECAD, que investigou e verificou irregularidades de
diversas ordens, sendo que, como resultado final, foi sugerida a alteração legislativa,
que culminou justamente na criação da Lei n. 12.853/13.

2.1.6 Evolução tecnológica e os Direitos Autorais: das obras físicas ao
ambiente digital
A evolução histórica dos Direitos Autorais, encontra-se estreitamente vinculada
a um contexto que envolve o surgimento de novas tecnologias ou desenvolvimento
das existentes e que, por consequência geraram alterações nas relações sociais e
econômicas. Este cenário não é uma exclusividade dos Direitos Autorais, pois faz
parte da evolução do ordenamento jurídico como um todo. Ou ainda, de forma mais
ampla, é possível dizer que está inserido em processo contínuo do desenvolvimento
humano, em que as novas técnicas modificam as relações sociais e influenciam as
alterações legislativas (CABRAL, 1998).
Assim, sob o ponto de vista dos Direitos Autorais, as novas tecnologias são
capazes de criar novos suportes nos quais as obras intelectuais possam ser
expressas e fixadas; podem elaborar novas modalidades de utilização, acesso e
compartilhamento; viabilizar novas oportunidades comerciais e econômicas para o
autor e para os setores comerciais e industriais que trabalhem com os direitos
autorais. Por outro lado, tem potencial, também, para disponibilizar meios para
violação e usurpação das obras e dos direitos dos criadores.
Consequentemente, o surgimento de novas tecnologias ao gerar modificações
nas relações sociais e nos mais diversos campos envolvendo as obras intelectuais,
acaba criando, por um lado, benefícios e oportunidades, tanto para os titulares dos
direitos como para sociedade, mas também podem produzir, por outro lado, conflitos
jurídicos advindos da inadequação das leis ou de modelos de negócio aos novos
contextos tecnológicos.
Nesse sentido, a seguir será demonstrado alguns dos impactos causados por
novidades tecnológicas, ao longo da história, nos direitos autorais. Essa perspectiva
será vista sob a ótica das obras literárias e obras musicais. As primeiras (as obras
literárias) por serem, como já visto, aquelas que historicamente estão mais vinculadas
à criação e evolução dos Direitos Autorais e que oferecem um período maior de
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análise dos efeitos avindos da evolução tecnológica, e as segundas (as obras
musicais) por ocuparem lugar de destaque no presente trabalho.

2.1.7

As obras literárias e a evolução tecnológica

Como já mencionado, na medida em que a realidade se altera, modificam-se
também os conceitos e leis, a iniciar pela interpretação jurídica do quadro vigente em
cada época. Isso porque, os novos inventos, exigem, em regra, novas leis,
regulamentos e/ou julgados para solucionar e mediar os novos conflitos que surgem
a partir das relações envolvendo as novas tecnologias (CABRAL, 1998).
Tanto assim o é que o interesse e necessidade de tutela dos Direitos Autorais
ou ao menos dos reflexos patrimoniais sobre a utilização das obras intelectuais, surge
tão somente após a invenção da prensa tipográfica. Isso porque a nova tecnologia
criada por Gutenberg, tornou possível a impressão e reprodução em grande escala
das obras literárias, gerando oportunidades comerciais, de modo a criar uma nova
atividade econômica que não era viável antes, quando a reprodução dos manuscritos
era realizada manualmente pelos copistas. Além disso, a possibilidade da impressão
de livros em grande quantidade e de forma mais barata, tornaram as obras literárias
mais acessíveis, colaborando para um contexto de mudança social, em que as
pessoas passam a ter mais interesse em usufruir de um maior acesso à cultura e ao
conhecimento.
Como consequência da tecnologia apresentada por Gutenberg, como já visto,
surge o sistema dos privilégios, como a primeira forma de tutela de direitos envolvendo
as obras intelectuais, a qual evolui e foi substituída, mais tarde, pelo Estatuto da
Rainha Ana.
Ainda no âmbito das obras literárias, outra tecnologia que causou um impacto
social e permitiu uma maior difusão cultural e do conhecimento, foi o mimeógrafo.
Esse equipamento, inventado por Thomas Edison em 1876, permitia a reprodução de
textos de forma fácil e barata, tornando-se uma ferramenta importante em termos de
divulgação do conhecimento e comunicação. Isso porque o acesso ao processo de
impressão e reprodução por meio de gráficas era demasiado custoso e, portanto, de
acesso limitado. Assim com o mimeógrafo, abriu-se a possibilidade para que qualquer
pessoa pudesse escrever seus textos e realizar diversas cópias por meio desse
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equipamento e distribuí-las, divulgando, assim, suas ideias e compartilhando o
conhecimento (NEGRESIOLO, 2016, https://revistagalileu.globo.com/Caminhos-parao-futuro/Desenvolvimento/noticia/2016/08/ha-140-anos-thomas-edison-recebiapatente-do-mimeografo.html).
Destaca-se que o mimeógrafo trouxe benefícios para a difusão cultural e do
conhecimento, pois popularizou as possibilidades de reprodução de textos e livros,
permitindo uma maior divulgação das obras literárias dos mais diversos gêneros e
autores. Além disso, teve papel importante no contexto educacional, pois, devido a
seu baixo custo, foi uma ferramenta muito utilizado em escolas até poucos anos atrás.
Por outro lado, o mimeógrafo não trouxe conflitos relevantes para os Direitos Autorais,
pois sua utilização, em regra, não prejudicava os interesses econômicos de autores
ou titulares dos Direitos Autorais.
Diferentemente ocorreu com a tecnologia que chegou para substituir o
mimeógrafo, isto é, a máquina fotocopiadora, responsável pelo processo que foi
denominado de xerografia, que permitiu duplicar documentos em preto e branco com
extrema simplicidade e fácil manuseamento. Essa tecnologia foi inventada pelo norte
americano Chester Carlson, em 1937, tendo se tornado economicamente viável a
partir de 1950, por meio da empresa Xerox Company, multiplicando-se, portanto,
rapidamente a sua utilização (MALLMANN, 2012).
A fotocopiadora, de grande utilidade empresarial e pessoal, trouxe reflexos
importantes para os Direitos Autorais, afetando economicamente autores, editores e
toda indústria de livros, sobretudo daqueles livros de caráter acadêmico. Isso porque,
a facilidade proporcionada por esta nova técnica de reprodução de documentos,
textos e livros passou a ser utilizada massivamente nas universidades e faculdades.
Assim, tornou-se prática comum, no âmbito acadêmico, a reprodução integral ou
parcial de livros, de forma a proporcionar cópia das obras aos alunos de forma muito
mais barata comparada a um livro novo, bem como, possibilitando a melhor
disseminação daquelas obras com poucos exemplares disponíveis nas bibliotecas ou
mesmo de propriedade particular.
Por essa perspectiva é possível constatar que a fotocopiadora teve um
importante papel social, tendo em vista que permitiu maior disseminação do
conhecimento, da informação e cultura, por proporcionar um acesso a um custo mais
baixo e acessível, sobretudo, àqueles que não têm capacidade financeira para

39

aquisição de livros. Por outro lado, a massiva utilização dos fotocopiadoras, sobretudo
para cópia de livros e textos, trouxe impactos para os Direitos Autorais, pois cada obra
copiada, segundo entendimento dos detentores dos direitos patrimoniais, pode
representar um livro a menos vendido e, portanto, há prejuízo econômico ao autor.
Destaca-se, assim, que há uma relação entre o surgimento da fotocopiadora,
como uma nova tecnologia, com a geração de alterações no comportamento social e
também de reflexos econômicos. Portanto, a partir deste fato, há um movimento para
alterações legislativas a fim de tentar regular os conflitos advindos da evolução
tecnológica. No Brasil, há quem diga que a restrição ao direito de cópia privada,
ocorrida com o advento da Lei n. 9.610 de 1998, advém justamente em decorrência
da evolução da reprografia e os reflexos econômicos causados.
Isso porque a Lei n. 5.988 de 1973, assim como muitas das legislações de
outros países sobre Direitos Autorais5, permitia a reprodução de um exemplar de
qualquer obra, desde que sem fins lucrativos, ou seja, permitia o que se denomina de
cópia privada, como uma forma de limitação aos Direitos Autorais e, assim, albergava
as cópias realizadas por estudantes de livros para uso privado. Todavia, a Lei n. 9.610,
por meio do artigo seu 46, II, restringiu a cópia privada a apenas pequenos trechos.
Isto é, muito embora não haja uma definição clara do que sejam pequenos trechos, o
certo é que, a partir na nova Lei de Direitos Autorais, não é mais possível a reprodução
integral de uma obra intelectual, mesmo que seja apenas uma unidade e mesmo que
para uso privado.
Verifica-se, portanto, que muito provavelmente a alteração legislativa que
restringiu a cópia privada a pequenos trechos no Brasil6, tenha sofrido influência,
também, da massificação do uso da fotocopiadora, sobretudo nas universidades. Ou
seja, novamente há uma alteração no sistema dos direitos de autor como resposta a
uma nova tecnologia (fotocopiadora), a qual gerou alterações no comportamento da

5

A título de exemplo, pode-se citar a legislação portuguesa, que no art. 82, do Código dos Direitos
Autorais e dos Direitos Conexos, regulamentado pela Lei 62/98, prevê a cobrança de um valor sobre
os equipamentos e aparelhos que permitam a reprodução ou gravação de obras intelectuais a ser
destinado aos autores e demais titulares de direitos autorais, como forma de compensação pela cópia
privada.
6 É interessante observar, conforme mencionam Adolfo e Braun (2014) que, contraditoriamente, a lei
anterior sobre direitos autorais (Lei n. 5.988 de 1973) entrou em vigor em plena ditadura militar, época
caracterizada pela censura e opressão, e ainda assim permitia a cópia integral de obra intelectual para
uso privado.
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sociedade, sobretudo no meio acadêmico e, também, causou impactos econômicos
negativos para os titulares dos direitos autorais.
Juntamente com a fotocopiadora, outra evolução tecnológica que pode ter
influenciado a atualização da legislação sobre direitos autorais, por meio da Lei n.
9.610/98, foi a tecnologia digital, que torna possível o processo de digitalização das
obras intelectuais. Por meio da digitalização, imagens, letras, números, sons, figuras,
quadros e quaisquer outras informações, são convertidos em um código binário
(linguagem digital) que pode ser salvo em diversos tipos de suporte (tais como o antigo
disquete, CD, DVD, PenDrive, computadores, servidores) e acessado pelo
computador ou outros dispositivos.
A tecnologia digital trouxe diversos benefícios no que tange à facilidade de
reprodução e distribuição de obras intelectuais em todas as suas categorias. Nesse
sentido, segundo Lévy (2004, p. 63), com a codificação digital “o suporte da
informação torna-se infinitamente leve, móvel, maleável, inquebrável”.
Contudo, é com o surgimento da internet, que a tecnologia digital apresenta
todo o seu potencial de disseminação das obras intelectuais. Isso porque a internet,
como uma nova tecnologia voltada à comunicação, aproxima as pessoas, elimina
fronteiras e permite, de forma instantânea e a baixo custo, quando não gratuitamente,
o intercâmbio, por meio digital, de informações das mais diversas ordens, incluindose o envio, recebimento e compartilhamento de obras intelectuais.
Do ponto de vista do acesso ao conhecimento, à cultura e à própria informação,
a evolução da internet e da tecnologia digital é de grande relevância. Livros, revistas,
jornais e textos, por exemplo, estão cada vez mais acessíveis por meio digital e online.
Portanto, considerando que os custos de produção e distribuição das obras para o
meio digital são muito menores do que aos suportes físicos, conclui-se que as obras
intelectuais literárias, tais com e-books, bem como jornais e revistas online, estão
disponíveis de forma mais fácil, rápida e mais barata para a sociedade por meio da
internet.
Já do ponto de vista dos Direitos Autorais, existem alguns benefícios e alguns
prejuízos. Como ponto positivo, destaca-se o grande aumento das possibilidades de
divulgação e disseminação das obras intelectuais, já que a internet permite a fácil
distribuição e acesso às obras no ambiente digital, de forma rápida e mais barata.
Além disso, a contínua evolução tecnológica vem transformando a sociedade, que
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passa a consumir mais informação e buscar acesso às fontes de conhecimento e
cultura.
Portanto, os benefícios estão vinculados a uma maior possibilidade de
propagação das ideias do autor e, consequentemente, maiores chances de um
reconhecimento público. Além disso, surgem novas possibilidade econômicas para os
titulares dos direitos autorais, que, no entanto, precisam adaptar-se à nova realidade
tecnológica, econômica e social.
Por outro lado, dada a facilidade com que se pode reproduzir e compartilhar as
obras intelectuais por meio da tecnologia digital na internet, o autor acaba perdendo o
controle sobre a utilização e modificações de suas obras. Nesse sentido, as novas
tecnologias possibilitam, também de forma mais fácil, a utilização e distribuição ilegal
de obras intelectuais, o que tem demandado, nos últimos anos, alguns conflitos, bem
como discussões acerca de possíveis alterações legislativas especialmente para
abarcar o uso das obras intelectuais no ambiente digital.

2.2

As obras musicais no ambiente digital

A evolução tecnológica e consequentes transformações socioculturais e
econômicas, causaram mudanças significativas também no âmbito das obras
musicais. Inclusive, é possível dizer que a música provavelmente seja uma das
modalidades mais atingidas pelas novas tecnologias surgidas ao longo da história,
especialmente nas últimas duas décadas, sob o ponto de vista econômico e dos
Direitos Autorais.
A primeira tecnologia a impactar fortemente as obras musicais, de forma
positiva, no sentido de dar um pontapé inicial para a popularização deste tipo de obra
intelectual, foi o fonógrafo, criado em 1877, pelo norte-americano Thomas Edison, e
que permitiu pela primeira vez a processo de gravação sonora. Antes do fonógrafo,
existiam apenas duas hipóteses de acesso às obras musicais e, consequente
exploração por parte dos autores, que eram: a execução musical em ambiente público;
e a reprodução manuscrita ou via impressão, das composições escritas em partituras.
O fonógrafo, que foi criado com a ideia de gravar e reproduzir a voz humana,
mas acabou se desenvolvendo principalmente com a indústria musical, inicialmente,
registrava os sons e os reproduzia por meio de um cilindro com sulcos verticais e
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movido à manivela. Posterirormente, em 1888, Emile Berliner criou o gramofone,
nome comercial dado ao fonógrafo que usava o disco no lugar do cilindro. A partir de
1890, o fonógrafo foi disponibilizado aos consumidores, por meio de empresas que
passaram a explorar as possibilidades desta nova tecnologia, possibilitando a
reprodução de áudios em ambiente privado (GUMES, 2011). Assim, criou-se, um novo
perfil de usuário da música, ou seja, surge a figura do consumidor de discos
(BANDEIRA, 2004).
Portanto, é possível dizer que o fonógrafo tem no âmbito da música, papel
semelhante ao que teve a imprensa para as obras literárias, pois gerou um contexto
que possibilitou a difusão da música em grande escala, tornando viável, por
consequência, a exploração econômica das obras musicais e fazendo surgir o que se
denomina ainda atualmente de indústria fonográfica.
Ao longo dos anos, houve grande evolução no formato dos discos, de forma a
proporcionar maior qualidade às gravações, bem como disponibilizar maior tempo de
gravação em cada suporte, permitindo consequentemente a inserção de um número
maior de músicas em cada disco. Surgiram, portanto, os discos de 78 rpm (rotações
por minuto), seguidos pelos discos de 45 rpm e posteriormente pelo LP (Long-Play)
de 33 rpm, o qual reinou até os anos 60 (GUEIROS, 2005).
De forma concomitante com o desenvolvimento da indústria fonográfica e
evolução dos discos, surge uma outra tecnologia da comunicação de fundamental
importância para massificação do acesso à música e, portanto, de importante
relevância social e econômica. Trata-se da radiodifusão, que inaugura sua utilização
para fins de entretenimento no ano de 1920, nos Estados Unidos.
No Brasil, a rádio nasceu oficialmente em 7 de setembro de 1922, nas
comemorações do centenário da independência do Brasil, ocasião em que o então
presidente Epitácio Pessoa apresentou discurso que foi transmitido para receptores
instalados em Niterói, São Paulo e Petrópolis. Todavia, é apenas a partir de 1923 que
a radiodifusão começa de fato a aperar no país, com a criação da Radio Sociedade
Rio de Janeiro, a primeira rádio brasileira (CASTRO, https://www.abert.org.br/web/
index.php/quemsomos/historia-do-radio-no-brasil).
Segundo Bandeira (2004), a rádio foi responsável, ao longo de sua história, por
criar um novo mercado para a música, proporcionando a descentralização na
distribuição e, consequentemente, no acesso às obras musicais e, ainda, promovendo
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um alargamento dos repertórios, na medida em que passou a oferecer uma
diversidade nunca vista.
Logo, a grande expansão do mercado musical e da ampliação das formas de
exploração das obras musicais, a partir do surgimento de novas tecnologias,
possibilitou, maiores oportunidades econômicas para os autores e para a indústria
musical como um todo. Contudo, por outro lado, a multiplicação das formas de
exploração das obras protegidas, trouxe dificuldades de controle e administração dos
Direitos Autorais.
Assim, surgiu a necessidade da criação de instituições coletivas para essa
administração, pois, segundo Hammes (1998, p. 120), “sem elas, os autores,
produtores, intérpretes e executantes e outros titulares de direitos teriam imensas
dificuldades para fiscalizar, outorgar licenças, arrecadar e distribuir os rendimentos”.
Além disso, o sistema, denominado de gestão coletiva, é importante do ponto de vista
do usuário das obras intelectuais, na medida em que torna mais fácil o licenciamento
de várias obras por meio da procura de apenas uma instituição, ao invés de precisar
o contato com cada autor individualmente.
Portanto, verifica-se que com a evolução tecnológica surge uma demanda no
que tange à forma de administração dos direitos envolvendo as obras musicais, tanto
que em 1973, a Lei n. 5.988, veio regulamentar as associações de titulares de diretos
autorais, bem como instituir a criação do ECAD.
Retomando a percurso das evoluções tecnológicas dos suportes de fixação das
obras musicais, surge na década de 1960 a fita cassete, que trouxe duas grandes
novidades na época. A primeira delas foi a possibilidade de gravação doméstica de
fitas virgens em um formato compacto, permitindo a qualquer pessoa gravar músicas
do rádio ou, ainda, de outras fitas ou discos, selecionando e gravando na fita cassete,
suas músicas de preferência. A segunda novidade proporcionada pela fita cassete
deu-se na década de 1980, em decorrência do surgimento do walkman, um reprodutor
portátil de fitas cassete, que tornou possível ouvir as músicas de preferência do
usuário, de forma individual, no momento e lugar escolhido.
Com a contínua evolução tecnológica e a partir do advento da tecnologia digital,
surge no mercado internacional em 1983 e no mercado brasileiro em 1986 o disco
compacto com leitura ótica a laser, isto é, o CD (Compact Disc), que causou uma
verdadeira revolução na tecnologia de áudio em todo o mundo.
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A transição dos discos de vinil para o CD, exigiram altos investimentos por parte
da indústria da música, para fins de adaptação das plantas de fabricação para o novo
modelo.

Consequentemente,

os CDs chegaram às lojas com

um

custo

aproximadamente 85% maior para os consumidores do que os antigos LPs, sendo
que estes ainda precisariam adquirir o CD player, que faria a leitura do disco e
executaria as músicas (GUEIROS, 2005).
Contudo, em poucos anos o CD dominou o mercado da música, representando
cerca de 95% das vendas, e gerando grande lucratividade para indústria musical, que,
todavia, segundo Gueiros (2005), por outro lado, gerava uma remuneração injusta e
desiquilibrada para os verdadeiros criadores das obras musicais. Posteriormente, da
evolução da CD surgem, ainda, outros suportes, como o CD-ROM (Compact Disc
Read-Only Memory), o DVD (Digital Video Disc) e o DAT (Digital Audio Tape). Além
disso, a partir de 1998, popularizaram-se os gravadores domésticos de CDs e de
outros suportes.
Um problema decorrente destas evoluções tecnológicas vinculadas ao
processo de digitalização e da facilidade de reprodução das mídias físicas, foi um
grande aumento da comercialização de cópias ilegais de CDs e DVDs, a valores muito
menores do que os originais e sem o pagamento de qualquer valor a título de Direitos
Autorais. No entanto, a grande reviravolta na história do mercado musical e que refletiu
de forma direta também no âmbito dos Direitos Autorais, foi a criação do formato MP3
(MPEG-1/2 Audio Layer 3), e de sua convergência com a Internet.
Por meio da tecnologia MP3, tornou-se possível a compactação de arquivos de
áudio de formato WAV (Waveform Audio File Format), que era utilizado inicialmente
nas gravações em CD, de modo a reduzir o tamanho do arquivo musical em até doze
vezes. Esse novo formato de música possibilitou, portanto, o fluxo de arquivos de
áudio por meio da internet, sem a necessidade de um suporte físico, mesmo com
taxas de transferência (velocidade da internet) muito baixas, que no início do MP3 era
de 56 Kbps (kilobits por segundo) (PAIVA, 2011).
Além disso, o MP3 proporcionou aos seus usuários a possibilidade de realizar
a sua própria seleção de músicas, sem precisar estar atrelado à compra de um álbum
em que por vezes apenas uma ou duas músicas lhe interessavam, como ocorria com
os CDs. O MP3 possibilitou, ainda, o fácil compartilhamento e acesso às obras

45

musicais na internet. Por meio do download, que pode ser legal ou ilegal, deixou de
haver a necessidade de ir a uma loja física adquirir um CD.
No contexto da popularização do MP3 e da Internet, é criado em 1999, pelo
norte-americano Shawn Fanning, um software chamado Napster, que permitia a troca
de arquivos de música entre seus usuários por meio da internet de forma gratuita.
Esse sistema de compartilhamento, utilizado também por diversos outros
softwares criados posteriormente é chamado de transmissão peer-to-peer ou,
simplesmente, rede P2P. A transferência de arquivos por esse sistema, permite por
meio de uma rede formada por vários computadores pessoais a troca de arquivos sem
a necessidade de um servidor central, pois aproveita a memória, a velocidade e os
recursos de todos os computadores ligados à rede (LEITÃO, 2011).
Assim, a popularização destes sistemas de troca de arquivos, em que há o
compartilhamento de obras musicais sem o pagamento de qualquer valor, nem
mesmo a título de direitos autorais, é considerada por Paiva (2017), como um dos
marcos divisório na crise enfrentada pela indústria musical, pois afetou
consideravelmente a venda de CDs.
Destaca-se que as grandes gravadoras e detentores de direitos autorais
travaram disputas judiciais com o Napster e outros softwares e até mesmo com
usuários destes sistemas, mas mesmo que com resultados judiciais positivos, como
com o fechamento do Napster, não houve resultados eficientes, pois a cada software
ou site fechado ou tirado do ar, surgiam diversos outros, de forma incontrolável. Assim,
as novas tecnologias digitais aplicadas ao setor musical foram responsáveis por uma
irreversível crise no modelo tradicional de negócios da indústria fonográfica, causando
enorme queda de faturamento e causando prejuízos também para os autores.
Por outro lado, é possível dizer que houve um processo de reconfiguração no
que se refere à relação entre consumidores, autores e os intermediários da indústria
da música. A internet e tecnologias digitais abriram espaços para que o artista possa
se comunicar diretamente com seu público, dando mais autonomia aos artistas e
possibilitando a diminuição do preço final das obras musicais (VALENTE, 2016).
Nesse sentido, para Janotti (2009, p. 4), a popularização do compartilhamento de
músicas na internet, possível por meio das novas tecnologias “não significa somente
uma possível crise no mundo da música, mas também uma transformação nas
relações entre produção, circulação, consumo e apropriação dos produtos musicais”.
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Isto é, se antes havia necessidade de intermediários entre o autor e o
consumidor, os quais eram os responsáveis pelo processo de gravação, produção e
distribuição dos discos e CDs, a partir da internet e das tecnologias digitais abriramse espaços para um contato direto entre o autor e seu público para fins de
disponibilização e acesso às obras musicais.
Dessa forma, há registros de muitos artistas e bandas que optaram por fornecer
suas músicas gratuitamente para download na internet, visando divulgar seu trabalho
e buscar outras formas de renda com as músicas, dentre elas a venda de ingressos
para shows. Nessa lógica, quanto mais difundido o trabalho de um artista maior a
possibilidade de aumentar o número de fãs ou apreciadores de suas músicas, o que,
consequentemente, pode representar maior número de shows e também shows mais
cheios.
Outra mudança causada pelas novas possibilidades tecnológicas, é que deixa
de existir ou ao menos deixa de importar para a maioria dos consumidores, a ideia de
álbum, como uma forma de escuta dirigida pelo artista, produtor ou gravadora, como
ocorria na venda dos CDs. Nesse novo contexto da música em formato MP3 e com
as facilidades da internet, os consumidores buscam pelas músicas de forma individual,
pois lhes é possível, de forma fácil, montar a sua própria playlist composta por músicas
de artistas e autores variados (PAIVA, 2017).
Todas essas mudanças referidas demandaram, portanto, transformações nos
modelos de negócios envolvendo o mercado da música, para se adaptar à nova
realidade tecnológica e de comportamento social gerado pelas novas tecnologias.
Nesse sentido, a Apple, em 2003, criou o iTunesStore, impulsionando um novo
modelo de negócios focado na venda individual de músicas para download pela
internet, ofertando ao preço de U$ 0,99 cada música. Assim, viabiliza-se o download
legal de músicas na internet a um preço reduzido, adequando-se a realidade da época.
Antes dos iTunes, algumas outras empresas, inclusive as grandes gravadoras,
tentaram implantar este modelo, mas sem muito êxito. Possivelmente, um dos motivos
do grande sucesso do iTunes tenha sido a sua interligação com o iPod, que é um
tocador de música digital portátil da Apple laçado praticamente junto com o iTunes.
Assim, ao comprar uma música no iTunes, ela pode automaticamente ser salva no
computador e no iPod, de forma sincronizada, permitindo aos consumidores levar as
músicas salvas para onde quer que estejam.
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Em 2013 e, portanto, com dez anos de existência, o iTunes chega a marca de
25 bilhões de músicas vendidas (PAIVA, 2017). Por outro lado, no mesmo período, há
uma queda considerável das vendas de CDs, o que não deixa dúvidas quanto à
migração do consumo musical do formato físico para o digital. Ainda, com a evolução
da internet e popularização da banda larga, torna-se viável e passa a crescer a
utilização de um novo tipo de serviço, vinculado a outra tecnologia, o streaming.
2.2.1 Os serviços de streaming no mercado musical

Nos últimos anos vem se acompanhando um grande movimento de transição
em relação à forma de se ouvir música a partir da internet. Nesse sentido, há uma
migração contínua da utilização do download para os serviços de streaming. Essa
mudança se justifica por algumas vantagens que o streaming oferece ao usuário em
relação ao download.
Um dos grandes benefícios do streaming é a possibilidade de escutar o áudio
de forma contínua e quase simultânea a que o arquivo é descarregado, enquanto que
por meio do download, há a necessidade de se aguardar que o arquivo seja totalmente
descarregado para depois escutá-lo. Outra grande vantagem é que o streaming, por
não armazenar de forma definitiva os dados no equipamento, acaba não ocupando
espaço na memória ou disco rígido, mas, mesmo assim, permite o acesso às músicas
desejadas e, inclusive, a depender da modalidade do serviço, no momento e local que
o usuário desejar, caso tenha acesso à internet.
Com efeito, o streaming pode ser definido como uma transmissão contínua de
áudio e/ou vídeo por meio da internet (HANNON, 2012). Nesse sentido, Rao et al.
(2011) explicam que a transmissão de um arquivo (áudio e/ou vídeo) por meio do
streaming, ocorre em duas fases. Na primeira fase, denominada de buffering phase,
após o usuário selecionar, por exemplo, uma música a ser ouvida, o servidor de
streaming é acionado e inicia o envio dos dados do áudio pela internet ao equipamento
do usuário. Nesta fase, os dados recebidos pelo usuário vão sendo armazenados no
buffer. Quando houver quantidade suficiente de dados, inicia-se a segunda fase,
denominada de steady state phase, em que o áudio é executado de forma contínua
por meio dos autofalantes do equipamento do usuário, que passa, portanto, a ouvir a
música, sendo que, de forma simultânea o áudio continua a ser descarregado do
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servidor de streaming até o equipamento do usuário, sendo armazenado para a
execução (RAO et al., 2011).
Destaca-se que a fase do buffering é realizada para fins de evitar interrupções
na execução do áudio, ou seja, é feito um armazenamento chamado também de
carregamento, para que não faltem dados na memória do equipamento receptor a
serem executados e, assim, não haja cortes na audição da música. Segundo Luini e
Whitmann (2002), o buffering apresenta-se como uma característica ou funcionalidade
semelhante aos sistemas que comumente existiam nos players de CDs portáteis, para
evitar vibrações no disco de forma a interromper a música em execução.
O mercado da música, divide os serviços de streaming em duas modalidades:
o live stream, utilizado normalmente por de rádios online; e o on demand webcasting,
cuja principal característica é a possibilidade de interatividade e de escolha do que
escutar e em qual momento escutar.

2.2.1.1 Live stream

O live stream é caracterizado, sobretudo, por ser de transmissão contínua,
assemelhando-se muito ao sistema broadcasting, isto é, ao sistema utilizado pela
rádio e televisão, em que existe uma programação pré-fixada em andamento,
acessível ao usuário via internet ou simplesmente a transmissão ao vivo de um evento,
por exemplo. No entanto, em regra, sem possibilidade de interatividade ou, ainda, de
escolha e alteração do programa.
Portanto, exemplificando, uma emissora de rádio online utiliza do sistema de
live stream, pois disponibiliza uma programação contínua aos seus usuários ou
consumidores, que podem acessar tal programação de acordo como ela vai sendo
transmitida. Não há a possibilidade, portanto, de escolher o que escutar e em qual
momento escutar, devendo-se seguir a programação.
Da mesma forma, quando uma rádio tradicional analógica, isto é, cujo
funcionamento se dá por radiodifusão, retransmite sua programação, de forma
simultânea, via internet, utiliza-se do live stream. Neste caso, será classificado, ainda,
como simulcasting, pois haverá a simultaneidade de transmissão, por meio de duas
tecnologias, no caso a radiodifusão e o streaming.
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Destaca-se que, com base em decisão recente do Superior Tribunal de Justiça,
proferida no Recurso Especial n. 1559264/ RJ, foi determinado que quando uma rádio
efetua a retransmissão de sua programação na internet (simulcasting), mesmo que de
forma simultânea e sem qualquer possibilidade de interatividade e alteração na
programação original, fica sujeita ao pagamento de direitos autorais (execução
pública) para cada forma de transmissão (radiodifusão e internet), ou seja, paga-se
duas vezes, por serem consideradas na referida decisão, modalidades diferentes de
transmissão e, também pelo fato de que a abrangência alcançada pela internet é muito
maior do que pelo sistema de radiodifusão, atingindo públicos diferentes.

2.2.1.2 On demand Webcasting

Há, atualmente, algumas plataformas digitais e sites na internet que oferecem
ao usuário, um catálogo de músicas para serem ouvidas via internet, pela tecnologia
streaming, na hora e local que o usuário escolher e, ainda, com diversas
possibilidades de interatividade. Pois, nesses casos, o tipo de serviço oferecido é
denominado de on demand webcasting (BIDGOLI, 2004).
Nesse caso, os arquivos são armazenados pela prestadora de serviço em
servidores ligados à internet, permitindo ao usuário conectado ao servidor por meio
de um dispositivo com acesso à internet (computador, notebook, smartphone),
escolher, dentre os arquivos disponibilizados, aquele que pretende escutar via
streaming, no local e momento que desejar.
A plataforma digital pioneira no fornecimento de acesso à música via streaming,
foi o Spotify, que foi lançado em outubro de 2008 pela empresa sueca Spotify AB e
aos poucos foi ampliando sua atuação para diversos países. Atualmente, o Spotify
encontra-se disponível em 65 países, incluindo, desde 2014, o Brasil. A plataforma
possui um catálogo com mais de 35 milhões de músicas, disponíveis para seus
usuários (SPOTIFY, https://newsroom.spotify.com/companyinfo/).
Atualmente existem diversas outras plataformas digitais que fornecem acesso
à música por meio do streaming, com modelos de negócio parecidos com o Spotify,
como, por exemplo o Deezer, o Napster (em seu formato atual), Google Play, Apple
Music, entre outas. A primeira plataforma de streaming de músicas a chegar no Brasil
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foi o Rdio, lançado em 2011, mas que encerrou suas atividades em 2015.
Posteriormente, chegaram ao Brasil o Deezer em 2013 e o Spotify em 2014.
Destaca-se que grande parte das plataformas digitais de streaming de música
trabalham com o sistema denominado freemiun, isto é, fornecem uma modalidade de
acesso gratuito e outra modalidade premium. Na modalidade gratuita, quando
disponibilizada, o usuário fica sujeito a anúncios publicitários entre as músicas e,
também, com algumas limitações de funcionalidades. Já na modalidade premium, os
usuários ficam livres de publicidade e possuem alguns serviços adicionais, como, por
exemplo, a possibilidade de escutar músicas offline, entre outras comodidades
(KISCHINHEVSKY; VICENTE; DE MARCHI, 2015).
Outrossim, grande parte das plataformas de streaming também permitem a
interação entre os usuários, como uma espécie de rede social. Nesse sentido, é
possível criar e compartilhar playlists, navegar pelas coleções de músicas de amigos,
artistas e celebridades e segui-los e, até mesmo criar uma estação de rádio, acessível
aos outros usuários, tudo isso viabiliza que sejam cultivados novos laços sociais
(KISCHINHEVSKY; VICENTE; DE MARCHI, 2015).
Assim, percebe-se que a evolução tecnológica que permitiu o acesso às obras
intelectuais, por meio das plataformas digitais de streaming, implica em uma
transformação em uma série de práticas sociais e culturais, gerando, inclusive, novos
hábitos de consumo dentro de um contexto de reconfiguração do próprio modelo de
negócio envolvendo a música. Consequentemente, alteram-se também as formas e
possibilidades de recebimento e distribuição de Direitos Autorais.
Todas estas mudanças provocadas pela popularização dos serviços de
streaming na música geram alguns fenômenos interessantes e de grande relevância,
tanto do ponto de vista social e cultural, como do ponto de vista econômico. Um dos
fenômenos observados é que a disponibilização gratuita da música (com suporte na
publicidade) ou a preços acessíveis, permite uma maior disseminação das obras
intelectuais musicais, o que vai ao encontro dos interesses sociais da sociedade
contemporânea, de acesso à cultura e informação. Outro fenômeno que advém a
partir do desenvolvimento dos serviços de streaming é a superação ou, ao menos,
diminuição da preocupação por parte das indústrias da música e autores com o
compartilhamento e downloads ilegais de músicas por redes P2P ou sites na internet.

51

Isso porque, como visto, parte das plataformas digitais fornecem acesso
gratuito às obras intelectuais ou por um custo acessível e, ainda, sem a necessidade
de realização de downloads de arquivos que ocuparão espaços nos dispositivos
(computador, notebook, smartphone, tablet) usados para executar as músicas.
Portanto, há uma migração natural daqueles usuários de redes P2P ou de sites de
download ilegal de músicas, para as plataformas de streaming.
A partir desse fato, outro fenômeno que se apresenta é que os serviços de
streaming, com o crescimento do número de usuários, vão gradativamente
aumentando a sua arrecadação com as assinaturas e publicidade e, com isso,
majorando os valores a serem distribuídos a título de Direitos Autorais. Em regra, a
partir da análise do funcionamento das principais plataformas digitais, verifica-se que
do total arrecadado com as assinaturas e publicidade, 70% são distribuídos a títulos
de Direitos Autorais (a serem divididos entre titulares dos Direitos Autorais e dos
direitos conexos e eventuais outros intermediários), de forma proporcional com o
número de acessos de cada obra e 30% do faturamento fica com as plataformas
digitais.
Outro fenômeno, vinculado aos demais citados é o processo de recuperação
da indústria musical. Isso porque os valores arrecadados com os serviços de
streaming têm servido para reerguer o mercado musical, cujas receitas, oriundas
principalmente da venda de discos e de downloads vinham anualmente sofrendo
quedas, conforme demonstra o Gráfico 01:
Gráfico 01 – Receitas globais da indústria da música gravada em US$ Bilhões

Fonte: IFPI - Global Music Report (2018, http://www.ifpi.org/downloads/GMR2018.pdf).
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O gráfico apresenta claramente, também, o impacto das novas tecnologias na
economia da música, demonstrando a diminuição ao longo dos anos, das receitas
oriundas com os suportes físicos (Physical), e, por outro lado, o aumento das receitas
com a música no ambiente digital (downloads e streaming). Ademais, o gráfico
demonstra ainda que depois de um longo período apresentando prejuízos e queda de
receitas, a partir de 2015 a indústria da música começa a retomar o crescimento,
sendo que este fato está diretamente ligado ao aumento das receitas oriundas do
streaming, que vem crescendo significativamente a cada ano e que em 2017,
individualmente, já superou as receitas com os suportes físicos.
Todavia, muito embora os números apresentados demonstrem que os
resultados econômicos vêm se tornado cada vez mais positivos para as partes
envolvidas nesse contexto do mercado musical, um fato que é objeto ainda de
preocupação é que o autor, o verdadeiro criador da matéria-prima que movimenta todo
esse setor econômico, acaba, em grande parte dos casos, não vendo os resultados
positivos do mercado musical sendo refletidos em uma remuneração adequada para
si, ficando a maior fatia dos valores com intermediários.
Existem vários fatores que podem influenciar na baixa remuneração recebida
pelos autores, entre eles a existência de contratos abusivos com editoras e
gravadoras, o processo de reintermediação entre o autor e o consumidor, falta de
transparência nos dados geradores da remuneração, entre outros que serão
devidamente abordados mais à frente neste trabalho.

2.3

Direito de acesso às obras intelectuais e o aparente conflito de Direitos
Fundamentais
Há muito tempo existe uma discussão que paira no âmbito dos Direitos Autorais

e gira em torno de dicotomia “maior proteção” ao autor versus “maior acesso” às obras
intelectuais para a sociedade. O tema que sempre foi polêmico, especialmente por
envolver conflitos entre interesses individuais e coletivos, tornou-se ainda mais
controverso a partir do surgimento e evolução das novas tecnologias, sobretudo da
internet e do consequente advento de um novo modelo social, denominado de
Sociedade da Informação, que tem seu fundamento baseado no conhecimento, na
pesquisa, na fácil acessibilidade, compartilhamento e utilização da informação.
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Assim, com as mudanças sociais ocorridas, que passa por uma exigência cada
vez maior pelo acesso à informação, aliadas às inúmeras inovações tecnológicas,
desponta uma alteração radical nas tradicionais práticas profissionais e sociais
referentes à criação e uso dos bens intelectuais, bem como da difusão da informação
e do conhecimento. Nessa nova era, a partir da possibilidade de digitalização da
informação permite-se à sociedade transpor fronteiras de conhecimento e informação
nunca

pensadas.

“A

informação

em

meio

digital

pode

ser

reproduzida

instantaneamente, com perfeita exatidão, sem esforço significativo” (ADOLFO, 2008,
p. 245) e de forma barata, quando não gratuita.
Neste contexto, o compartilhamento do conhecimento e da cultura passa a
constituir uma das principais bases da inovação e da construção de outros novos
conhecimentos. Por isso, sob o ponto de vista social, tornam-se extremamente
valiosas as ferramentas que a internet e demais inovações tecnológicas proporcionam
para o compartilhamento dos bens intelectuais, já que estes se constituem como
fontes de conhecimento, cultura e informação e o acesso a eles é requisito para a
promoção do desenvolvimento cultural, econômico e tecnológico de uma sociedade.
Com efeito, a internet diminuiu de forma fantástica as barreiras de espaço e
tempo, promovendo o desenvolvimento da Sociedade da Informação que, como já
referido, tem seu fundamento baseado no conhecimento, na pesquisa, na fácil
acessibilidade, na colaboração, no compartilhamento e utilização da informação
(WACHOWICZ, 2008).
Contudo, este progresso tecnológico, tendo em vista permitir uma maior
acessibilidade e rapidez aos bens intelectuais, provoca, nas palavras de Adolfo (2008,
p. 227), “um tsunami no Direito Autoral” tradicional. Evidencia-se assim, um aparente
cenário de conflituosidade e de difícil solução, em que de um lado tem-se o autor, que
requer a tutela sobre as suas criações, para que possa receber a remuneração pela
utilização dos bens provenientes de seu intelecto, inclusive como meio de incentivo à
criação7; de outro lado tem-se a coletividade que pretende continuar a se beneficiar
das tecnologias ora existentes para fins de acesso e difusão da informação e do

7

A função de incentivo à criação dos Direitos Autorais, por meio da remuneração do autor atende, além
de interesses individuais de seus titulares, também interesses coletivos. Nesse sentido Vicente (2015,
p. 18) refere que: o direito de autor, na medida em que proporciona ao seu titular uma remuneração do
seu esforço ou investimento, constitui um estímulo à produção de obras literárias, científicas e artísticas.
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conhecimento, como meio de promoção do desenvolvimento da sociedade como um
todo.
Destaca-se que o aparente conflito citado, se dá entre os Direitos
Fundamentais. Isso porque, de um lado, a proteção ao autor encontra-se presente no
inciso XIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, quando prevê que ao autor é
concedido o “direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras”,
conferindo-lhe ainda o direito de fiscalização sobre a utilização econômica das obras
que criar ou em que participar da criação.
Por outro lado, o Direito à Educação também está expressamente previsto na
Carta Magna, mais especificamente, no rol dos direitos sociais do artigo 6º, que,
combinado com o artigo 205, o eleva ao nível dos Direitos Fundamentais. De acordo
com Piaget (1973, p. 39), o Direito à Educação deve garantir a todos “o pleno
desenvolvimento de suas funções mentais e aquisição dos conhecimentos, bem como
dos valores morais que correspondem ao exercício dessas funções, até a adaptação
à vida social atual”.
No que se refere ao Direito Fundamental à Cultura, verifica-se que o mesmo foi
arrolado também no artigo 6º da Constituição Federal como espécie de direito social.
Segundo Silva (2001, p. 313), os direitos culturais reconhecidos na Constituição são:
(a) Direito de criação cultural, compreendidas as criações científicas,
artísticas e tecnológicas; (b) direito de acesso às fontes da cultura nacional;
(c) direito de difusão da cultura; (d) liberdade de formas de expressão cultural;
(e) liberdade de manifestações culturais; (f) direito-dever estatal de formação
do patrimônio cultural brasileiro e de proteção de bens de cultura, que, assim,
ficam sujeitos a um regime jurídico especial, como forma de propriedade de
interesse público.

Já quanto ao Direito Fundamental à informação, este encontra-se previsto no
art. 5º, inciso XIV, da Constituição Federal de 1988. Atualmente, o direito à informação
ultrapassa os interesses meramente individuais, tanto que Godoy (2001, p. 49) refere
que este direito “modernamente vem sendo entendido como dotado de força e
interesse coletivos, a que corresponde, na realidade, um direito coletivo à informação”.
Logo, percebe-se que a Constituição pátria previu tanto os Direitos Autorais
quanto os direitos à cultura, educação e informação como direitos fundamentais, o
que denota, de fato, uma colisão entre Direitos Fundamentais.
Assim, por um lado, os Direitos à Cultura, Educação e Informação, embora
gozem da condição de Direitos Fundamentais, e mesmo que tutelem interesses
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coletivos, isto não significa que devam sempre se sobrepor a eventuais outros direitos
em conflito, como no caso dos Direitos Autorais.
De outro lado, a fundamentalidade e a proteção legal reconhecida aos Direitos
Autorais, da mesma forma não representa que este direito seja absoluto. Muito pelo
contrário, pois, assim como outros institutos de direito privado, como a propriedade, o
contrato e a empresa, os Direitos Autorais também devem cumprir uma função social.
Isso significa dizer que a proteção dos Direitos Autorais deve estar em harmonia com
os interesses sociais e coletivos. Inclusive, nesse sentido Hammes (1998, p. 76-77)
refere que “juntamente com a aceitação dos Direitos Autorais, desenvolveu-se o
reconhecimento de que o mesmo está sujeito igualmente a uma vinculação social. Em
nome do interesse comum, o autor deve tolerar restrições aos seus direitos”.
Tanto não é absoluto que algumas formas de utilização das obras intelectuais
não entram no âmbito da proteção dos Direitos Autorais, ou seja, são de uso livre e,
portanto, independentes de autorização ou retribuição pecuniária ao autor, o que
representa o interesse público na proteção dos Direitos Autorais. Tais possibilidades
encontram-se dispostas no artigo 46 da Lei n. 9.610 de 1998.
Entretanto, a Lei de Direitos Autorais (LDA), no referido artigo 46, enumera de
forma taxativa estas limitações e exceções aos direitos autorais, quando o mais
adequado do ponto de vista da função social dos Direitos Autorais seria que houvesse
um rol aberto de limitações.
Além disso, a lei brasileira de Direitos Autorais é tida pelos especialistas no
assunto como uma das mais restritivas do mundo. Percebe-se essa condição, por
exemplo, pelo fato da atual LDA proibir a cópia integral de obra alheia, mesmo a cópia
privada, fazendo com que, consequentemente, condutas que se afiguram corriqueiras
no mundo contemporâneo, especialmente, a partir da utilização da internet e demais
tecnologias, sejam, a rigor, contrárias à lei (LEMOS; BRANCO JUNIOR, http://hdl.
handle.net/10438/2796).
Por exemplo, a partir de uma interpretação estrita da LDA, quando alguém
compra um CD em uma loja ou compra uma música online e faz download para o seu
computador não poderá, em tese, copiar o conteúdo do CD ou a música para seu
próprio iPod, smartphone ou tablet. Tal restrição mostra-se desconexa com o mundo
em que se vive e com as facilidades atuais da tecnologia digital e internet.
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Percebe-se, portanto, que todo o sistema de proteção dos Direitos Autorais se
baseia ainda na tutela do autor e não na utilização de sua obra, exceto mediante
expressa autorização legal ou com seu consentimento. Para sustentar esta posição,
tem-se como principal fundamento a importância de munir o autor de mecanismos de
proteção às suas criações, de modo a permitir que seja o autor devidamente
remunerado e possa, com isso, seguir estimulado para continuar produzindo
intelectualmente (LEMOS; BRANCO JUNIOR, http://hdl.handle.net/10438/2796).
Com isso, sobretudo considerando o avanço tecnológico representado
principalmente pelo advento da Internet e o grande valor que a informação e a cultura
passam a agregar para o desenvolvimento da sociedade como um todo, surge no
cenário contemporâneo a necessidade de uma reavaliação acerca dos Direitos
Autorais também como um todo, especialmente no que tange às suas limitações e
exceções, pois, atualmente, elas podem se mostrar insuficientes para que se
estabeleça o tão buscado equilíbrio de direitos, sob a ótica da função social dos
Direitos Autorais.
Isto é, se as limitações se mostravam insuficientes no padrão antigo de
suportes materiais das obras, quem dirá agora, com a as inúmeras possibilidades
digitais. A partir disso, pode-se afirmar que a Lei n. 9.610/98 e notadamente as
limitações aos Direitos Autorais são incompatíveis com os desenvolvimentos
tecnológicos atuais e consequentemente com a função social dos Direitos Autorais,
pois acabam por servir de empecilho à difusão da informação e da cultura.
Do ponto de vista específico das obras intelectuais musicais, a história recente
demonstra o quão distante a Lei de Direitos Autorais esteve da realidade das práticas
sociais, sobretudo, a partir do MP3, do desenvolvimento da Internet e do surgimento
das redes P2P. Todavia, no âmbito da música, aparentemente desenha-se uma
solução para o conflito entre a tutela dos Direitos Autorias, sobretudo do direito de
remuneração versus o direito de acesso às obras intelectuais pela sociedade, o que
ocorre por meio de novas tecnologias e serviços daí decorrentes.
Assim, se a tecnologia agudizou os conflitos entre Direitos Autorais e direitos
de acesso, vem ela agora, ao menos no âmbito das obras musicais, estabelecer
caminhos para uma harmonia entre os interesses aparentemente conflitantes. Nesse
sentido, é possível traçar três principais momentos históricos a partir da tecnologia
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digital, no que tange ao conflito entre os Direitos Autorais e o direito de acesso às
obras intelectuais musicais.
No primeiro momento, a partir do lançamento do CD, tem-se uma situação de
grande controle por parte dos titulares de Direitos Autorais, especialmente de
gravadoras e editores, sobre as obras vendidas, bem como uma alta lucratividade com
a comercialização de músicas, muito embora se saiba que, via de regra, a
rentabilidade se concentrava nos intermediários da indústria da música e apenas a
fatia menor de fato chegava ao autor.
Portanto, nesse primeiro período, o direito de remuneração dos titulares de
Direitos Autorais pela exploração das obras intelectuais, em regra era alcançado, pois
o mercado musical gerava grande lucratividade. Por outro lado, pode-se considerar
que o acesso às obras musicais era limitado, pois o valor do CD, que era o suporte
que reinava à época, era considerado alto, o que representava, desta forma, uma
limitação do acesso à música. Isto é, tinha-se a remuneração (dos titulares dos
Direitos Autorais), por um lado, mas a limitação ao acesso, de outro lado.
No entanto, dois fatores vinculados à evolução da tecnologia e da internet
mudaram um pouco este cenário e, portanto, abrem o segundo período na relação
entre os Direitos Autorais versus acesso às obras musicais. Esses fatores, que
remontam ao final dos anos 90, são: o aumento do mercado de cópias ilegais de CDs
e DVDs (venda de cópias ilegais de álbuns musicais); e o surgimento das redes P2P
para compartilhamento de músicas na internet.
A venda de cópias ilegais de CDs de música, teve um grande e contínuo
crescimento a partir de 1998, afetando gravemente a indústria da música. Com o uso
de gravadores adquiridos a baixo custo ou por meio de computadores, tornou-se fácil
a realização de cópias de CDs, com a manutenção da qualidade do conteúdo copiado.
Destaca-se que os CDs “piratas” são vendidos a um custo muito menor do que os
originais, o que é totalmente viável no âmbito deste negócio, já que em todo o seu
processo de produção e venda, não são pagos tributos, direitos trabalhistas e direitos
autorais.
Nesse sentido, a cópia ilegal de CDs, distribuição e venda dos mesmos,
transformou-se em um mercado próprio, com alta lucratividade e na sua grande
maioria capitaneado por organizações criminosas.
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Destaca-se, que o valor consideravelmente menor das cópias ilegais, é um dos
principais fatores que levam os consumidores as adquirem ao invés de comprar o
produto original8. Portanto, entende-se que o alto custo de aquisição de CDs e DVDs
originais, pode servir como limitador do acesso àquela população mais pobre, que,
consequentemente, acaba se valendo das cópias “piratas” por preço equivalente ou
menor do que um terço do valor do produto original.
Por sua vez, o compartilhamento de músicas por redes P2P, surge também no
final dos anos 1990, incialmente com o Napster e se desenvolve rapidamente no início
dos anos 2000, com o surgimento de diversos outros sistemas de compartilhamento.
Essa forma de acesso e distribuição de obras musicais, por meio da internet, saiu do
âmbito das possibilidades de controle por parte das indústrias da música, que
sofreram ano após ano com grande queda de suas receitas, já que a venda de CDs
foi gradativamente caindo.
Por outro lado, não há como negar que com o aumento da “pirataria”, e
sobretudo com a popularização do compartilhamento de músicas pela internet nas
redes P2P, há uma grande abertura para o acesso da sociedade às obras musicais.
Isso porque aquela grande fatia da população, que tinha poucas condições financeiras
de adquirir os CDs originais, passa a ter a possibilidade de acesso a um número quase
que ilimitado de músicas, em proporções nunca imagináveis anteriormente. E mesmo
àqueles que tinham condições de compra dos CDs, as possibilidades de acesso, a
partir da internet, são infinitamente multiplicadas.
Portanto, este segundo período da relação entre tutela dos Direitos Autorais
versus acesso às obras, é caracterizado pelo amplo acesso às obras intelectuais,
todavia, com grandes restrições e prejuízos aos Direitos Autorais, sobretudo, no que
tange ao direito de remuneração pela exploração das obras musicais.
Por fim, o terceiro e último período inicia-se em 2008, com o surgimento da
primeira plataforma digital de streaming de músicas, o Spotify. Este novo momento,
pode ser caracterizado pela mudança no modelo de negócios envolvendo o mercado
da música, mais adaptado à realidade das práticas sociais e de consumo
contemporâneos.
8

Conforme pesquisa realizada pela Fecomércio RJ/Ipsos, no ano de 2017 sobre o consumo de
produtos piratas no Brasil, 97% das pessoas que consomem produtos piratas, apontam como a
principal justificativa para isso, o preço reduzido (FECOMÉRCIO RJ, 2017. Disponível em:
http://www.fecomerciorj.org.br/sites/default/files/fecomerciorio/files/pagina_arquivo/relatcrio_pirataria.p
df).
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Percebe-se que em um contexto social e econômico em que as pessoas
buscam mais o acesso ao invés da posse e propriedade, a tecnologia streaming caiu
como uma luva. Além disso, esse novo modelo de negócios, considerando-se que
com as tecnologias digitais o processo de produção e distribuição das obras musicais
reduziu consideravelmente, passa a fornecer o acesso às músicas por um preço
acessível a quase todos ou até mesmo de forma gratuita.
O Spotify, por exemplo, possui as duas modalidades de assinatura disponíveis
(gratuita e premium), sendo que a opção paga (premium) custa R$ 16,90 mensais e,
ainda há uma opção com desconto para estudantes, que custa R$ 8,50 mensais
(SPOTIFY, https://newsroom.spotify.com/companyinfo/).9
Portanto, considerando-se a assinatura da versão premium disponibilizada
pelas plataformas digitais, o valor cobrado é de tal forma acessível que se equipara,
aproximadamente, ao valor de dois CDs “piratas”, no entanto, proporciona o acesso,
de forma legal a catálogos de mais de 40 milhões de músicas.
Com base nos valores arrecadados com as assinaturas e publicidade, as
plataformas digitais, após descontarem para si um determinado percentual, realizam
a distribuição da arrecadação para os titulares de Direitos Autorais, de forma
proporcional ao número de acesso recebido por cada música. Este novo modelo de
negócios tem sido responsável por reerguer a indústria da música.
Sendo assim, percebe-se que o modelo de negócios proposto pelas
plataformas de streaming, acaba gerando um equilíbrio antes nunca alcançado na
relação entre a tutela dos Direitos Autorais versus o acesso às obras musicais,
porquanto permite, de um lado, amplo acesso da sociedade às obras musicais, de
forma gratuita ou quase gratuita e, por outro lado, garante a remuneração dos titulares
de Direitos Autorais com base no número de acessos recebidos pelas músicas.
Assim, em suma, os três períodos que representam a relação aparentemente
conflituosa entre a tutela dos direitos autorais versus direito de acesso da sociedade
às obras musicais são os seguintes:

9

As outras plataformas de streaming possuem condições e valores muito semelhantes. A título de
exemplo, o Deezer, que fornece a modalidade gratuita também, cobra os mesmos R$ 16,90, na
assinatura premium; a Apple Music não possui versão gratuita, mas os valores das assinaturas são
iguais ao do Spotify; já o TIDAL também não oferece versão gratuita, mas cobra os mesmos R$ 16,90
pela assinatura mensal, sem oferecer, no entanto, plano para estudantes.
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a) Primeiro período = preponderância da remuneração dos titulares dos
Direitos Autorais: Modelo econômico baseado na venda de CDs, com alta
lucratividade por parte da indústria da música, mas, por outro lado,
dificuldades de acesso às obras musicais pela sociedade, diante do alto
custo do CDs e limitação de músicas no suporte físico;

b) Segundo período = preponderância do acesso: Crescimento da pirataria e
surgimento das redes P2P para o compartilhamento de músicas na internet.
Período caracterizado pelo amplo acesso às obras intelectuais pela
sociedade, mas, por outro lado, de acúmulo de prejuízos da indústria da
música e, consequentemente, de queda na remuneração dos autores, pela
diminuição na venda de CDs que ainda era o principal modelo econômico
praticado.

c) Terceiro período = equilíbrio entre remuneração dos titulares dos Direitos
Autorais e acesso às obras intelectuais: modelo de negócio baseado nas
plataformas de streaming, que fornecem acesso a milhões de músicas de
forma gratuita ou quase gratuita, ao mesmo tempo geram remuneração aos
titulares dos Direitos Autorais.

Contudo, existe um problema que tem sido recorrente ao longo da história dos
Direitos Autorais musicais e com o surgimento dos serviços de streaming e que ainda
se mantém, que é o fato de que o autor, verdadeiro criador das obras musicais, não é
remunerado de forma compatível com a importância de seu trabalho 10, pois a fatia
maior fica na mão dos intermediários. Este tema merece maior análise, mas antecipase que as soluções para tanto, demandam uma modernização da Lei de Direitos
Autorias e também a implementação de Políticas Públicas específicas para o setor
musical, o que será tratado ao longo deste trabalho.

10

Esse problema foi formalmente apontado na Proposta de análise dos Direitos de Autor no Ambiente
Digital (SCCR/31/4), apresentada em dezembro de 2015 pelo Grupo de Países da América Latina e o
Caribe (Grulac) na trigésima primeira sessão do Comitê Permanente sobre Direitos de Autor e Direitos
Conexos da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em Genebra. No documento
restou consignado, inclusive, que a baixa remuneração dos compositores e artistas intérpretes ou
executantes é a parte mais visível do impacto causado pelos avanços tecnológicos no uso de obras
protegidas no entorno digital, incluindo-se os serviços de streaming (WIPO, 2015).
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INTELECTUAIS MUSICAIS: COMUNICAÇÃO, CULTURA E ECONOMIA NA
ERA DA INFORMAÇÃO
Presencia-se contemporaneamente uma evolução constante e veloz dos meios
tecnológicos. A emergência, desenvolvimento e difusão de novas tecnologias de
informação e comunicação11 ocasionaram uma revolução nos meios comunicativos e
de acesso às fontes de conhecimento e cultura e, assim, estariam na base da
estruturação de um novo quadro de relações sociais e econômicas, configurando um
novo tipo de sociedade, denominada Sociedade da Informação (RODRIGUES, 2003).
Em tal tipo de sociedade, a informação e o conhecimento, juntamente com as
novas tecnologias, passam a constituir bens de imensurável valor, indispensáveis
para o desenvolvimento econômico, tecnológico e cultural da sociedade como um
todo.
Castells (2006) denomina esta organização social emergente de Sociedade em
Rede, a qual o referido autor conceitua da seguinte forma:
A sociedade em rede, em termos simples, é uma estrutura social baseada em
redes operadas por tecnologias de comunicação e informação
fundamentadas na microelectrónica e em redes digitais de computadores que
geram, processam e distribuem informação a partir de conhecimento
acumulado nos nós dessas redes (CASTELLS, 2006, p. 20).

Ao tratar dessa nova estrutura social, Levy (1999, p. 13), por sua vez, utiliza o
termo cibercultura, que representa o “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais),
de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem
juntamente com o crescimento do ciberespaço”.
Importante destacar, nesse sentido, que, quando Levy (1999) se refere ao
ciberespaço12, bem como, quando Castells (2006) faz referência às redes digitais,
estão a tratar de uma forma de comunicação digital que ocorre por meio da

11

Segundo Wachowicz e Proner (2012), as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs)
podem ser são qualificadas como um conjunto de recursos não humanos utilizados para
armazenamento, processamento e comunicação da informação, que normalmente são classificados
como equipamentos (computadores, hardware) e programas (aplicativos, software).
12 Segundo Levy (1999, p. 17), o ciberespaço “é o novo meio de comunicação que surge da
interconexão mundial de computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da
comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os
seres humanos que navegam e alimentam esse universo”.
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interconexão mundial de computadores, ou seja, da Internet e, ainda de toda a gama
de informações e relações que ela permite e abriga.
Está-se diante, portanto, de um período histórico caracterizado como a Era da
Informação, em que novas formas de comunicação entre as pessoas e destas com as
coisas são estabelecidas, por meio de novas tecnologias digitais (BRANCO, 2006).
Percebe-se com isso, a estreita ligação e, inclusive, a dependência que possui a
Sociedade da Informação em relação às novas tecnologias de comunicação e
informação e, sobretudo em relação à internet.
Nesse sentido, a tecnologia digital e a Internet são condições necessárias para
o estabelecimento desta nova forma de organização social baseada na informação e
no conhecimento, podendo ser comparada com o papel da eletricidade ou do motor
elétrico para a sociedade industrial (CASTELLS, 2006).
Essa nova estrutura social também é caracterizada por promover uma
transformação na sociabilidade, isto é, os usuários de Internet são mais sociáveis,
possuem uma maior rede de amigos e de contatos e, ainda, são social e politicamente
mais ativos (CASTELLS, 2006).
Portanto, ao contrário do que se pode pensar, a Sociedade da Informação, de
um modo geral “é uma sociedade hipersocial, não uma sociedade de isolamento”
(CASTELLS, 2006, p. 23). Nessa perspectiva, as ferramentas de comunicação
digitais, apresentam-se também como instrumentos para a construção de uma
inteligência coletiva, justamente ao permitir e facilitar a interação social entre as
pessoas por meio da Internet e, consequentemente promover pesquisas, criações e
experiências em colaboração (LEVY, 1999).
Nesse contexto, a Sociedade da Informação promove a construção de laços
sociais fundados na reunião de centros de interesses comuns, que podem ser sobre
jogos, sobre a música, sobre o compartilhamento do saber e da cultura, sobre a
aprendizagem cooperativa ou sobre processos abertos de colaboração, formando,
assim, comunidades virtuais (LEVY, 1999).
Além disso, as tecnologias digitais e a internet alteram significativamente a
estrutura midiática, que retira a sociedade da situação de exclusiva passividade
vivenciada no contato com a televisão e o rádio, por exemplo, possibilitando a
qualquer indivíduo produzir e publicar informações em tempo real, bem como
permitindo e promovendo processos de compartilhamento de diversos elementos
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educacionais e culturais, por meio de blogs, podcasts, sistemas peer-to-peer,
softwares livres, softwares sociais, arte eletrônica, entre outros (LEMOS, 2009).
Feito esses comentários gerais sobre a Sociedade da Informação, cabe nos
próximos itens do presente capítulo apresentar alguns aspectos do surgimento e
evolução deste novo modelo social, que está estreitamente vinculado à evolução
tecnológica, bem como, seus reflexos na economia, cultura, comunicação e, ainda,
nas obras musicais, sobretudo, na perspectiva de sua produção, acesso e consumo o
que reflete, consequentemente, nos Direitos Autorais.

3.1

Da Sociedade Industrial à Sociedade da Informação
O modelo social contemporâneo, que se denomina no presente trabalho como

Sociedade da Informação, pode ser identificado também por outras denominações
tais como Sociedade Informacional, Sociedade Pós-Industrial, Sociedade do
Conhecimento, entre outras qualificações.
Independentemente da denominação que se dá para este paradigma social,
verifica-se que a sua evolução tem como uma de suas características principais a
vinculação com o desenvolvimento tecnológico, sobretudo com a evolução das
tecnologias da informação. Com efeito, por tecnologias da informação entende-se a
convergência

entre

as

tecnologias

em

microeletrônica,

computação,

telecomunicação/radiodifusão, optoeletrônica e até mesmo da engenharia genética e
seu crescente conjunto de desenvolvimentos e aplicações.
Nestas áreas, portanto, presenciou-se grande avanço tecnológico a partir da
metade do século passado, sobretudo, nas suas últimas três décadas, que foi
potencializado com o advento da tecnologia digital, que se tornou a linguagem comum
para geração, processamento, armazenamento e compartilhamento das informações.
Nesse sentido, as novas tecnologias penetram todos os domínios da sociedade,
influenciando, assim, mudanças na economia, cultura, educação, política, trabalho.
Portanto, um dos fatores basilares para a transição de um modelo de sociedade
industrial para a Sociedade da Informação é uma nova revolução tecnológica com
base nas tecnologias da informação e da comunicação. Assim, as tecnologias da
informação, são para revolução tecnológica da Sociedade da Informação, o que o
vapor e a eletricidade, como fontes de energia, foram, respectivamente, para a
primeira e segunda revoluções industriais. Não é à toa que há quem reconheça,
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portanto, nesta transição para o paradigma da Sociedade da Informação, uma terceira
Revolução Industrial.
É possível dizer então que a Sociedade da Informação tem como causa a
revolução tecnológica? Não exatamente. Isso porque, por um lado as novas
tecnologias da informação acabam sim condicionando a sociedade, e promovendo
alterações em todos os âmbitos da vida humana.
Por outro lado, a criação de novas técnicas e seu desenvolvimento, já são fruto
de uma determinada cultura e de alterações no campo social e econômico em
andamento. Ainda, para Castells (2002, p. 43) “o dilema do determinismo tecnológico,
é provavelmente, um problema infundado, dado que a tecnologia é a sociedade, e a
sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas
tecnológicas”.
Portanto, nesse contexto, tanto Castells (2002), como Levy (1999) destacam
que as novas tecnologias não determinam a sociedade, elas apenas a condicionam.
Levy (1999, p. 20) esclarece que, dizer que a tecnologia condiciona, significa que “abre
algumas possibilidades, que algumas opções culturais ou sociais não poderiam ser
pensadas a sério sem sua presença. Mas muitas possibilidades são abertas, e nem
todas serão aproveitadas”.
Com isso, não se pretende diminuir a importância da revolução tecnologia para
o desenvolvimento da Sociedade da Informação ou vice-versa, até porque, não
poderia se imaginar uma Sociedade da informação sem as condições tecnológicas
atualmente disponíveis. Portanto, busca-se apenas pontuar que uma não é a causa
específica e determinada da outra, mas sim de um conjunto de fatores.
Alvim Toffler (1980), ao tratar da revolução tecnológica e da concomitante
alteração ocorrida nos mais diversos âmbitos da sociedade, denomina este contexto
histórico como a Terceira Onda, nome este que, inclusive, é o título de uma de suas
obras.
Para Toffler (1980), vive-se um período revolucionário, a partir do
desenvolvimento tecnológico que vem ocorrendo e de forma cada vez mais célere.
Destaca o autor, que além das mudanças tecnológicas, vislumbra-se um cenário de
mudanças econômicas, sociais, culturais, políticas, religiosas e até mesmo filosóficas.
Portanto, verifica-se o nascimento de uma nova civilização, que possui uma nova
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forma de viver. Isto só havia ocorrido em duas outras oportunidades na história, que
seriam a Primeira Onda e a Segunda Onda.
Nesse sentido, a Primeira Onda teria ocorrida há mais de dez mil anos, quando
a humanidade passou de uma civilização tipicamente nômade para uma civilização
agrícola. Já a Segunda Onda, por sua vez, ocorreu quando da passagem da
civilização agrícola para a civilização industrial, o que ocorreu há pouco mais de 300
anos. A Terceira Onda, portanto, está acontecendo neste momento e tem seu início
demarcado na década de 1940, com suas bases firmadas nas inovações tecnológicas
surgidas desde então.

3.1.1 Evolução tecnológica rumo à Sociedade da Informação

As grandes mudanças tecnológicas nas áreas da microeletrônica, informática
e telecomunicações, e que forneceram as oportunidades e os meios necessários ao
desenvolvimento da Sociedade da Informação, começam a surgir, conforme referido,
a partir dos anos 40, do século XX. Muitas das tecnologias inventadas e desenvolvidas
foram financiadas por Estados, sobretudo, visando à utilização na área militar, já que
estava em andamento, à época, a Segunda Guerra Mundial, que foi seguida pela
Guerra Fria entre os Estados Unidos da América e União Soviética.
Assim, uma premissa inicial é a de que o Estado, por meio de interesses
inicialmente militares e de segurança nacional, teve um papel fundamental na
revolução tecnológica em andamento, sobretudo por meio do financiamento de
pesquisas que levaram as mais diversas invenções e que ultrapassaram em muito os
usos originariamente buscados e previstos.
Nesse sentido, a invenção do primeiro computador eletrônico, surge, ainda no
decorrer da Segunda Guerra, em decorrência da necessidade da realização de
cálculos de forma mais rápida, para fins de precisar as trajetórias balísticas, bem como
para buscar decifrar códigos eventualmente interceptados por inimigos.
O primeiro computador com tecnologia digital eletrônica, foi o ENIAC (Electronic
Numerical Integrator and Computer), cujo desenvolvimento se iniciou em 1943,
durante a Segunda Guerra, mas que apenas se tornou totalmente operável após o
término da Guerra. O ENIAC foi criado e desenvolvido por John Mauchly e John
Presper Eckert na Universidade da Pensilvânia. O ENIAC inaugura a primeira geração

66

de computadores eletrônicos, cuja característica é a utilização de válvulas eletrônicas
para seu funcionamento. O ENIAC tinha aproximadamente dezoito mil válvulas,
pesava trinta toneladas e o seu tamanho ocupava uma área de cento e quarenta
metros quadrados.
Em decorrência da utilização das válvulas o consumo de energia do ENIAC e
de outros posteriormente criados com a mesma tecnologia, era muito grande. Contase que quando o ENIAC era ligado, o seu alto consumo de energia, fazia com que as
luzes da Pensilvânia piscassem (CASTELLS, 2002).
Todavia, destaca-se que o ENIAC foi uma grande evolução em termos de
tecnologia para a época, que muito embora tenha ficado totalmente pronto para operar
apenas após o término da guerra, alcançou o objetivo para o qual foi proposto, ou
seja, tornou possível a realização de um cálculo balístico em trinta segundos,
operação que poderia tomar em torno de vinte horas de um especialista (FONSECA
FILHO, 2007).
No ano de 1951 surge nos Estados Unidos o primeiro computador fabricado
para uso comercial, o UNIVAC I (Universal Automatic Calculator) que foi vendido à
época por preços entre US$ 1.250.000,00 e US$ 1.500.000,00.
A segunda geração de computadores nasce a partir da invenção do transistor,
que surge para substituir o papel das válvulas, apresentando-se, dessa forma, como
um novo componente muito menor, com maior poder de cálculo, com menor
aquecimento, maior confiabilidade e um consumo de energia consideravelmente
menor.
O transistor foi inventado nos Estados Unidos, no ano de 1947, na empresa
Bell Laboratories, pelos físicos Bardeen, Brattian e Shockley, os quais, inclusive,
ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1956 por esta descoberta (NOBEL PRIZE,
https://www.nobelprize.org). Este componente, permitiu o processamento de impulsos
elétricos em velocidade rápida e em modo binário de interrupção e amplificação,
possibilitando a codificação da lógica e da comunicação entre as máquinas
(CASTELLS, 2002). Os primeiros computadores produzidos com a tecnologia do
transistor surgiram em 1956.
Segundo Fonseca Filho (2007), a invenção do transistor é considerada como
um marco importante na história dos microcomputadores, pois, a partir deste
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componente, ano após ano, hardware e software, evoluíram e criaram novos
conceitos, estruturas, em uma velocidade vertiginosa.
Outro passo importante dado pela microeletrônica e computação ocorreu em
1957, com a invenção por Jack Kilby, do circuito integrado (CI), inaugurando a terceira
geração de computadores. Os circuitos integrados permitiam a reunião de
transistores, resistores, diodos, e outros componentes eletrônicos de forma
miniaturizada e montados de forma conjunta em um único elemento, o chip e
passaram a ser utilizados na maioria dos equipamentos eletrônicos.
Rapidamente os circuitos integrados foram evoluindo tecnologicamente, sua
produção aumentava significativamente e este componente tornava-se cada vez
menor e mais barato. Assim, a partir de sua possibilidade de aplicação aos
computadores, há uma consequente diminuição no seu custo de produção, tornandoos, portanto, acessíveis não só a grandes empresas, mas também àquelas de médio
porte, bem como para universidades e centros de pesquisas menores.
Utilizando esta tecnologia, que fornecia maior velocidade, menor consumo de
energia e uma capacidade de memória maior, a IBM em 1964 lança o System 360 e,
por meio dele, acaba dominando o mercado de computadores, também ocupado por
outras empresas concorrentes.
Contudo, é a partir da década de 1970 que os computadores, a microeletrônica
e as novas tecnologias da informação difundiram-se de forma ampla, convergindo
para formar um novo paradigma tecnológico. Isso porque, o processo de revolução
tecnológica já em andamento sofre, segundo Castells (2002, p. 77 e 79), uma
“revolução dentro de uma revolução” a partir da invenção do microprocessador, em
1971, pela Intel Corporations, com a capacidade de incluir, praticamente, um
computador em um chip.
A partir disso, abre-se caminho para o surgimento e desenvolvimento da
indústria

dos

microcomputadores

e

computadores

pessoais,

que

vão

se

transformando em um bem de consumo. Assim, em 1975, Edwards Roberts cria o
Altair, sendo este o primeiro kit de microcomputadores, que foi construído utilizando
como base o microprocessador 8080 da Intel. O Altair foi um sucesso imediato e
vendeu mais de quatro mil unidades em três meses (FONSECA FILHO, 2007).
Na sequência, em 1976, e sob a inspiração do Altair, surgem os
microcomputadores da Apple (Apple I e Apple II), idealizados por seus sócios
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fundadores Seve Wozniak e Steve Jobs, cujos produtos, especialmente o Apple II,
foram também um sucesso de vendas.
Em 1981, a IBM entra no mercado para concorrer no segmento de
microcomputadores pessoais. Em 1981, a empresa lançou sua versão do
microcomputador com um nome que acabou sendo tomado como a denominação
geral para os microcomputadores, qual seja: Personal Computer ou, simplesmente,
“PC”.
Como condição para uma contínua disseminação dos microcomputadores,
gerou-se a necessidade do desenvolvimento de softwares que permitissem a fácil
utilização dos equipamentos, isto é, os sistemas operacionais. Para o PC da IBM foi
utilizado o PC-DOS (FONSECA FILHO, 2007).
Assim, a década de 1980 é caracterizada pelo aperfeiçoamento dos softwares,
tanto os sistemas operacionais como os utilitários (editores de textos, planilhas, entre
outros). Neste contexto, surge o sistema operacional Windows criado pela empresa
Microsoft e que é, ainda, nesta seara, o software predominante na atualidade.
É na década de 1980 que surge também o computador portátil ou notebook,
que permite mobilidade do equipamento. Atualmente os notebooks, possuem a
mesma capacidade e técnica dos computadores de mesa e têm se transformado cada
vez mais em equipamentos mais leves e também mais baratos.
Nos anos posteriores, as alterações tecnológicas se voltam para o aumento da
capacidade dos microcomputadores, fornecendo maior memória, maior capacidade
de processamento e armazenamento de dados, maior velocidade, entre outros
melhoramentos.
No decorrer do século XXI, muitas das funcionalidades antes características
dos computadores, se estendem para outros equipamentos de menor porte que se
disseminam na sociedade. É o caso, por exemplo, dos smartphones e tablets.
Importante

ainda

salientar,

que

os

avanços

nas

tecnologias

da

telecomunicação e de integração de computadores em rede, ocorridas a partir da
década de 1970, tiveram papel fundamental também na revolução tecnológica da
Sociedade da Informação. Nesse sentido, destaca-se o desenvolvimento das mais
diversas formas de comunicação entre computadores e que possibilitam a formação
de redes entre dois ou mais equipamentos, como a radiodifusão, os cabos coaxiais,
cabos UTP e a fibra ótica, com a consequente evolução das redes de banda larga.
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Dessa forma, conforme refere Castells (2002), a convergência de todas essas
tecnologias da computação, eletrônica e comunicação, levaram à criação do meio
tecnológico mais revolucionário da Sociedade da Informação: a Internet.

3.1.2 A Internet e sua evolução histórica
Assim como ocorreu com a evolução dos computadores, a criação da Internet
foi fruto de financiamento estatal e tinha também objetivos militares. Obra de
pesquisas capitaneadas pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA),
pertencente ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, os trabalhos que
levaram à invenção da Internet, buscavam, alcançar, por parte dos EUA, a
superioridade tecnológica militar em relação a então União Soviética, após o
lançamento do Sputinik no final da década de 1950.
Além disso, as pesquisas desenvolvidas pela ARPA visavam à criação de um
sistema de comunicações que sobrevivesse a um ataque nuclear e que permitisse a
troca e compartilhamento de informações independentemente de centros de comando
e controle, ou seja, de forma descentralizada e flexível.
Assim, no ano de 1969 entra em funcionamento a primeira rede de
computadores, denominada de ARPANET. Os primeiros nós da rede estavam na
Universidade da Califórnia em Los Angeles, no Standard Research Institute, na
Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e na Universidade de Utah.
Considerando que a ARPANET tinha por objetivo o desenvolvimento de
pesquisas para aplicações militares, o Departamento de Defesa Americano, por
questões de segurança, resolveu criar a MILNET, ou seja, uma rede independente
para uso especificamente militar. Portanto, a ARPANET tornou-se ARPA-INTERNET,
e passou a ser dedicada para fins de pesquisa, especialmente no âmbito universitário
(CASTELLS, 2003).
Posteriormente, surgiram outras redes acadêmicas, como a BITNET e a
CSNET. Mas todas utilizavam a estrutura da ARPA-INTERNET como base do sistema
de comunicação. No ano de 1990, no entanto a ARPANET encerrou suas atividades,
sendo substituída como base do sistema de comunicação, pela NSFNET, operada
pela National Science Foundation, pertencente ao governo norte-americano. No
entanto, as pressões comerciais, e crescimento das redes cooperativas sem fins
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lucrativos e de empresas privadas, acabaram levando à privatização da Internet e
consequente extinção da NSFNET, ocorrida em 1995.
Importante salientar que a difusão do uso da internet na sociedade, isto é, fora
do mundo acadêmico, militar e empresarial, apenas torna-se viável pela criação
paralela de outras tecnologias para aplicação na Internet.
Uma dessas criações tecnológicas foi a padronização do protocolo de
comunicação TCP/IP13, tornando possível que as diversas redes de computadores
pudessem falar umas com as outras, já que este protocolo, utilizado ainda hoje como
padrão, demonstrou a capacidade de adaptar-se a vários sistemas de comunicação e
a uma diversidade de códigos. Sem o protocolo TCP/IP, corria-se o risco de o mundo
dividir-se em redes não comunicáveis, o que denota, portanto, sua relevância para a
Internet atual.
Ainda, em paralelo às pesquisas militares e universitárias, houve também o
desenvolvimento autônomo da Internet pelos próprios usuários, na medida em que se
tornavam também produtores da tecnologia. Estes usuários produtores eram
conhecidos como hackers14, cujo significado do termo não guarda relação com a
caráter negativo hoje a ele relacionado. Nesse contexto é que foi inventado em 1978,
por dois estudantes de Chicago, o modem para Computadores Pessoais (PCs), que
permitiu, portanto, a comunicação e transferência de arquivos entre qualquer
computador, por meio de linhas telefônicas, sem a necessidade de passar por um
sistema principal.
Considerando-se que, em 1990, os novos usuários ainda tinham muita
dificuldade para utilizar a Internet, surge neste ano uma nova criação tecnológica a
fim de solucionar tal problema e permitir a difusão da internet na sociedade. Nesse
sentido, um grupo europeu de pesquisadores do Centre Européen pour Recherche
Nucleaire (CERN), gerenciado por Tim Berners Lee e Robert Cailliau, inventou em
1990, a WWW (world wide web) ou rede mundial de computadores, que consistia em

13

O TCP/IP trata-se de um conjunto de protocolos que serve para estabelecer a conexão entre dois ou
mais computadores. Este conjunto de protocolos formam uma espécie de linguagem que permite a
comunicação entre os equipamentos. TCP significa “Transmission Control Protocol e IP significa
“Internetworking Protocol” (FOROUZON; FEGAN, 2008).
14 Segundo Aguiar (2009), os hackers formam uma cultura que se relaciona com o conjunto de valores
e crenças oriundas das redes de programadores de computador que interagiam on-line e que
desempenham um papel essencial para os processos de inovação tecnológica mediante projetos
colaborativos. Portanto, a palavra hacker não está ligada a indivíduos que visam invadir redes e
sistemas computacionais de forma ilegal e com objetivos ilícios, como muitas vezes tem-se entendido
de forma equivocada. Esse comportamento ilegal é praticado pelos crackers.
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uma espécie de teia mundial, que organizava o teor dos sites da Internet por
informação, de modo a oferecer aos usuários da internet um sistema fácil para
realização de pesquisas e busca por informações desejadas (CASTELLS, 2002).
De forma complementar, Berners Lee utiliza o primeiro servidor web, utilizando
o computador NeXTcube e cria o primeiro navegador, denominado de worldwideweb,
o qual foi distribuído gratuitamente pela Internet. Estava formatada, portanto, a ideia
de web com um serviço disponível na internet.
Assim, já no âmbito de uma cultura característica da Sociedade da Informação,
em que há o compartilhamento do conhecimento e o consequente desenvolvimento
tecnológico promovido pelos próprios usuários é que novos navegadores
aperfeiçoados surgem a partir do modelo de Berners Lee.
Nesse sentido, das versões posteriores de navegadores, vale destacar o
Mosaic, criado pelo estudante Marc Andreessen e seu colaborador Eric Bina, para
funcionar em computadores pessoais e que foi disponibilizado gratuitamente. Na
sequência surgem outros, como o Netscape, Internet Explorer, Mozzilla, Google
Chrome, Edge, entre outros.
Castells (2003) refere que, muito embora a história da internet tenha início na
década de 1960, com a formação ao longo do tempo de redes de comunicação por
computador, tenha ainda se desenvolvido tecnicamente, por meio de comunidades de
cientistas e hackers, na década de 1970, foi apenas a partir de 1995 que ela nasceu
para a maioria das pessoas, empresários e para a sociedade como um todo.

3.1.3 A Internet no Brasil

A Internet no Brasil dá seus primeiros passos a partir 1988, sendo que,
inicialmente, a sua utilização e possibilidades de acesso, limitava-se ao meio
acadêmico. Apenas em 1995 é que se abre a possibilidade de seu uso comercial, isto
é, para usuários domésticos e empresariais.
Duas instituições brasileiras, no caso a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP) e o Laboratório Nacional de Computação Científica
(LNCC), foram as pioneiras aos se conectarem em 1988, à BITNET, uma rede
computadores acadêmica, que funcionava de forma paralela à ARPANET, muito
embora utilizava a sua estrutura com base.
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Assim, por meio da BITNET, possibilitou-se a interligação de universidades e
pesquisadores brasileiros com seus pares em universidades americanas, por meio da
troca de mensagens e arquivos. No entanto, o uso de redes no Brasil, limitava-se a
poucas instituições e estava disponível em poucos estados brasileiros.
Em 1989, foi criada, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), com o objetivo
de disseminar o uso de redes no país. Dessa forma, houve a implantação de uma rede
que dava cobertura para grande parte do país. Assim, a RNP foi, durante a década de
1990 a responsável por fornecer acesso à internet a aproximadamente 600
instituições, ou seja, por volta de 65 mil usuários.
No ano de 1991, o acesso à rede de informações, já com a denominação
internet, era utilizada também por órgãos do governo e instituições educacionais de
pesquisa. Nessa época, a rede era usada para compartilhamento de arquivos,
debates e acesso à base de dados nacionais e internacionais.
A situação permaneceu por algum tempo, quando após uma pressão do setor
das telecomunicações para a comercialização da Internet, o governo brasileiro, quase
no final de 1994 divulgou, por meio do Ministério de Ciência e Tecnologia e do
Ministério das Comunicações, a intenção de investir na nova tecnologia.
No final de 1994, a Embratel iniciou seu serviço de acesso à Internet em caráter
experimental, sendo que foram selecionados cinco mil usuários, para testar o serviço.
Após, em maio de 1995, foi criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI),
com participação do Ministério da Comunicação e Ministério da Ciência e Tecnologia,
para fins de coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços Internet no país,
promovendo a qualidade técnica, a inovação e a disseminação dos serviços ofertados
(CGI, www.cgi.br). Na mesma época entra finalmente em funcionamento, de modo
definitivo, a Internet para fins comerciais, por meio, inicialmente da Embratel.
Alguns meses depois, em maio de 1995, o acesso à Internet via Embratel
começou a funcionar de modo definitivo. Todavia, o grande crescimento da rede
ocorreu ao longo do ano de 1996, como resultado da melhoria dos serviços prestados
pela Embratel, mas sobretudo, pelo crescimento natural do mercado, do número de
provedores de serviços e de conteúdo e, consequente aumento do número de
usuários. Destaca-se que em nível de usuários domésticos, incialmente, a conexão à
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internet no Brasil, ocorria por meio da linha telefônica e a utilização de um modem no
computador, o que se chamava de conexão discada.
No ano de 2000, surgem os primeiros serviços de acesso à internet de banda
larga, como o ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), majorando a qualidade e
estabilidade da conexão, bem como possibilitando a transferência de fotos e até
vídeos. A partir daí o número de usuários de Internet no Brasil cresceu de forma
exponencial, popularizando-se, sobretudo, a partir da criação das redes sociais, como
o Orkut, Facebook, Instagram, Twitter, entre outros, bem como pela convergência da
tecnologia 3G15, para acesso à internet, com a invenção de equipamentos móveis,
como o smartphones e tablets.
Diante disso, segundo estatísticas da Internet World Stats (https://www.
internetworldstats.com/sa/br.htm), o Brasil, em 2017, possuía mais de 139 milhões de
usuários de internet, o que representa um total de mais do que 65% da população
total do país. Sendo assim, tem se formatado no Brasil, o contexto tecnológico que
condiciona a sociedade e, sobretudo as novas gerações, a vivenciar um modelo
cultural e econômico vinculado ao modelo da Sociedade da Informação, baseada no
acesso e compartilhamento das mais diversas fontes de informação e conhecimento.

3.2

Aspectos econômicos da Sociedade da Informação

O surgimento, evolução e rápida difusão das novas tecnologias de
comunicação e informação, causam transformações nas mais diversas áreas da
sociedade, inclusive na esfera econômica.
Nesse sentido, na última década do século XX, a partir das possibilidades
tecnológicas já disponíveis à época, sobretudo da internet, vislumbra-se o nascimento
de um novo modelo econômico diretamente vinculado às características da Sociedade
da Informação, o qual recebeu algumas diferentes denominações, tais como
Economia Pós-Industrial, Economia da Informação, Economia do Conhecimento,
entre outras.

15

A sigla 3G representa a terceira geração de padrões e tecnologias da telefonia móvel e que substitui
a tecnologia 2G. A diferença da tecnologia 3G em relação às anteriores se dá em relação a uma maior
capacidade de transmissão de dados e também à sua compatibilidade internacional (DINIS; COSTA,
2010).
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Castells (2002, p. 119), ao tratar deste novo modelo de economia, o tipifica
como “informacional, global e em rede”, já destacando, portanto, as suas principais
caraterísticas. Para o referido autor, a nova economia é informacional porque os
fatores produtividade e de competitividade dos agentes do mercado vinculam-se cada
vez mais à aptidão de gerar, processar e aplicar de forma hábil a informação baseada
em conhecimento. É global, pela aproximação e livre trânsito das principais atividades
produtivas e

seus componentes, tais como capital, trabalho,

informação,

administração e mercados. Por fim, a economia é considerada em rede porque a
organização e interação dos agentes econômicos, bem como a produtividade e
concorrência é atualmente realizada por meio da interação entre redes empresariais.
As características citadas por Castells são, de fato, os principais elementos que
diferenciam a Economia Informacional da Economia Industrial, cabendo, todavia, fazer
algumas observações, a fim de demarcar a transição entre os modelos citados.
A primeira observação refere-se à importância que a informação e o
conhecimento têm para a nova economia. Destaca-se este ponto, pois ambos sempre
foram importantes para o desenvolvimento econômico, inclusive na Economia
Industrial. No atual modelo, a informação e o conhecimento possuem uma relevância
potencializada, pois não servem apenas como fatores para o aumento da
produtividade e competitividade no mercado, pois, a partir do advento das novas
tecnologias da informação e comunicação possibilita-se que a informação se
transforme no próprio produto do processo produtivo, isto é, “os produtos das novas
indústrias de tecnologia da informação são dispositivos de processamento de
informação ou o próprio processamento das informações” (CASTELLS, 2003, p. 119120).
Além disso, a nova Economia Informacional é caracterizada pelo uso
generalizado da informação e do conhecimento no sistema produtivo de qualquer tipo
de bem ou prestação de serviços, utilizados para os mais diversos fins, como no
processo de tomada de decisões, na elaboração de metas e estratégias de negócios,
no processo de inovação, nas relações entre e com investidores, fornecedores,
trabalhadores, consumidores e entes governamentais.
O caráter global é outro ponto que torna possível a verificação da transição do
modelo econômico industrial para a economia informacional. Nesse sentido, é
importante ressaltar, até mesmo para diferenciar os modelos econômicos, que uma
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economia global é diferente de uma economia mundial. Esta última, caracterizada pelo
avanço da acumulação de capital em nível mundial, já ocorre há milhares de anos, e
não necessariamente está vinculada a um processo de globalização (CASTELLS,
2002).
Portanto, uma economia global, capaz de configurar o modelo informacional é
“uma economia com capacidade de funcionar como uma unidade em tempo real, em
escala planetária” (CASTELLS, 2002, p. 142), e que, deste modo, flexibiliza limites de
tempo e espaço antes existentes. Isso ocorreu tão somente no final do século XX, por
meio da nova infraestrutura proporcionada pelas novas tecnologias da informação e
de comunicação.
Com efeito, o caráter global está vinculado ao funcionamento em rede do atual
modelo econômico, viabilizado também pela evolução tecnológica, sobretudo pela
internet, e faz parte de um processo mais amplo de globalização, que segundo Held
e McGrew (2001, p. 13), refere-se a “uma mudança ou transformação na escala da
organização social que liga comunidades distantes e amplia o alcance das relações
de poder nas grandes regiões e continentes do mundo”. Este processo, pressupõe
uma crescente intensidade de fluxos globais, de modo que o mercado, as empresas,
os Estados e sociedade fiquem cada vez mais entrelaçados em redes mundiais de
interação e, consequentemente, faz com que acontecimentos e fenômenos locais,
possam causar repercussões e efeitos no âmbito global.
Além do fator tecnológico, não há como negar que agentes políticos, como
governos (sobretudo dos países mais ricos) e, também, instituições internacionais 16
vinculadas à economia e ao mercado financeiro, tiveram papel fundamental para e
concretização de uma economia global. Nesse contexto, três principais políticas
adotadas em grande parte dos países tiveram papel muito importante para a economia
global, quais sejam: a desregulamentação das atividades econômicas domésticas,
iniciando-se pelos mercados financeiros; a liberação do comércio e dos investimentos
internacionais; e o processo de privatização de empresas públicas (CASTELLS,
2002).
Todavia, o principal alicerce a sustentar a construção e o contínuo
desenvolvimento de uma nova economia global foi a globalização dos mercados
financeiros, que resultou, principalmente, da convergência entre o seu processo de

16

O Fundo Monetário Nacional (FMI), o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio (OMC).
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desregulamentação na maioria dos países, com a consequente liberalização das
transações internacionais e a criação de uma infraestrutura tecnológica que permitiu
integração dos mercados financeiros e a realização de transações financeiras em
tempo real, de modo que “o capital e, portanto, poupança, investimentos, estão
interconectados em todo o mundo, de bancos a fundos de pensão, bolsa de valores e
câmbio” (CASTELLS, 2002, p. 143).
A globalização dos mercados financeiros tem, portanto, um papel fundamental
no desenvolvimento da nova economia, sobretudo, na expansão de novos negócios
baseados nas novas tecnologias. Isso porque este novo cenário ampliou as
possibilidades de captação de recursos para o desenvolvimento de negócios
inovadores e, sem o financiamento destes novos empreendimentos não seria possível
presenciar tamanha evolução tecnológica e o crescimento econômico vinculado à
Internet.
Portanto, o atual status das possibilidades tecnológicas e jurídicas das
transações financeiras, torna possível mobilizar poupanças de qualquer lugar para fins
de investimentos. Abriu-se a possibilidade de investimentos online, viabilizando,
portanto, a atração de investidores de qualquer lugar do mundo, gerando,
consequentemente, um número maior de transações. No mesmo contexto, os
investidores têm grande acesso à informação, que serve para pautar suas opções de
investimento e medir os riscos inerentes a cada transação. Essa capacidade de
captação de recursos e de investimentos é o que torna viável o desenvolvimento dos
novos negócios e da inovação tecnológica na Economia da Informação (CASTELLS,
2003).

3.2.1 Os negócios eletrônicos e a interconectividade na Economia da
Informação

A economia da informação transformou a forma de atuação de grande parte
das empresas, que passaram a incorporar o uso das novas tecnologias e da
informação nas suas mais diversas atividades. O uso da informação é útil e cada vez
mais necessário para que as empresas se mantenham competitivas no mercado,
porque possibilita a melhoria de desempenho, redução de custos, novas estratégias

77

de marketing, aumento de produtividade e de vendas, facilita o relacionamento com
clientes e fornecedores, entre outros benefícios (LAUDON; TRAVER, 2010).
Além disso, o uso da internet passa também a fazer parte do modelo de
empresas característico da nova economia, em que as suas atividades nas mais
diversas áreas, passam a ser realizadas predominantemente de forma eletrônica, via
internet. Castells (2003, p. 57) chama esta nova forma de organização empresarial de
empresas eletrônicas, as quais não se restringem às industrias tecnológicas e são
caracterizadas como empreendimentos empresariais em que “as principais operações
de administração, financiamento, inovação, produção, distribuição, vendas, relações
com empregados e relações com clientes tenham lugar predominantemente pela/na
Internet”.
A título de exemplo, cabe citar a pesquisa do IBGE (2012) sobre o uso das
tecnologias da informação e de comunicação nas empresas, a qual demonstra que já
em 2010, no Brasil, 76,9% (2,1 milhões) das empresas utilizavam internet em suas
atividades, sendo que dentre as empresas de maior porte (aquelas com mais de 500
pessoas ocupadas), 100% utilizavam a internet. Além disso, a pesquisa ainda
demonstra que dentre as empresas que não utilizavam internet à época, 89,8%
deixavam de utilizar porque direcionavam os trabalhos que necessitavam de Internet
para terceiros.
Portanto,

grande

parte

das

atividades

empresariais,

na

Economia

Informacional, passaram a ser realizadas via Internet, ou seja, por meio de negócios
eletrônicos (e-business), que englobam transações comerciais, administrativas e
contábeis e, assim, podem envolver diferentes atores, como empresas, trabalhadores,
governo e consumidores (TAKAHASHI, 2000).
Destaca-se que o e-business não deve ser confundido com o comércio
eletrônico (e-commerce). O e-commerce consiste na compra e venda de produtos ou,
ainda, a contratação e prestação de serviços diretamente por meio da internet e é, na
verdade, uma espécie de atividade no âmbito dos negócios eletrônicos, podendo ser
apontado como uma de suas principais formas de concretização (TAKAHASHI, 2000).
Os negócios eletrônicos, de modo geral, apresentam grandes vantagens em
relação aos modelos tradicionais. Para as empresas, possibilitam a diminuição dos
custos de transação; a possibilidade de alcançar novos mercados, quebrando limites
geográficos; possibilidade de funcionamento ininterrupto com baixo custo; ampliação
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da gama de produtos oferecidos, sem necessidade de investimentos em espaço físico;
melhor gestão de estoque, permitindo, muitas vezes trabalhar com o estoque do
fornecedor, reduzindo, portanto, a necessidade de investimento e reduzindo custos;
maior visibilidade e possibilidade de geração de novas fontes de receitas; melhor
conhecimento de seus clientes e de suas preferências; permite formas colaborativas
de trabalho, pesquisa e desenvolvimento, com a interação entre empregados, clientes
e colaboradores de qualquer lugar do mundo, por meio de ferramentas de
comunicação; melhor comunicação interna e externa, por meio das novas tecnologias,
sistemas e aplicativos.
Já para os consumidores, os negócios eletrônicos proporcionam a comodidade
de poder escolher comprar produtos e contratar serviços, por meio da internet, a partir
de qualquer lugar e em qualquer horário e dia; maior oferta de produtos e serviços;
melhores preços; maiores informações disponíveis sobre os produtos e serviços
disponíveis; acesso a avaliações registradas por outros consumidores; interatividade
com fornecedores e outros consumidores, entre outras vantagens.
Dessa forma, diante das vantagens apresentadas, juntamente com as
possibilidades técnicas e a disseminação do uso da internet, é possível dizer que há
um processo de convergência entre fatores tecnológicos, econômicos e culturais que
levam ao rápido desenvolvimento dos negócios eletrônicos. Percebe-se que a oferta
online passou a ser preferida pelos consumidores frente à oferta local e isso ocorre
em todos os domínios, como serviços financeiros, bancos, ensino superior e o acesso
à cultura e entretenimento. Segundo Lévy (2001), tudo que é online tende a se
desenvolver muito mais rápido em relação às ofertas locais, pois o ciberespaço
oferece globalmente mais escolhas, por preços melhores.
Um exemplo claro de sucesso mundial na adoção dos negócios eletrônicos é o
da Amazon, que por meio da oferta online, consegue disponibilizar variados tipos de
produtos como livros, jogos, filmes, eletrônicos, eletrodomésticos, entre vários outros
em um mesmo lugar. Ainda, as opções oferecidas apenas na categoria livros, por
exemplo, são muito mais amplas do que na maior livraria física existente. Além disso,
ao escolher um livro, é possível ter acesso a diversas informações sobra cada obra,
como avaliações de outros leitores, resenhas feitas por outros usuários ou pelo autor,
posição do livro no ranking de vendas, sugestão de obras semelhantes àquela que se
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procura e até mesmo informações sobre outros títulos normalmente lidos por quem
adquire o livro pesquisado.
Dentro deste contexto dos negócios eletrônicos, é possível verificar uma
modificação no perfil do consumidor, que por meio das ferramentas online, passa a
ter um comportamento ativo, interativo e participativo na relação com produtos e
empresas. Isto é, o consumidor, a partir da internet, encontrou um meio de interação
com outros consumidores e empresas para fins de busca de informações e
propagação de comentários, descrição de experiências e avaliações sobre produtos
e serviços. Esta alteração, provocou uma abertura no mercado e fez com o que o
consumidor, a partir destas formas de atuação possibilitadas, sobretudo, pela internet,
acabem participando do processo de produção, customização e lançamento de novos
produtos e serviços. O consumidor assume, portanto, o papel que Toffler (2003)
denominou de prossumidor, cujo termo advém da junção das palavras produtor e
consumidor.
Este cenário demonstra ainda, o florescer do que Lévy (2001) chama de
economia da atenção no ciberespaço, ou seja, não é mais o produtor que determina
as formas de consumo, mas sim ao contrário, de forma que o principal desafio das
empresas é atrair e estabilizar a atenção das pessoas para seus produtos e serviços
e, para isso é necessário escutar o que elas querem e lhes entregar isto de forma
rápida, pois a partir de um clique a atenção irá para outro lugar.
Sobre um outro viés, mas em um mesmo contexto de interatividade e
colaboração entre empresas, organizações, especialistas, amadores, consumidores,
pesquisadores, estudantes ou qualquer interessado, vale destacar também uma
prática que vem sendo adotada por algumas empresas, denominada por Howe (2006)
de crowdsourcing, que consiste na utilização da inteligência e conhecimento coletivo
para a criação de novas tecnologias, criação de conteúdo e soluções, resolução de
problemas complexos, desenvolvimento de produtos e serviços, realização de testes
e avaliações. Segundo Garcia (2012), o crowdsourcing, parte do pressuposto de que
a inovação, no âmbito da sociedade em rede, independe de especialistas individuais,
e passa a ser o resultado de redes sociais de colaboração desenvolvidas por meio da
Internet. Dois grandes exemplos de resultados obtidos mediante trabalhos nestes
moldes são a enciclopédia online Wikipédia e o sistema Linux, criados e em constante
desenvolvimento por uma multidão de voluntários. Este modelo de colaboração na
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rede pode ser remunerado, oferecer outros tipos de recompensa ou ser simplesmente
voluntário, bem como pode ser utilizado também fora do ambiente empresarial, para
as mais diversas atividades e projetos.
É possível dizer que o modelo econômico informacional, com as ferramentas
tecnológicas existentes e as facilidades de comunicação e transporte, cria um terreno
fértil para a cooperação e, consequentemente, para o desenvolvimento de uma
inteligência coletiva. Isso porque a competição e a constante necessidade de inovação
faz com que o mercado se transforme e se equipare a uma comunidade cientifica.
Para Lévy (2001, p. 80), “o Homo academicus e o Homo economicus se fundem no
momento em que o mercado se torna um lugar sem fronteiras de circulação das
notícias, de troca de informações e de competição de ideias”.
Verifica-se, ainda, que as possibilidades de escolha, de acesso à informação
e, sobretudo, de interatividade e cooperação, viabilizadas e incentivadas pelos
negócios eletrônicos e por uma economia global, segundo Lévy (2001), atendem a
uma importante característica da Sociedade da Informação, que é o apetite pela
interconexão e que envolve, a escolha, a liberdade, a solidariedade, a
interdependência e a consciência.
Não há como negar que a emergência da Economia Informacional e seus
reflexos nos diversos âmbitos da sociedade, trazem também diversos desafios a
serem enfrentados, tais como questões sobre a regulamentação dos negócios
eletrônicos, direitos intelectuais, alterações no mercado de trabalho, respeito da
privacidade e segurança, de igualdade no que tange ao direito de acesso à rede, entre
outros. Mas são problemas que precisam ser enfrentados pontualmente e mediante a
colaboração entre Estados, empresas e sociedade civil, pois os benefícios alcançados
na Sociedade da Informação são muitos, o que torna um caminho sem volta.

3.3

Comunicação e Cultura na Sociedade da Informação

A Sociedade da Informação é formada por um conjunto de elementos que, por
meio de uma evolução sistêmica, se retroinfluenciam e acabam transformando a
sociedade nos seus mais diversos campos. Em termos mais específicos, significa
dizer que a Sociedade da Informação é fruto e, ao mesmo tempo, possui a sua
evolução vinculada, de forma simultânea, ao advento e desenvolvimento da
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informática e de novas tecnologias da comunicação, ao desenvolvimento de uma
economia global e informacional, ao processo de globalização da informação e do
conhecimento, as transformação nos meios e formas de comunicação e a um contexto
de transformação sociocultural, que abrange alterações nas manifestações de hábitos
sociais, nas práticas de consumo, nos ritmos de produção e distribuição da
informação, bem como nas formas de sociabilidade e de comunicação (LEMOS;
LEVY, 2010).
Já foram abordadas as principais mudanças vinculadas à Sociedade da
Informação, sob o ponto de vista da evolução tecnológica e do desenvolvimento de
um modelo econômico informacional e global. Mas, para a compreensão das grandes
transformações sofridas pelo mercado musical e que causaram significativos efeitos
no âmbito dos Direitos Autorais, de forma conjunta com os itens já vistos, é importante,
ainda, ater-se às mudanças de comportamento e de hábitos sociais que decorrem de
um novo contexto comunicativo e cultural.
Muito interessante, para a percepção das transformações culturais ocorridas
ao longo da história e vinculadas à evolução das formas de comunicação, é a
classificação apresentada por Lúcia Santaella (2003, p. 24), denominada de eras
culturais, que se divide em seis tipos de formações: “a cultura oral, a cultura escrita, a
cultura impressa, a cultura de massas, a cultura das mídias e a cultura digital”.
Nota-se que as seis eras ou formações culturais citadas por Santaella (2003),
estão diretamente ligadas com formas comunicativas específicas, desde a oral até a
digital, ou seja, demonstram a inter-relação entre as variações culturais e o
desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação.
Todavia, isso não significa que as mudanças da cultura de uma sociedade
resultam apenas da evolução tecnológica. Portanto, não são as técnicas que
determinam a transformações culturais, elas apenas as condicionam17, pois os meios
de comunicação, como o nome já sugere, são apenas “meios”, sendo que são os tipos
de mensagem e informação que por eles perpassam e os processos de comunicação
que por eles sucedem é que são os responsáveis por formar e moldar o pensamento

17

Nessa direção também está o entendimento de Lévy e Castells, quando tratam da relação entre as
novas tecnologias e a Sociedade da Informação, nas seguintes obras: LÉVY, Pierre. Cibercultura. Trad.
Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 1999; CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 6. ed.
tradução: Rosineide Venâncio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
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e a sensibilidade das pessoas, possibilitando, consequentemente, a construção de
novos ambientes socioculturais.
Pois, se do ponto de vista econômico, a Sociedade da Informação é
caracterizada pela passagem de uma economia industrial para um modelo
informacional e global, sob a perspectiva cultural e comunicativa, ela pode ser
identificada pela evolução de uma cultura de massa, passando pela cultura das
mídias, até se chegar à cultura digital, em que os tipos de mídias 18 característicos e
predominantes em cada fase é que dão a sua roupagem e possibilitam processos
comunicativos

diferentes,

capazes

de

provocar

mudanças

de

hábitos

e

comportamentos dentro de um cenário de transformações culturais.
Importante observar que as transições ocorridas entre as formações culturais
citadas (da cultura de massa à cultura digital), são caracterizadas, também, pela
emergência, em cada fase, de novos processos no que tange à relação entre os
participantes da comunicação. Tais processos comunicativos, segundo Lévy (1999, p.
56), podem ser distinguidos por três grandes categorias, que são “um-todos, um-um
e

todos-todos”, as quais estão

diretamente ligadas com os dispositivos

comunicacionais mediadores.
Nesse sentido, a denominada cultura de massa, característica da Sociedade
Industrial, mostra-se representada predominantemente pelas mídias de massa, tais
como imprensa, rádio, cinema e televisão e, dessa forma, é estruturada em torno do
processo comunicativo da categoria “um-todos”. Portanto, no âmbito da cultura de
massa, a comunicação é, em regra, realizada de forma vertical, centralizada e
padronizada, partindo de um polo emissor (emissoras de rádio e TV, jornais, os
editores de revistas e livros, as gravadoras de música, etc.), para uma massa de
pessoas. Nesse contexto, o indivíduo que compõe a população que recebe a
mensagem, assume necessariamente um papel passivo, tendo em vista a inexistência
de interação nesse processo de comunicação.
Essa formação cultural baseada e desenvolvida em um contexto de
predominância dos meios de comunicação de massa, por um lado ampliou, de um
modo geral, as possibilidades de recepção e difusão da informação. Todavia, por outro
lado, é observada com muita desconfiança e críticas, principalmente pelo fato de que
18

Mídia pode ser definida como o suporte ou veículo da comunicação, tal como o rádio, a televisão, o
jornal, a internet, etc. Ver em: LÉVY, Pierre. Cibercultura. Trad. Carlos Irineu da Costa. São Paulo:
Editora 34, 1999, p. 56.
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a emissão da comunicação e das informações é controlada por pequenos grupos, que
buscam uma homogeneização de gostos, comportamentos, opiniões e do próprio
público, cujos fins podem ser os mais diversos, tais como comerciais, políticos,
culturais entre outros (LEMOS, 2004).
Nesse mesmo sentido, Eco (2001) avisa que o grande problema da cultura de
massa, é que ela é manobrada por grupos econômicos que visam ao lucro e, portanto,
por meio dos mass media, transmitem mensagens de persuasão ao grande público,
visando despertar o interesse da coletividade, para aquilo que tais grupos julgam o
mais vendável e que foi previamente planejado para um padrão de consumo.
Portanto, a cultura de massa, possibilita o condicionamento cultural da coletividade,
por meio da transmissão de mensagens e símbolos cujos fins são criar um padrão de
comportamento e de interesses, reduzindo ao mínimo as individualidades e as
experiências, conforme observa também Hall (1997, p. 18):
É, de fato, difícil negar que o crescimento das gigantes transnacionais das
comunicações, tais como a CNN, a Time Warner e a News lnternational tende
a favorecer a transmissão para o mundo de um conjunto de produtos culturais
estandardizados, utilizando tecnologias ocidentais padronizadas, apagando
as particularidades e diferenças locais e produzindo, em seu lugar, uma
'cultura mundial' homogeneizada, ocidentalizada. (Grifos originais).

As preocupações levantadas por Umberto Eco e Stuart Hall, mostram-se
claramente presentes quando se analisa o cenário brasileiro das mídias de massa,
em que, paradoxalmente, a Constituição Federal de 1988, veda o monopólio ou
oligopólio, direito ou indireto, dos meios de comunicação, ou seja, preza pelo
pluralismo das fontes de informação, que se mostra como requisito para concretização
do direito de acesso à informação. Todavia, o cenário da mídia de massa brasileira
parece contrariar o texto constitucional, haja vista a presença de um alto nível de
concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucos grupos. Percebendo
tal contexto, Guareschi e Biz referem que no Brasil:
Um reduzidíssimo número de empresários concentra, em suas mãos, a maior
parte dos veículos de comunicação, com poderes de ditar o que se pode ver,
ler, falar. Tal realidade está em perfeita contradição com o artigo 220,
parágrafo 5º, da Constituição de 1988, que prescreve: “os meios de
comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de
monopólio ou oligopólio” (GUARESCHI; BIZ, 2005, p. 37). (Grifos originais).
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Cumpre salientar que esta conjuntura de concentração dos meios de
comunicação é fato histórico no Brasil. Como causa pode-se apontar a falta de uma
regulamentação específica que determine os parâmetros para uma democratização
da mídia, além de uma estrutura que proporcione novas concessões de forma ágil e
com menor burocratização. Assim, a própria política de Estado referente à distribuição
de concessões permite a existência de estruturas dominantes na mídia de massa
brasileira.
Destaca-se que, no Brasil, a estrutura que proporciona a concentração da mídia
de massa, tem como base as redes nacionais de televisão. Esses grupos, chamados
de cabeças de rede, são os principais geradores de programação televisiva no âmbito
nacional e que posteriormente é veiculada ou retransmitida pelos grupos afiliados
regionais (GUARESCHI; BIZ, 2005). Além disso, esses grupos acabam por controlar
também os outros principais veículos do setor de comunicações, como os jornais,
revistas, sites e até mesmo provedores de Internet.
Para ilustrar, demonstra-se por meio do gráfico a seguir que no Brasil, mais de
70% da audiência nacional da televisão aberta (que é a mídia de massa mais
consumida no país), concentra-se em veículos de apenas 4 grupos:
Gráfico 02 – Audiência TV Aberta

Outras
29%

Grupo Globo
37%

Grupo Record
15%
Grupo Band
4%

Grupo SBT
15%

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de MOM (2017).
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Sendo assim, importante observar que ao mesmo tempo que a mídia de massa
tem um papel importante na difusão das informações, pode, também, servir como
instrumento de poder, haja vista sua capacidade de formar a opinião pública, bem
como de influenciar a criação de uma identidade coletiva estandardizada. Esse tipo
de mídia é o meio de comunicação cultural que prevaleceu dos séculos XVIII ao XX,
no âmbito da cultura de massa, e que foi responsável por um período de distribuição
predominantemente padronizada de produtos culturais (LEMOS, 2004) e que,
certamente, serviu como fator impeditivo ou ao menos dificultou um processo de
diversidade cultural, nas suas mais diversas searas.
Todavia, a partir do avanço e do despontar de novas tecnologias,
principalmente, a partir da década de 1980, oportunizou-se o desenvolvimento de uma
cultura do disponível, cuja principal característica é abrir espaço para escolhas e para
a busca da informação, de modo individualizado (JUNQUEIRA, 2009). Neste contexto,
há um processo de evolução da cultura de massa para o que se denomina de cultura
das mídias e que representa um período prévio e importante de transição para a
cultura digital. A cultura das mídias é, nesse sentido, caracterizada pelo surgimento
de uma série de novos dispositivos e equipamentos que justamente possibilitam o
processo de comunicação e de consumo individualizado, tais como o videocassete,
walkman, o CD, DVD, equipamentos de gravação e cópia, TV a cabo, computador,
entre outros. Santaella (2003, p. 27) explica que:
Essas tecnologias, equipamentos e as linguagens criadas para circularem
neles têm como principal característica propiciar a escolha e consumo
individualizados, em oposição ao consumo massivo. São esses processos
comunicativos que considero como constitutivos de uma cultura das mídias.
Foram eles que nos arrancaram da inércia da recepção de mensagens
impostas de fora e nos treinaram para a busca da informação e do
entretenimento que desejamos encontrar. Por isso mesmo, foram esses
meios e os processos de recepção que eles engendram que prepararam a
sensibilidade dos usuários para a chegada dos meios digitais cuja marca
principal está na busca dispersa, alinear, fragmentada, mas certamente uma
busca individualizada da mensagem e da informação.

No âmbito da cultura das mídias abre-se espaço, portanto, para instrumentos e
dispositivos que se pautam pelo processo comunicativo da categoria “um-um”, que se
diferenciam, portanto, da comunicação “um-todos”, passiva e típica das mídias de
massa. Além disso, nesta fase cultural há também um processo de divisão dos
próprios veículos de massa, o que ocorre, por meio do surgimento do que Toffler
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(1980, p. 164), chamou de “meios de comunicação de massa desmassificados”, que
significam um movimento de fracionamento da audiência antes massiva e totalizadora
e espelha, segundo Toffler o impacto da Terceira Onda na comunicação. Dois
exemplos disso, decorridos a partir do final da década de 1970, são: o surgimento de
uma infinidade de pequenas novas revistas, focadas em mercados menores e
tratando de interesses específicos (hobbies, esportes, ciências, religião), regionais ou
até mesmo locais (criadas, por exemplo, por grupos comunitários) e assim,
diversificando este mercado e diminuindo a influência das grandes revistas de massa;
a difusão da TV por cabo, com inúmeros novos canais e dividindo a audiência massiva
das grandes redes de TV em pequenos públicos, além de permitir, em alguns casos,
formas de interatividade, tornando possível ao público escolher e solicitar serviços.
Ainda no âmbito da cultura das mídias, é interessante citar a percepção de
Toffler (1980), a respeito da importância dos jogos de vídeo no curso da transição
entre a Segunda Onda e a Terceira Onda e que pode ser comparada aqui ao processo
de desenvolvimento da cultura de massa até a cultura digital citado por Santaella
(2003). Isso porque, para Toffler, os jogos de vídeo muito além de entretenimento,
serviram como um meio de aprendizado social para a vida no ambiente eletrônico,
pois por meio deles milhares de pessoas aprenderam a brincar com o aparelho de
televisão e com o computador e a interatuar, o que, logo, fez parte de um processo
em que as pessoas de receptores passivos, transformaram-se também em
transmissores de mensagens.
No mesmo sentido, os gravadores de áudio e de vídeo e copiadores,
apresentaram papel importante na mudança de comportamento social, pois passam
a possibilitar, além de uma desmassificação da audiência, que qualquer consumidor
se torne também um produtor, mesmo que amador. De qualquer forma, o mais
relevante nesse cenário de mudanças proporcionadas pelo contexto tecnológico, é o
impulso para uma mudança cultural nos processos comunicativos e sociais,
consubstanciada,

nesse

caso,

na

transição

de

um

comportamento

predominantemente passivo, a partir da recepção das mensagens da mídia de massa,
para um comportamento com maior autonomia na busca, bem como na própria
produção e transmissão da informação.
Estes desenvolvimentos, portanto, no âmbito da cultura das mídias, criaram um
ambiente favorável para o crescimento da diversidade cultural, para a formação de
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identidades individuais, para uma adaptação da sociedade para a busca, produção e
transmissão individualizada da informação, tudo isto gerando, como consequência,
uma demanda social por mais e mais informação e, assim, abrindo caminho para uma
cultura digital na Sociedade da Informação.
A cultura digital, a qual Lévy (1990) chama de cibercultura, forma-se, portanto,
a partir da evolução da cultura de massa e da cultura das mídias, em um cenário de
desenvolvimento tecnológico que é acompanhado por novas práticas sociais e
comunicativas. Sob o ponto de vista das tecnologias da informação e da comunicação,
a cultura digital apresenta duas principais características: a utilização da internet como
um novo meio viabilizador dos processos comunicativos e a convivência e
convergência das tecnologias e meios de comunicação já existentes nas formações
culturais anteriores (TV, rádio, jornais, etc.), obviamente reconfigurados às demandas
e caraterísticas da cultura digital. Além disso, a possibilidade da digitalização, com a
consequente ampliação das possibilidades de difusão e compartilhamento dos mais
diversos tipos de informação, por meio da internet, foi também fator determinante para
o desenvolvimento da cibercultura.
Assim, no âmbito da cultura digital abrem-se inúmeras possibilidades de
comunicação e formas de interação entre as pessoas, comunidades, instituições,
governos e bens, sobretudo, por meio da internet, o que define, portanto, processos
de comunicação do tipo “todos-todos”. Isso se concretiza, por exemplo, pelas diversas
formas de comunicação, bem como de acesso, produção e compartilhamento de
informações atualmente existentes na internet, por meio de ferramentas, aplicativos,
softwares de redes sociais e profissionais, plataformas de streaming, entre outros (tais
como facebook, podcasts, instagram, linkedin, blogs, whatsapp, YouTube, Spotify) e
que podem ser acessados e utilizados em computadores ou dispositivos móveis
(smartphones, tablets, notebooks).
Com efeito, um dos resultados produzidos pelo advento da cibercultura é a
onipresença da informação (SOARES; FREIRE, 2012), tendo em vista que, por meio
da internet, com a formação de redes de computadores interligados em tempo real,
possibilita-se que uma informação esteja potencialmente disponível no mesmo
momento, para qualquer pessoa que dela se interessar e em qualquer lugar do mundo
(ADOLFO; BRAUM, 2013).
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Além disso, muitas mídias de massa tradicionais, como a TV, o rádio e o jornal,
sofreram um processo de reconfiguração, justamente a fim de se adequarem ao novo
contexto e às novas práticas sociais no âmbito da cibercultura e, assim, sobrevirem
ao processo de evolução tecnológico e social. Atualmente, é comum que uma
emissora de rádio, além da sua transmissão pelo meio tradicional, tenha também um
site na internet, no qual possa apresentar informações sobre sua programação,
conteúdos adicionais, notícias, vídeos, a retransmissão online de sua programação,
bem como disponibilizar meios de interação que possibilitem às pessoas sugerirem
os conteúdos de programação, apresentarem opiniões sobre assuntos debatidos,
enviarem questionamentos online para eventuais entrevistados ou apresentadores,
entre outras funcionalidades. Nesse sentido, Castells (2006, p. 24) observa que:
O sistema de comunicação está cada vez mais digitalizado e gradualmente
mais interactivo. A concentração do negócio, não significa que exista um
processo comunicativo unificado e unidireccional. As sociedades têm vindo a
movimentar-se de um sistema de mass media para um sistema multimédia
especializado e fragmentado, em que as audiências são cada vez mais
segmentadas.

As alterações nos sistemas de comunicação e de difusão da informação na
cultura digital, tiveram como pressuposto, a realização de três principais diretrizes ou
princípios, que, segundo Lemos (2005, p. 1), seriam as “leis fundadoras da
cibercultura” e que são “a liberação do polo da emissão, o princípio de conexão em
rede e a reconfiguração de formatos midiáticos e práticas sociais”.
O primeiro princípio é representado pela ausência de monopólio na difusão da
informação e nos processos de comunicação, o que significa a abertura de
possibilidades para que qualquer pessoa, além de consumir, possa também produzir
e distribuir informação para qualquer lugar do mundo, a custo baixíssimo,
independente de intermediários. Isso tornou-se possível, portanto, por meio da
internet, ao proporcionar um processo de comunicação global e horizontal
(CASTELLS, 2006). Esse processo de liberação da palavra ou do polo de emissão,
“retira das mídias de massa o monopólio na formação da opinião pública e da
circulação da informação” (LEMOS, 2010, p. 25).
O

segundo

princípio

da

cibercultura

pressupõe

uma

conectividade

generalizada, em que tudo e todos estão interconectados e se comunicam no âmbito
do ciberespaço (LEMOS, 2005). Isso é uma realidade contemporânea viabilizada,
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especialmente, a partir da evolução da própria estrutura da rede mundial de
computadores, com o desenvolvimento da internet de banda larga, redes Wi-Fi, bem
como com explosão do uso dos celulares e da internet em dispositivos móveis.
O terceiro princípio indica uma necessária reconfiguração das práticas sociais
e comunicativas, das instituições e das modalidades midiáticas em decorrência das
mudanças promovidas no âmbito dos dois princípios anteriores, ou seja, trata-se de
um necessário processo de adaptação ao novo contexto sociocultural e tecnológico
(LEMOS, 2005). Isso pressupõe, no entanto, um movimento de evolução e não de
aniquilação das práticas e mídias antecedentes. É o que ocorre, como já citado, nas
alterações promovidas nas mídias de massa, ao incorporarem ferramentas interativas
e disponíveis da internet, em um movimento de ajustes ao contexto das práticas e
comportamentos da cultura digital, de modo que as mídias de massa e as ferramentas
de comunicação pós-massiva coexistam e se complementem, exercendo cada qual
seu papel e influência no âmbito sociocultural.
Importante perceber que a evolução da cultura digital e do próprio ciberespaço,
não advém apenas do desenvolvimento de novas tecnologias e novos meios de
comunicação. É fruto, também, segundo observa Lévy (1999), de um movimento
social que deu à internet e ao computador pessoal o verdadeiro sentido da
cibercultura, dando vida ao ciberespaço como um local de prática comunicativa
interativa, participativa, recíproca, intercomunitária e heterogênea19. Tal movimento20,
responsável pelo crescimento do ciberespaço foi composto, não por grandes nomes,
entes governamentais ou dirigentes de grandes empresas das mídias tradicionais,
mais sim, em sua grande maioria, por anônimos, amadores e jovens estudantes
dedicados a melhorar constantemente as ferramentas de comunicação, na busca pela
interconexão, bem como pela formação de comunidades virtuais e visando, como fim
último, ao desenvolvimento de inteligências coletivas.

Segundo Boff e Dias (2012, p. 335), “a vasta gama de inovações tecnológicas que inundam esta
nova realidade traz consigo suportes diferenciados para facilitar e acelerar o processo comunicativo
entre as pessoas, recrudescendo a produção e difusão acelerada de informações, bem como o desejo
das pessoas em adquiri-las”.
20 Para Castells (2003), esse movimento social que desempenhou papel fundamental para o
desenvolvimento do ciberespaço é representado pela cultura hacker, fomentadora de inovações
tecnológicas capitais mediante a cooperação e a comunicação livre. Esse movimento se identifica,
portanto, como uma cultura de criatividade intelectual fundada na liberdade, na cooperação, na
reciprocidade e na informalidade e é unida pela crença compartilhada no poder da interconexão de
computadores e na determinação em manter esse poder tecnológico como um bem comum.
19
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Cumpre ressaltar que a possibilidade da criação e da participação de
comunidades virtuais, proporcionada pela interconexão no âmbito do ciberespaço, foi
fator relevante também para a formação de alguns valores e padrões de
comportamento social vinculados à cultura digital. Pode-se citar, nesse sentido, duas
características fundamentais inerentes às comunidades virtuais diretamente ligadas
ao contexto atual da cibercultura. A primeira delas é que, por meio das comunidades
virtuais, há a busca por uma comunicação livre e horizontal, ou seja, afastada da
“censura” e passividade dos processos comunicativos de massa. A segunda
característica é a viabilidade da formação autônoma de redes, isto é, no âmbito da
internet, em uma imensa gama de opções, qualquer pessoa pode encontrar seus
próprios interesses e destinação, mas caso não encontre, pode produzir sua própria
informação e assim, induzir a formação de novas redes e comunidades virtuais
(CASTELLS, 2003).
As comunidades virtuais podem ser consideradas como meios para a
construção de laços sociais que independem de limites territoriais ou instituições
mediadoras e que são criados a partir de interesses, conhecimentos e projetos
comuns, são pautados por valores como a cooperação, participação e reciprocidade,
proporcionam a troca de informações e experiências, constituindo-se, assim, locais
que favorecem processos de construção de inteligências coletivas.
Diante de todo esse contexto, é possível compreender a cultura digital, como o
ambiente sociocultural contemporâneo, que resulta de um movimento que se formou
junto com o desenvolvimento de novas tecnologias, com a convergência das mídias,
com novas formas de comunicação e novas possibilidades de inter-relação entre as
pessoas e, assim é marcada pela interconexão, por novas formas de sociabilidade
(online), pela diversidade de fontes de produção da informação, pela circulação das
mais diversas formas culturais, bem como por uma cultura de troca e
compartilhamento da informação, de bens culturais e do conhecimento, por meio da
internet.
3.4

A Sociedade da Informação e seus reflexos na relação entre o consumo,
produção e Direitos Autorais nas obras musicais

A passagem da Sociedade Industrial para a Sociedade da Informação, como
visto neste capítulo, resulta de um conjunto de fatores tecnológicos, econômicos,

91

sociais e culturais. Esse processo de transição provocou transformações nos mais
diversos âmbitos da sociedade, ou seja, promoveu alterações no comportamento
social, gerou novas demandas, oportunidades e desafios na área econômica,
flexibilizou tempo, espaço e barreiras territoriais (sobretudo do ponto de vista
econômico, da comunicação e de acesso à informação) gerou novas formas de
consumo, novos meios de comunicação e de sociabilidade.
Nesse contexto, a emergência da Sociedade da Informação, com o
desenvolvimento de uma cultura digital, refletiu significativamente no âmbito da
relação entre as formas de consumo, produção, distribuição dos bens culturais e os
Direitos Autorais. Isso porque, a possibilidade de digitalização, disponibilização e
compartilhamento online dos bens culturais desafia os Direitos Autorais, que têm sua
formatação e regulamentação baseada no mundo analógico e no contexto
sociocultural e econômico da Sociedade Industrial.
Dentre os diversos tipos de obras intelectuais existentes, a obra musical, que é
uma das formas de expressão artística mais presentes no cotidiano das pessoas,
abrangendo todas as classes sociais e faixas etárias, foi, sem a menor dúvida, uma
das espécies mais afetadas pelo novo cenário tecnológico, econômico e sociocultural
vinculado à emergência da Sociedade de Informação.
Nesse sentido, quando se fala desses fatores e que desafiam até hoje os
Direitos Autorais ligados às obras musicais, da forma prevista na Lei de Direitos
Autorais brasileira, em regra são apontados os seguintes:
•

surgimento de gravadores e copiadores de CD e DVDs de baixo custo,
permitindo a fácil reprodução dessas mídias, bem como a distribuição e
venda ilegal de produtos “pirateados”;

•

a possibilidade de digitalização das obras musicais e a criação do formato
MP3, que em conjunto facilitaram muito a reprodução e compartilhamento
de músicas e aperfeiçoaram a capacidade de armazenamento das músicas
em mídias digitais, computadores e outros dispositivos;

•

a própria criação de dispositivos para consumo individual de música, como
os MP3 Players21, cujo funcionamento está vinculado à transição das

21

Os MP3 Players são dispositivos eletrônicos portáteis que permitem o armazenamento e a execução
de arquivos de áudio em formato MP3 e, dependendo do modelo, também em outros formatos.
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músicas a partir de um computador, ou seja, demanda uma reprodução da
obra do computador para o dispositivo;
•

o surgimento das redes peer-to-peer, com funcionamento por meio de
softwares como o Napster, eMule e Kazaa, para o compartilhamento de
músicas entre seus usuários;

•

a evolução da internet, com o gradativo aumento das velocidades de
comunicação e das redes de banda larga, facilitando a compartilhamento e
download de obras musicais disponibilizadas online;

•

a evolução dos sistemas e plataformas de download de músicas e de
streaming.

É de se notar que os itens assinalados acima, tratam dos resultados
tecnológicos que, de fato, possibilitaram ou facilitaram as práticas de apropriação,
reprodução e compartilhamento das obras musicais, muitas vezes, de forma contrária
aos Direitos Autorais, causando, assim, impactos profundos nesta seara e no âmbito
do mercado da música.
Todavia, conforme já mencionado anteriormente, as alterações que
provocaram a evolução rumo à Sociedade da Informação, não decorrem ou são
determinadas, exclusivamente, pelas novas tecnologias, pois advêm de um contexto
mais amplo, que contempla alterações conjuntas nos cenários tecnológico e
econômico, nas formas de comunicação e, também, no âmbito sociocultural.
Importante relembrar isso para destacar que não foram apenas os itens acima
elencados per si, que provocaram o impacto no mercado da música e nos respectivos
Direitos Autorais, mas sim, um conjunto de fatores, que se encaixam dentro da
perspectiva dos aspectos que levaram à evolução da Sociedade da Informação,
conforme exposto ao longo do presente capítulo.

3.4.1 Aspectos econômicos da Sociedade da Informação e sua influência no
mercado da música

Não é novidade dizer que em torno das obras musicais e Direitos Autorais, gira
um mercado muito forte e responsável pela geração de receitas altíssimas e, portanto,
de grande relevância econômica, para artistas, músicos, autores, editores, gravadoras
e outros eventuais integrantes da cadeia musical. As receitas citadas, são oriundas,
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em sua grande maioria, da incidência dos Direitos Autorais e, atualmente, podem
decorrer de direitos de execução pública, direitos de sincronização22, direitos de
reprodução e de distribuição.
Por muito tempo, esse mercado prosperou, de forma preponderante, por meio
da venda de produtos físicos como LPs, Fitas Cassete, CDs e DVDs, ou seja, por meio
de receitas provenientes dos direitos autorais de reprodução e distribuição. Os
produtos nesse modelo eram vendidos e continuam sendo, no formato de álbuns, ou
seja, um CD, por exemplo, é composto por um álbum contendo em torno de 12
músicas. Não era possível a aquisição de músicas individualizadas, de forma que
mesmo se o consumidor desejasse apenas uma ou duas músicas de determinado
artista, era obrigado a adquirir o álbum completo.
Com a evolução tecnológica e todo o contexto que envolve a emergência da
Sociedade da Informação, houve um reflexo no âmbito da economia, de modo que
grande parte dos negócios passam a estar pautados em torno do processamento da
informação, dos negócios digitais, do uso da internet, da inovação, da globalização e,
ainda, para prosperar precisam voltar sua atenção para o atendimento das
necessidades e os interesses e específicos e particulares dos consumidores.
Foi exatamente o que não foi feito pela indústria da música, que na contramão
das transformações econômicas e socioculturais, tentou resistir a estas mudanças em
curso, mantendo a sua estrutura de negócios pautada na venda de produtos físicos e
buscando barrar formas alternativas de consumo de música por meio da Internet.
Assim, adotaram uma linha de enfrentamento jurídico contra o compartilhamento de
músicas na internet nas redes peer-to-peer, ajuizando diversos processos contra os
proprietários dos softwares que administravam tais redes e inclusive contra usuários.
Todavia, muito embora essas medidas tenham tido algum êxito com o encerramento
de alguns sistemas de compartilhamento, diversos outros surgiram, de forma
incontrolável.
Com isso, o mercado musical iniciou uma grande crise no que tange aos
negócios envolvendo os produtos físicos, com uma queda contínua nas vendas, nas
receitas e, consequentemente, na distribuição dos Direitos Autorais. Para se ter uma
ideia, conforme dados da IFPI (2018, http://www.ifpi.org/downloads/GMR2018.pdf),

22

O direito de sincronização, denominado também por direito de inclusão, consiste na possibilidade de
o autor autorizar a inclusão de sua música em obras audiovisuais, como filmes, novelas, games, etc.
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referente ao mercado da música no âmbito global, entre o ano 1999, quando surge o
Napster, até o ano de 2003, as receitas auferidas com a venda e distribuição de obras
musicais em formato físico caíram aproximadamente 17%, com uma redução de
faturamento que foi de U$ 25,8 bilhões para U$ 19,8 bilhões. Destaca-se que a queda
de vendas e receitas com as vendas em formato físico continuaram em queda livre,
sendo que, no ano de 2017, os números não ultrapassaram a casa dos U$ 5.2 bilhões,
representando em todo esse período, uma queda de aproximadamente 80% nas
receitas.
Interessante observar que ao longo de 2000, houve uma grande expansão de
redes peer-to-peer com um número cada vez maior de usuários fazendo download e
compartilhando músicas online, prática esta considerada como ilícita no Brasil e na
maioria dos países, sob o ponto de vista dos Direitos Autorais. No entanto, até 2003,
não havia outra opção legal aos usuários para download e consumo de música na
internet que fornecesse facilidade de acesso e diversidade de opções como havia nas
redes peer-to-peer, o que demonstra justamente a demora das empresas do mercado
musical em se adequarem ao novo cenário econômico, às novas demandas de
consumo e aos novos modelos de negócio da Sociedade da Informação.
Assim, apenas no ano de 2003 é que surge uma alternativa adequada ao novo
contexto tecnológico, econômico e sociocultural, oferecendo aos usuários da internet
uma opção legal de acesso à música em formato digital. Isso ocorreu por meio da
iTunes Store, lançada em abril daquele ano pela empresa Apple Inc. e que iniciou
suas atividades fornecendo um catálogo de aproximadamente 200 mil músicas para
download, com garantia de qualidade e com a opção de aquisição individual de faixas
a um preço de 99 centavos de dólar. Segundo relata Walter Isaacson (2011), na
biografia que escreveu sobre Steve Jobs, um dos sócios fundadores da Apple Inc., a
iTunes Store, nasceu com muita dificuldade, sobretudo pela forte resistência das
grandes gravadoras23 detentoras dos Direitos Autorais das obras mais consumidas, e
só foi possível após inúmeras reuniões e negociações com tais empresas e pela
insistência e poder de convencimento de Jobs. O resultado foi que o novo modelo de
negócio superou todas as expectativas, pois com uma projeção inicial de chegar a 1
milhão de músicas vendidas em seis meses, a iTunes Store acabou atingindo esse
resultado em apenas seis dias.

23

Sony Music, Universal Music, Warner Music Brasil e EMI.
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A partir da iTunes Store, portanto, a perda de receitas com a gradativa queda
na venda das obras musicais em formato físico, vai sendo, ao menos um pouco,
amenizada com o crescimento dos downloads pagos. Destaca-se, no entanto, que
mesmo com a disponibilização de músicas em formato digital para download pago, o
compartilhamento ilegal24 de músicas por meio das redes peer-to-peer continuou
crescendo em grande escala, o que representa que, sozinho, o formato de negócio
com base no download de músicas ainda não era adequado para atender às
demandas sociais para o consumo de música.
As redes peer-to-peer além de permitir o acesso fácil e gratuito às obras
musicais, fornecem, ainda, uma infinidade de opções aos usuários, contemplando
músicas mais comerciais e conhecidas, obras dos mais variados gêneros, nacionais
e estrangeiras, álbuns antigos e raros e, ainda, uma grande variedade de materiais de
artistas não conhecidos (em regra por não estarem vinculados às grandes gravadoras)
e também de novos artistas, fomentando assim, inclusive, a diversidade cultural.
Ao que parece, o modelo de negócios que veio para atender às demandas da
Sociedade da Informação no que tange ao consumo de música e que foi capaz de
equilibrar o acesso gratuito ou a baixo custo das obras musicais, com a geração de
pagamentos a título de Direitos Autorais, foi aquele adotado pelos serviços de
streaming, tais como o Spotify, Deezer, SoundCloud, Google Play. É possível dizer
que essas plataformas digitais de acesso à música se coadunam com a conjuntura do
que Castells (2002), denominou de Economia Informacional e ao fornecerem
diversidade de conteúdo, possibilidades de interação, flexibilidade, mobilidade,
acabam atendendo aos anseios da Sociedade da Informação e, dessa forma, foram
capazes de atrair o público das redes peer-to-peer para si, praticamente acabando
com as práticas ilegais de compartilhamento de músicas na internet, mesmo sem uma
mudança ou flexibilização da Lei de Direitos Autorais.

24

Como o compartilhamento de músicas por meio das redes peer-to-peer, bem como outras formas de
compartilhamento e utilização das obras intelectuais mediante as novas tecnologias representava, em
regra, a violação de Direitos Autorais, emergiu um movimento em prol de uma cultura livre, denominada
de copyleft, que tem como um dos seus expoentes o americano Lawrence Lessing e que passou a
defender uma revisão das leis de copyright. Além disso, foi fundado o Creative Commons, pelo qual os
artistas podem espontaneamente criar licenças alternativas, liberando certos tipos de uso e reservando
outros. No mesmo sentido, no Brasil, abrem-se discussões acerca do conflito entre os Direitos Autorais
e os direitos de acesso à informação, cultura e educação, sobre a função social do Direito de Autor,
bem como sobre a revisão da Lei de Direitos Autorais visando adequá-la ao contexto da Sociedade da
Informação.
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Um problema ainda a ser enfrentando dentro deste quadro e que será melhor
abordado nos capítulos 4 e 5, é o processo que envolve os valores arrecadados pelas
plataformas digitais, as formas de distribuição dos Direitos Autorais e a baixa
remuneração recebida pelos autores.
Por fim, ainda no âmbito da influência dos aspectos econômicos da Sociedade
da Informação nas relações envolvendo os Direitos Autorais, é importante citar os
processos de desintermediação e reintermediação que se sucederam junto com a
evolução econômica e tecnológica. Nesse sentido, em um primeiro momento, a
disseminação da internet, das redes peer-to-peer, serviços de streaming e do
lançamento de equipamentos de gravação com custo reduzido, causaram um
enfraquecimento do papel das grandes gravadoras e da mídia de massa, que até
então, possuíam papel imprescindível para que o artista pudesse ter suas músicas
gravadas e divulgadas em grande escala, gerando novos modelos de negócio.
Assim, as novas tecnologias possibilitaram que o próprio artista pudesse
produzir, gravar e divulgar suas obras de forma independente, o que representa o
citado processo de desintermediação. Esse novo horizonte, abriu oportunidades para
artistas novos e desconhecidos buscarem seu espaço e também proporcionou novos
modelos de negócio e de estratégias para geração de renda e de Direitos Autorais.
Segundo observa Lévy (1999, p. 150):
A partir de agora os músicos podem controlar o conjunto da cadeia de
produção da música e eventualmente colocar na rede os produtos de sua
criatividade sem passar pelos intermediários que haviam sido introduzidos
pelos sistemas de notação e de gravação (editores, intérpretes, grandes
estúdios, lojas).

Nesse sentido, por exemplo, muitos autores e artistas, mesmo antes da
existência das plataformas de streaming, como estratégia de negócio, passaram a
fornecer gratuitamente suas músicas na internet, a fim de divulgar seu trabalho,
buscar uma conexão mais próxima com seu público, focando na busca de sua renda
na realização de shows e no recebimento de Direitos Autorais oriundos de execução
pública.
Contudo, com o surgimento das plataformas de streaming, observa-se um
processo de reintermediação. Isso porque, a divulgação das obras de um autor nos
serviços de streaming, passou a ter um papel importante para sucesso de suas
músicas e, consequentemente, para gerar remuneração a partir dos Direitos Autorais.
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Contudo, a inserção de obras musicais nessas plataformas digitais, depende da
atuação de um intermediário, que pode ser uma gravadora, editora ou um novo sujeito
que surge neste mercado, denominado de agregador, porque as empresas que
administram as plataformas de streaming, não querem ter o envolvimento diretamente
com o autor, pois isso demandaria uma grande estrutura, tendo em vista o grande
número de autores. Portanto, a negociação e contato com intermediários, os quais,
por sua vez, reúnem e administram as obras de diversos autores, é o modelo que tem
sido adotado neste novo cenário.

3.4.2 Comunicação e cultura na Sociedade da Informação e o mercado musical

Considerando-se que a análise da evolução da Sociedade da Informação passa
também, com já visto, pelo desenvolvimento das tecnologias da comunicação e,
consequentemente, por novos processos comunicativos e transformações culturais a
eles vinculados, é importante demonstrar de que forma esse movimento, de alguma
maneira, refletiu nas relações evolvendo os Direitos Autorais na música. Nesse
sentido, ao se observarem os principais aspectos que envolvem a evolução da cultura
de massas para a cultura digital, conforme já tratado, em conjunto com os outros
fatores de ordem técnica e econômica relativos à Sociedade da Informação, é possível
notar reflexos importantes nas transformações e na formatação do mercado musical
e, consequentemente, nos Direitos Autorais daí decorrentes.
Assim, um primeiro fenômeno que pode ser citado neste contexto é o processo
de desmassificação (TOFFLER, 1980), representado pela diversificação dos próprios
meios de comunicação de massa. Esse processo, no âmbito da música, ocorreu por
meio da fragmentação do mercado musical, com o surgimento de diversas pequenas
gravadoras independentes, muitas delas especializadas em determinados gêneros e
nichos musicais e voltadas para o mercado digital. Com isso, abriu-se um leque
enorme de opções de obras musicais acessíveis ao grande público, o que favorece a
diversidade cultural e retira das grandes gravadoras o monopólio sobre a
determinação do conteúdo musical a ser consumido pela sociedade, cujos interesses,
no âmbito da cultura de massa, eram pautados, predominantemente, por propósitos
comerciais.
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Além disso, os princípios que segundo Lemos (2005), seriam a base da
formação da cibercultura, também afetaram diretamente o cenário da música.
Relembrando que os princípios citados por Lemos (2005, p. 1) são: “a liberação do
polo da emissão, o princípio de conexão em rede e a reconfiguração de formatos
midiáticos e práticas sociais” e que abaixo serão tratados individualmente na sua
relação com o mercado musical.

3.4.2.1 Liberação do Polo de Emissão

A evolução da internet como um espaço de comunicação interativa que permite
a todos não apenas receber, mas também produzir, compartilhar e enviar informações
para a coletividade, gerou o que Lemos chama de liberação do polo de emissão. No
tocante ao contexto da música, isso representa a queda do monopólio das grandes
gravadoras na produção e distribuição das obras musicais. Ou seja, por meio da
internet e de novas tecnologias para produção e gravação musical, em nível
profissional ou amador e com baixo custo, abriu-se a oportunidade para que qualquer
autor ou artista possa produzir e disponibilizar suas obras musicais na rede com
possibilidade de alcance global e sem a necessidade de intermediários. Da mesma
forma, a tecnologia permite que qualquer usuário compartilhe suas músicas preferidas
(playlists) com outras pessoas.
Não é novidade atualmente ouvir falar de artistas que surgem e fazem sucesso
a partir de suas próprias publicações na internet. O YouTube, por exemplo, apesar de
ser um serviço de streaming de vídeo, tem sido um canal muito utilizado por autores
e artistas iniciantes e amadores para a disponibilização e divulgação de suas obras
musicais.
Assim, a abertura do polo de emissão possibilita que autores e artistas
publiquem suas próprias obras na internet, de forma independente, permitindo a
divulgação de seu trabalho e de suas criações, para que a partir disto possam buscar,
por exemplo, o reconhecimento público, o sucesso e a respectiva remuneração, por
meio de Direitos Autorais, que podem ser gerados por meio das plataformas de
streaming, de shows, de serviços de download, da utilização em obras audiovisuais
(filmes, novelas, séries, vídeos), ou ainda, por meio da venda das obras em suporte
físico, que, no entanto, de forma geral, vem diminuindo ano pós ano.
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Essas

mudanças

produziram,

ao

menos,

três

efeitos

evidentes:

o

enfraquecimento do papel das gravadoras no mercado musical; a ampliação da
diversidade cultural em decorrência da disponibilização dos mais diversos tipos de
música, de todos os países e culturas, de autores e artistas renomados e novos; e
novas oportunidades para que autores e artistas possam, de forma independente ou
não, alcançar o sucesso profissional por meio da música e, assim, viabilizar o
recebimento de Direitos Autorais por diversos meios.

3.4.2.2 O princípio de conexão em rede

A possibilidade de acesso instantâneo, por meio da internet e, independente
de limites territoriais, de músicas, playlists, podcasts, rádios online, plataformas de
streaming, entre outras coisas, bem como a possibilidade de compartilhamento, nos
mesmos moldes, é o que configura o princípio da conexão em rede na seara musical.
As pessoas, estão cada vez mais tempo conectadas na internet, seja por meio de
computadores, notebooks, celulares ou tablets e, por meio dela, buscam e desejam
cada vez mais o acesso à informação, cultura e entretenimento e, consequentemente
à música.
Esse cenário social e tecnológico permite, portanto, que as pessoas se unam,
formando laços sociais por meio de internet, na forma de comunidades virtuais,
pautadas por interesses comuns, que no caso pode ser a música em sentido amplo
ou, ainda, por um tipo específico de estilo musical. Foi assim, por exemplo, que nasceu
o Napster, como uma ferramenta para facilitar o acesso e compartilhamento de obras
musicais, por meio da internet, inicialmente entre um grupo de jovens interconectados,
que tinham em comum a paixão pela música e o desejo por um acesso mais barato,
fácil e diversificado em relação ao que era oferecido à época e que se difundiu
rapidamente, revolucionando as formas de acesso à música e, consequentemente,
atingindo fortemente o mercado musical e os Direitos Autorais vinculados às obras em
formato físico.
Conforme observa Bandeira (2004), os usuários da internet criaram verdadeiras
comunidades virtuais visando ao compartilhamento de músicas e, assim, delinearam
uma nova indústria para a música online. “A cultura das redes digitais, portanto,
potencializa a ação individual e desestabiliza os operadores tradicionais da difusão
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cultural” (BANDEIRA, 2004, p. 99). Assim, no estágio atual, os blogs sobre música,
canais e comunidades no YouTube, comunidades formadas em redes sociais como o
facebook, podcasts e, inclusive, as plataformas de streaming, são exemplos, entre
diversos outros, do princípio da conexão em rede, na qual as pessoas se reúnem
virtualmente, com base em interesses comuns sobre a música, sem que haja
obstáculos territoriais e, nesses ambientes comunicam-se, trocam experiências,
avaliações, compartilham músicas, playlists e, inclusive, em grande parte dos casos
acabam, direta ou indiretamente, gerando receitas decorrentes de Direitos Autorais.

3.4.2.3 Reconfiguração de formatos midiáticos e práticas sociais

Na Era da cultura digital, há a convergência e, em alguns casos, a convivência
das novas tecnologias de comunicação e novos formatos midiáticos com os modelos
anteriores vinculados à cultura de massa e à cultura das mídias, que precisam, no
entanto, passar por um processo de reconfiguração para que estejam adaptados às
práticas sociais da sociedade atual e, assim, possam sobrevier.
Nesse sentido, as mídias de massa, tais como a rádio e televisão, por exemplo,
criaram mecanismos de interatividade com seu público, bem como, criaram também
canais paralelos para retransmissão de suas programações também via internet por
meio de serviços de streaming. Esse último fato, tem grande relevância para os
Direitos Autorais, pois, como há transmissão de obras intelectuais em canal diferente
(internet), pode ser gerado novo dever de remuneração vinculado ao direito de
execução pública, mesmo que as transmissões ocorram de forma simultânea e com
o mesmo conteúdo (simulcasting), como no caso das rádios que transmitem a sua
programação também pela internet, conforme, inclusive já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça, em decisão proferida em fevereiro de 201725 e que tem sido utilizada como
fundamento para cobrança de Direitos Autorais pelo ECAD nesta modalidade.
Além disso, a criação do formato MP3 e o surgimento das redes peer-to-peer,
em conjunto, revolucionaram a forma de distribuição, acesso e compartilhamento de

25

No dia 08 de fevereiro de 2017, a Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial nº 1559264/RJ,
movido pela ECAD contra a OI S.A, cujo relator foi o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, por maioria
decidiu, em suma, que os serviços de streaming, em ambas as subclassificações apresentadas no
processo, isto é webcasting e simulcasting, são considerados como formas de execução pública a
ensejar, portanto, a autorização e cobrança de direitos autorais por parte do ECAD.
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músicas, ou seja, provocaram a reconfiguração do processo de circulação das obras
musicais com a alteração, também, das práticas sociais de consumo de música. Como
consequência,

a forma de distribuição ou disponibilização das obras musicais

realizadas pelas grandes gravadoras, também precisou adaptar-se ao novo contexto
sociocultural, isto é, após um grande período de forte resistência por parte destas
empresas em mudar seu modelo de negócios baseado no suporte físico, não houve
outro caminho a não ser a reconfiguração de suas atividades voltadas ao mundo
digital, inicialmente, aderindo aos serviços de download e mais recentemente às
plataformas de streaming.
Portanto, a indústria musical, precisou ser reconfigurada ao novo contexto
econômico, sociocultural e tecnológico vigente para poder enfrentar a grande crise
sofrida com o boom das redes peer-to-peer. O resultado é que, aos poucos, com o
aumento gradual das receitas oriundas dos serviços de streaming e queda no
compartilhamento ilegal de obras musicais, a indústria musical vem conseguindo se
reerguer, muito embora isso não represente, necessariamente, grandes resultados
financeiros efetivos para os autores, que continuam recebendo uma fatia pequena na
divisão dos direitos autorais oriundos da exploração de suas obras.
No que tange aos formatos físicos de distribuição das obras musicais (CDs,
DVDs, discos de vinil), muito embora tenham sofrido grande queda de vendas, em
princípio, não tendem a sumir. Isso porque, houve também uma reconfiguração na
sua valoração e significado, ou seja, atualmente, mais do que um simples suporte para
a gravação das obras musicais, tornaram-se objeto de coleção para alguns fãs de
música ou de determinados artistas e que valorizam a tangibilidade destas mídias
físicas. O mesmo ocorre com o disco de vinil, que voltou a ser produzido e tem
ganhado espaço no mercado musical.
Portanto, percebe-se claramente que as mudanças tecnológicas, econômicas,
comunicativas e socioculturais ocorridas no processo de evolução e formação da
Sociedade da Informação atingiram todo o entorno que envolve as obras musicais,
desde as formas de consumo até as formas de produção, publicação e
compartilhamento de música, bem com os próprios modelos de negócios relativos ao
setor musical.
Da mesma forma, as aludidas transformações verificadas, causaram um estado
de choque entre as novas práticas sociais envolvendo o consumo e utilização das
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obras musicais e as legislações de proteção aos Direitos Autorais. É o que se
percebeu no Brasil, cuja regulação atual dos Direitos Autorais se dá pela Lei n. 9.610
de 1998, já vigente quando da criação do Napster. Nesta lógica, atos corriqueiros
praticados por grande parcela da sociedade e que, portanto, fazem parte de uma
cultura, podem ser consideradas como ilícitas, tais como o ato de copiar ou transferir
as músicas de um CD legalmente adquirido para o computador ou para um dispositivo
portátil, mesmo que para uso particular, bem como, baixar e compartilhar músicas por
meio das redes peer-to-peer.
Assim, a partir do entendimento de que a Lei de Direitos Autorais brasileira é
extremamente restritiva, sob o ponto de vista do interesse público no acesso às obras,
iniciaram-se alguns movimentos na busca de alternativas viáveis ao contexto cultural
da Sociedade da Informação. Dessa forma, surgiram movimentos visando à
modificação da Lei de Direitos Autorais, com a realização de diversos eventos e
pesquisas a respeito.
Ainda foi elaborado um anteprojeto de lei, construído a partir da participação de
especialistas, pesquisadores e da sociedade, por meio de uma consulta pública
realizada na internet e que visava flexibilizar pontos específicos na lei vigente,
autorizar a reprodução para uso privado, abrir a possibilidade de interpretação dos
Direitos Autorais com base em princípios gerais, tais como os da boa-fé e da função
social. O mencionado anteprojeto foi apresentado ao Ministério da Cultura, que em
dezembro de 2010 encaminhou à Casa Civil da Presidência da República. Todavia,
em 2011, o anteprojeto foi revisado e em 2012, transformou-se no Projeto de Lei n.
3.133, que se encontra até hoje na Câmara dos Deputados (BRASIL, 2012).
Atualmente, no entanto, é possível dizer que o modelo de acesso à música por
meio dos serviços de streaming, como Spotify e Deezer, por exemplo, acabou por
diminuir o impacto entre as práticas sociais e os Direitos Autorais, isso porque esse
formato fornece mobilidade ao usuário, de forma que pode acessar o serviço e as
obras musicais pelo computador, notebook, tablet ou smartphone, sem necessidade
de reprodução e transferência de arquivos de um dispositivo para outro e, sobretudo,
porque os serviços de streaming geram o pagamento de Direitos Autorais. Todavia,
ainda assim, entende-se necessária uma regulamentação mais adequada para este
novo quadro tecnológico, econômico e sociocultural que envolve os Direitos Autorais
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na música, pois a atual legislação, criada para tender um contexto totalmente diverso,
não atende totalmente às demandas contemporâneas.
Nesse sentido, um problema que se impõe no âmbito desse modelo de
negócios envolvendo Direitos Autorais, que tem as plataformas de streaming como
meio de acesso à música é que o autor, que é o criador da obra intelectual e, portanto,
o elo inicial que permite o movimento de todo o mercado musical, não tem sido
devidamente remunerado, tendo em vista que na distribuição dos valores arrecadados
a título de Direitos Autorais, a maior fatia fica com os intermediários, como as
plataformas de streaming, gravadoras, editoras, agregadores. Além disso, muitas
vezes falta transparência sobre os números arrecadados e, principalmente, sobre a
distribuição.
Outra dificuldade enfrentada pela ausência de uma previsão legal adequada é
que se coloca em dúvida até mesmo a natureza jurídica do streaming, no campo dos
Direitos Autorais, ou seja, se esse modelo de acesso à música encontra-se
enquadrado como direito de reprodução, direito de distribuição ou direito de execução
pública, se contempla mais de um dos direitos citados ou até mesmo nenhum deles.
Portanto, a discussão, proposição e criação de novas regras, mais adequadas
para enfrentar as problemáticas sobre os Direitos Autorais no ambiente digital, que
tenha em vista o equilíbrio entre os interesses públicos e privados envolvidos e, ainda,
que possibilite meios para que o autor possa receber uma remuneração justa pela
exploração das obras fruto de sua criação, mostram-se indispensáveis para um
processo de desenvolvimento social, cultural e até mesmo econômico, no âmbito da
Sociedade da informação e, portanto será abordado mais à frente.
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4

ECONOMIA

COLABORATIVA

NA

SOCIEDADE

DA

INFORMAÇÃO:

FUNDAMENTO ECONÔMICO PARA REGULAMENTAÇÃO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA HARMONIZAÇÃO ENTRE DIREITOS DE ACESSO ÀS
OBRAS MUSICAIS E DIREITO À REUMERAÇAO DO AUTOR
Como visto no capítulo anterior, a evolução da Sociedade Industrial para a Sociedade
da Informação, calcada no contínuo desenvolvimento de novas tecnologias e da
disseminação do uso da internet, acarretou significativas mudanças tecnológicas,
econômicas,

políticas,

culturais,

comunicativas

e,

consequentemente,

no

comportamento e práticas sociais, bem como no modo de relacionamento entre as
pessoas.
Nessa perspectiva, é possível dizer que a Economia em específico tem sido
uma área fortemente impactada pela inovação tecnológica e que, atualmente,
mudanças nesta esfera continuam ocorrendo e vão além daqueles processos
verificados na transição para a Sociedade da Informação vistos no capítulo anterior,
tais como a globalização, a livre circulação de capitais e a criação de novos negócios
online entre empresas ou entre empresas e consumidores.
Observa-se, neste sentido, que no começo dos anos 2000, iniciou um
movimento de ascensão de formatos de negócios e de consumo alternativos aos
modelos da Economia Industrial e até mesmo aos da Economia Informacional. Esses
novos empreendimentos que aqui se pretende abordar, foram criados por
empreendedores e empresas inovadoras, para funcionarem via internet, e
possibilitam, por meio de plataformas digitais ou redes sociais, a realização de
negócios e compartilhamento de bens, serviços e experiências entre as pessoas.
Além disso, grande parte dos modelos convencionais de negócios vem
sofrendo, também, mudanças advindas da contínua evolução tecnológica, tanto pelo
surgimento de novas oportunidades, como também pela possibilidade de conectar
todos e tudo em uma rede global movida por produtividade extrema com aplicação de
técnicas que conduzem à redução do custo marginal26 próximo a zero. Com isso,
caminha-se, cada vez mais rápido a uma era em que será possível a produção de
bens e serviços praticamente gratuitos (RIFKIN, 2016).
26

O custo marginal é o custo real de produzir cada unidade adicional, descontando o custo fixo (RIFKIN,
2016). Nesse sentido, por exemplo, as unidades adicionais produzidas e distribuídas de um e-book,
poderão ter um custo marginal praticamente zero, já que independem de reprodução física e
respectivos materiais, custos de transporte e até mesmo de intermediários.
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A partir desses fatores, emergiu um modelo de negócios que pode ser
denominado de colaborativo ou, como será tratado aqui, de Economia Colaborativa
(BOTSMAN; ROGERS, 2011), que é pautada em valores de cooperação,
compartilhamento, confiança, sustentabilidade, da primazia pelo acesso aos bens em
detrimento da propriedade e, que agregando as possibilidades de produção e
distribuição a um custo próximo de zero, facilita, portanto, o acesso, distribuição e
compartilhamento de bens e serviços, por meio de plataformas digitais.
Para Rifkin (2016), a Economia Colaborativa, surge como um novo modelo
econômico que oferece a possibilidade de reduzir consideravelmente a divisão de
renda, democratizar a economia global e criar uma sociedade ecologicamente mais
sustentável e que no futuro pode ser capaz, inclusive de substituir o sistema
capitalista. Destaca-se que a análise da Economia Colaborativa se torna importante,
tendo em vista o número de empreendimentos e usuários que tem se voltado para
esse modelo e também por possíveis reflexos positivo, tanto individuais como
coletivos que esse modelo, em tese, pode oferecer.

4.1

Definição da Economia Colaborativa

No segundo capítulo textual deste trabalho, foi demonstrado que no processo
de desenvolvimento da Sociedade da Informação houve uma série de transformações
que culminaram, sob o viés sociocultural, na evolução para a cibercultura (LEVY,
1999), o que representou transformações nas práticas sociais, muitas possibilitadas
pelas novas tecnologias.
Nesse contexto, como visto, os indivíduos prezam pelo mais amplo e
diversificado acesso à informação, pela interconexão, pela formação e participação
de comunidades virtuais, bem como por uma cultura de compartilhamento da
informação, de bens cultuais e do conhecimento, por meio da internet. A partir disso,
não é difícil concluir que um novo modelo econômico colaborativo surge como uma
forma de atender às demandas de consumo de uma sociedade imbuída pelos valores
da cibercultura.
Tanto assim o é, que a maioria das grandes empresas que podem ser
consideradas, atualmente, os cases de sucesso da Economia Colaborativa, foram
criadas por jovens empreendedores a partir, muitas vezes, de despretensiosos

106

sistemas ou aplicativos, que visavam, com fundamento nos valores, interesses e
necessidades da sociedade contemporânea e com a utilização das inovações
tecnológicas, solucionar problemas pontuais, criar novas oportunidades ou preencher
espaços vazios deixados pelos modelos de negócio tradicionais.
Foi o caso, por exemplo do Uber, cuja ideia surgiu diante da dificuldade de seus
criadores, os americanos Travis Kalanick e Garret Camp, em localizar um táxi em uma
noite fria na cidade de Paris, e que resolveram, portanto, criar em 2009 um aplicativo
em que um usuário pudesse solicitar por meio de seu smarphone conectado à internet,
um veículo com motorista e permitindo ao motorista localizar o usuário por meio de
GPS (Sistema de Posicionamento Global, em português). Além disso, o Uber
possibilitou que qualquer pessoa que tenha um veículo, tempo disponível e esteja
habilitado para dirigir, possa se cadastrar no aplicativo e fornecer o serviço de
transporte, ou seja, o Uber não possui nenhum veículo ou motorista, constituindo-se
como uma plataforma digital que promove a interconexão entre dois de seus usuários
para a realização de um serviço (UBER, https://www.uber.com/pt-BR/).
A experiência do Uber27, apresenta-se apenas como um dos exemplos dentro
de uma grande gama de espécies de empreendimentos que constituem a Economia
Colaborativa, sendo que no caso há a realização de um negócio mediado pela
plataforma digital, em que uma pessoa utiliza seu carro para prestar um serviço
(transporte) a outro indivíduo, o que ocorre mediante uma contrapartida financeira e
sobre a qual o Uber recebe um percentual, justamente por proporcionar a conexão
entre as partes.
Todavia, existem diversos outros tipos de intercâmbios e compartilhamentos de
bens e serviços intermediados por plataformas digitais, que não envolvem

27

Cabe mencionar que críticos da economia colaborativa, como Slee (2017) e Hill (2015), entendem
que por trás da ideia de colaboração entre prestadores de serviço parceiros, as plataformas e os
usuários, anunciada por empresas como o Uber, existe um lado negro, tendo em vista que estes
modelos de negócio, visando a lucros, causam uma precarização do emprego, pois remuneram por
hora menos do que atividades tradicionais como de taxista ou motorista empregado, sem o
recebimento, ainda, de outros direitos inerentes às relações de emprego, bem como proporcionam uma
autonomia não verdadeira ao prestador de serviço parceiro, pois o Uber, tomado de exemplo e um dos
objetos das pesquisas dos referidos autores, impõe, indiretamente, limitações à forma de atuação dos
motoristas, por meio do sistema de avaliações, como, por exemplo, a de recusarem viagens curtas que
possam ser financeiramente inviáveis, pois isto pode gerar uma má avaliação e avaliações baixas
acarretam a exclusão arbitrária do motorista do aplicativo. Além disso, relatam também que algumas
atividades praticadas por empresas da chamada Economia Colaborativa se impõem como formas de
concorrência desleal com empresas que fornecem serviços ou produtos semelhantes no mercado
tradicional, tais como hotéis, que pagam tributos de forma regular e encargos trabalhistas para seus
empregados.
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pagamentos ou retribuições financeiras e são motivados, portanto, por interesses de
colaboração, solidariedade, preservação ambiental, entre outros. Como exemplo é
possível citar o aplicativo brasileiro “Tem Açúcar?”, que visa oportunizar o
compartilhamento, por meio do empréstimo de bens entre vizinhos, incentivando o
interesse pelo acesso ao invés da propriedade, bem como promovendo a
sustentabilidade ambiental e as relações sociais (TEM AÇÚCAR?, www.
temacucar.com/).
Portanto, a partir dos exemplos citados, é possível compreender a Economia
Colaborativa como um modelo econômico em que, em regra, uma pessoa
(eventualmente pode ser uma empresa) oferece para venda, doação, locação ou
compartilhamento, um bem de sua propriedade ou, ainda presta um serviço para outra
pessoa, por intermédio de uma plataforma digital, que fica responsável por conectar e
gerir a relação entre as duas partes (OLIVEIRA, 2018). Em sentido semelhante foi o
entendimento adotado pela Comissão Europeia a respeito da Economia Colaborativa:
[...] a expressão «economia colaborativa» refere-se aos modelos
empresariais no âmbito dos quais as atividades são facilitadas por
plataformas colaborativas que criam um mercado aberto para a utilização
temporária de bens ou serviços, muitas vezes prestados por particulares. [...].
Por via da regra, as transações de economia colaborativa não implicam uma
transferência de propriedade, podendo ser realizadas com fins lucrativos ou
sem fins lucrativos (COMISSÃO EUROPEIA, 2016, p. 3).

Percebe-se que um dos fatores que distingue a Economia Colaborativa dos
modelos tradicionais é que por meio dela os negócios (gratuitos ou remunerados), são
realizados predominantemente entre pessoas e não empresas e, portanto, são
identificados como transações C2C (consumer to consumer – entre consumidores) ou
P2P (peer-to-peer – entre pares). Os formatos tradicionais de negócio, por sua vez,
são realizados nos formatos B2B (business to business – entre empresas) ou B2C
(business to consumer – entre empresas e consumidores) e não são mediados por
plataformas digitais (GIDUMAL; GONZÁLEZ, 2016).
No entanto, embora os protagonistas da Economia Colaborativa sejam os
indivíduos, em alguns casos, empresas podem também utilizar as plataformas digitais
para oferecer seus produtos e serviços e, em regra, os negócios realizados dessa
forma estarão abarcados também no âmbito da Economia colaborativa.
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Assim, do ponto de vista dos sujeitos a Economia Colaborativa pressupõe
sempre a existência de uma relação no mínimo tríplice que ocorrerá na internet com
as seguintes partes: a) um sujeito provedor, que é o proprietário do bem a ser
compartilhado, vendido, doado, alugado ou ainda, aquele que possui um determinado
conhecimento ou qualificação para oferecer (amador ou profissional) por meio de
compartilhamento ou prestação de um serviço; b) o usuário consumidor, que é quem
demanda o bem, informação ou serviço e; c) a plataforma digital ou rede social, que
conecta as duas partes anteriormente citadas, podendo oferecer algumas facilidades
capazes de tornar as inter-relações por ela mediadas, mais atraentes, confiáveis e
vantajosas.
A emergência da Economia Colaborativa é um fenômeno mundial e que tem
entrado na pauta de análise e discussão de diversos países, pois envolve reflexos
econômicos, sociais e, ainda, tem produzido dúvidas sob o ponto de vista jurídico, no
que tange a sua relação com o Direito do Trabalho, Direito Tributário e Direitos
Intelectuais.
Ao pesquisar sobre o tema percebe-se que existem diversas outras
denominações que são utilizadas para se referir a Economia Colaborativa, tais como
Economia do Compartilhamento, Economia do Acesso, Sharing Economy, Economia
das Plataformas, Consumo Colaborativo, entre outras, sendo que as vezes são
empregadas para definir algum tipo específico de modelo de negócio, mas em outras
oportunidades são usadas como sinônimos.
Diante dessa multiplicidade de termos, registra-se inicialmente que a maioria
deles possui significados diferentes, muito embora seja possível dizer também que
todos estão de alguma forma relacionados com a Economia Colaborativa. No entanto,
para uma melhor diferenciação e entendimento dos termos é interessante entender o
processo de formação deste modelo econômico colaborativo.

4.1.1 Entre o monetário e o solidário: o nascer de uma econômica híbrida

O modelo que tem sido chamado atualmente de Economia Colaborativa e que
vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, passou a ganhar relevância e
tornou-se objeto de análises mais profundas e, inclusive, acadêmicas, apenas a partir
de 2008. O livro “Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy”,
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de autoria de Lawrence Lessig, foi uma das primeiras obras a abordar esse modelo
econômico colaborativo na internet, ainda em fase embrionária à época.
Na obra citada, Lessig (2008) indica o surgimento de uma Economia 28 que
naquela oportunidade ele chamou de híbrida. Esse modelo econômico, foi construído,
no âmbito da internet, a partir de um entrelaçamento ou fusão, entre dois tipos
econômicos diferentes, no caso entre a Economia Comercial e a Economia do
Compartilhamento.
Por Economia Comercial entende-se aquela que tem o preço e o dinheiro como
parâmetros e motivações principais para a realização dos negócios, isto é, uma
transação econômica pressupõe a troca de um bem ou serviço por uma contrapartida
com valor monetário, normalmente dinheiro (LESSIG, 2008). Nesse quadro, em uma
Economia

Comercial,

os

interesses

das

partes

envolvidas

são

focados

especificamente no bem ou serviço e preço de um lado e na contrapartida com valor
econômico, de outro lado, raramente havendo outros atrativos.
Já a Economia do Compartilhamento, pode ser caracterizada como um sistema
de trocas que se realiza em decorrência das relações pessoais (BENKLER, 2004),
pelo interesse de ajuda mútua, de colaboração e, portanto, não é regulado por preços.
É o caso, por exemplo, de uma pessoa que solicita a companhia de um amigo porque
está triste, ou de alguém que ajuda um vizinho idoso a carregar suas compras até sua
casa. Nesse modelo, portanto, as práticas de troca não são motivadas por benefícios
monetários, mas sim por valores como a amizade, a solidariedade ou mesmo por uma
questão de satisfação pessoal ou de terceiros. Para Lessig (2008), inclusive, não pode
haver troca de dinheiro nesse modelo econômico, pois isso seria inapropriado,
venenoso, pois ajudar as pessoas não tem preço.
Uma característica importante da Economia do Compartilhamento é que ela
envolve uma verdadeira conexão entre as pessoas ou comunidades e que representa
o principal fator de motivação para a realização e manutenção deste sistema de trocas
não monetárias. O ato de ir até uma livraria, escolher um livro e pagar determinado
preço ao vendedor, não gera, em regra, qualquer tipo de conexão entre as pessoas,
havendo apenas uma transação comercial. Por outro lado, quando uma pessoa pega
28

Economia na concepção de Lessig é entendida como a prática de trocas que se realiza como um
processo de integração social e que se sustenta ou é sustentada ao longo do tempo. O objeto das
trocas pode ser algo tangível, com valor econômico, dinheiro ou horas de trabalho ou, ainda pode ser
alguma coisa intangível e sem valor econômico, como a amizade ou fornecer ajuda a um vizinho
(LESSIG, 2008).
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um livro e empresta ou presenteia um amigo porque sabe que a história ou tema
interessa a ele, parece claro que esse gesto advém ou ainda, pode criar, uma conexão
entre os dois sujeitos, que se pauta, no caso, por um valor de amizade.
Ambos os modelos econômicos citados por Lessig, integram a sociedade, se
complementam e fazem parte de nossas vidas antes e depois da internet, no mundo
virtual e no real, de forma que inexiste a possibilidade da adoção ou utilização de
apenas um deles com a exclusão do outro.
O desenvolvimento da Sociedade da Informação, com o processo de
globalização e da disseminação do uso da internet, possibilitou que muitos negócios
da Economia Comercial prosperassem, inclusive por meio do e-commerce (comércio
eletrônico) e outras atividades inovadoras realizadas com base no processamento da
informação e com a aplicação das novas tecnologias. A Amazon é um dos grandes e
primeiros exemplos de sucesso do modelo de economia comercial, na internet. Em
1995, a empresa constituída pelo norte-americano Jeffrey Bezo, lançou sua loja online
para venda de livros impressos, oferecendo um banco de dados de obras à venda
inalcançável por qualquer livraria tradicional, cujo espaço físico e das prateleiras
limitava o número de produtos disponíveis. Com três meses de funcionamento, a
Amazon já tinha atingido a marca de cem livros vendidos por dia e um ano após a
venda média era de cem livros por hora (FAUST, 2011).
Da mesma forma, a Economia do Compartilhamento também se desenvolveu
por meio das oportunidades oferecidas pela internet. A grande capacidade de
comunicação da rede mundial de computadores permite que pessoas possam se
reunir em comunidades virtuais ou redes sociais para o desenvolvimento dos mais
diversos tipos de atividades voltadas para as práticas de trocas não monetárias.
O grande exemplo da Economia do Compartilhamento na internet chama-se
Wikipédia. Trata-se de um projeto de enciclopédia, criado de forma colaborativa na
internet, de licença livre e acesso gratuito e tem como objetivo buscar o engajamento
das pessoas para buscarem e desenvolverem conteúdo educacional para
compartilhamento global. Atualmente, a Wikipédia disponibiliza mais de 43 milhões de
artigos, que foram elaborados e são constantemente melhorados e atualizados, de
forma conjunta, por diversos voluntários (especialistas, estudantes e amadores), ao
redor do mundo e que podem ser editados por qualquer pessoa com acesso à internet.
A sua caracterização como um dos principais exemplos da Economia do
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Compartilhamento justifica-se pelo fato de ser constituída pela participação de
pessoas cuja motivação é voltada para o compartilhamento do conhecimento em prol
da coletividade e que se engajam no projeto sem qualquer intuito econômico, já que
a Wikipédia não possui fins lucrativos, disponibiliza seu conteúdo gratuitamente, não
utiliza publicidade para obter renda e não paga nenhum valor àqueles que colaboram
com a construção de seu conteúdo.
Entre as duas economias, conforme antes mencionado identificou-se o
crescimento de uma terceira espécie, construída com base tanto na Economia
Comercial como na Economia do Compartilhamento e capaz de gerar valor uma para
a outra, podendo se apresentar de duas formas: como uma Economia Comercial que
procura agregar valores da Economia do Compartilhamento, a fim de criar conexões
entre as pessoas, bem como valores e novas motivações não monetárias no âmbito
de suas transações ou; como uma espécie de Economia do Compartilhamento que
constrói uma entidade comercial para fins de melhor apoiar e viabilizar
financeiramente seus objetivos de compartilhamento. Interessante que Lessig (2008),
já no ano de 2008, previa que essa nova espécie híbrida, apresentava potencial para
dominar a arquitetura dos negócios na internet e, pelo visto, não estava errado.
A Figura 01, tirada de um artigo publicado em 2005 por Daiane Scaraboto, no
Journal of Consumer Research, é capaz de sintetizar muito bem esse processo de
fusão entre os modelos de economia citados e a emergência de uma economia
híbrida:
Figura 01 – Processo da Economia Híbrida

Fonte: Scaraboto (2015, p. 160).
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É possível dizer que a Economia Híbrida apresentada por Lessig em 2008,
desde então tem crescido muito rapidamente por meio da criação de negócios cuja
base é fazer com que as pessoas se sintam parte de alguma coisa, de alguma
comunidade, de algo que traga benefícios coletivos, em que compartilhem interesses
comuns, mas que também crie oportunidades de geração de renda, de lucro e
movimentem a economia.
Como alguns dos primeiros e importantes exemplos para o desenvolvimento
de uma cultura voltada para empreendimentos desse formato é possível citar os
seguintes: o movimento Software Livre29; a rede social Flickr criada em 2002 para o
compartilhamento de fotos; o YouTube, criado em 2005, como plataforma para
compartilhamento de vídeos; o Last.fm, fundado em 2002, como uma comunidade
virtual focada no compartilhamento de informações, preferências e recomendações
sobre música.
Esse modelo econômico híbrido, portanto, pode ser representado, atualmente,
pela Economia Colaborativa, entendida como o gênero do qual se extrai diversos
outros termos, dentre alguns já antes citados e que compõem, portanto, um conjunto
de espécies e modelos de negócios e consumo colaborativos.
Vale dizer que as particularidades da Economia Colaborativa, contrapõem-se à
grande parte das características do modelo de economia da Sociedade Industrial, tais
como a cultura do hiperconsumismo, do individualismo, da competição, bem como a
ideia de que a riqueza é criada com a acumulação de bens e é baseada na escassez
para gerar renda. Nesse sentido, conforme observa Chase (2015, p. 292):
[...] enquanto a economia industrial usa símbolos de status pela aquisição e
ostentação de bens físicos, na economia da colaboração não nos
preocupamos em ter coisas porque elas estão acessíveis quando precisamos
delas e o status resulta da reputação e do tamanho das redes de cada um.
Enquanto o capitalismo industrial evolui para colocar a sobrevivência da
corporação no centro, a economia colaborativa prospera colocando as
pessoas no centro.

29

Impulsionado pela Free Software Foundation (FSF), uma sociedade sem fins lucrativos, tem como
pressuposto a possibilidade de qualquer usuário ter acesso aos códigos-fonte de programas de
computador, a fim de que a partir disso, possa corrigir erros, criar melhoramentos ou novas aplicações
de acordo com suas necessidades ou de seus clientes, bem como possa compartilhá-lo (FSF,
www.fsf.org). Segundo Adolfo e Magalhães (2016, p. 198), a ideia central do movimento software livre
“é se contrapor ao software proprietário, que possui o chamado código-fonte fechado, e assim, limita o
acesso ao usuário, e geralmente é de propriedade de uma única empresa”
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É possível dizer que a Economia Colaborativa, além de interesses corporativos,
é pautada também por outros valores e fundamentos, tais como a redução do
desperdício, o aumento da eficiência na utilização dos recursos naturais, a
preservação ambiental, o desenvolvimento sustentável, o combate ao consumismo, a
solidariedade, o compartilhamento e a produção de bens comuns colaborativos. A sua
evolução tem sido capaz e produzir mudanças nas práticas sociais, sobretudo a partir
de uma nova geração de pessoas que nasce e cresce na Sociedade em Rede,
interligadas com as novas tecnologias e facilidades para o acesso e compartilhamento
de bens e serviços.
Vistos os principais aspectos da Economia Colaborativa, a seguir serão
apresentados os principais termos utilizados para caracterizar empreendimentos
ligados a ela e que muitas vezes são tratados como se fossem sinônimos, mas que,
em regra, possuem algumas diferenças importantes, conforme se verá.

4.1.2 Economia do Compartilhamento ou Sharing Economy

Um dos termos que tem sido bastante utilizado para identificar as modelos de
negócios no âmbito da Internet, por meio de plataformas digitais é Economia do
Compartilhamento cuja tradução em língua inglesa é Sharing Economy. Essa
denominação é de grande uso na literatura estrangeira e, muitas vezes, é empregada
como sinônimo de Economia Colaborativa. No entanto, entende-se que a Economia
do Compartilhamento possui um âmbito mais restrito, no que tange às relações de
troca e modelos de negócios.
Compartilhar, segundo explicam Eckhardt e Bardhi (2015), é uma forma de
intercâmbio social entre indivíduos que se conhecem e que não implica um benefício
econômico. Portanto, diferentemente de outras espécies da Economia Colaborativa,
nesse caso, pressupõe-se o compartilhamento de bens e serviços sem contrapartida
monetária, ou seja, nada mais é do que a extensão daquele modelo citado por Lessig
(2008) e que fez parte do processo de geração da Economia Híbrida. A diferença é
que no modelo atual da Economia do Compartilhamento, as trocas são intermediadas
por plataformas digitais, responsáveis por conectar pessoas desconhecidas e
promover o compartilhamento.
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Muito embora não haja contrapartida financeira entre as partes envolvidas nas
relações de troca da Economia do Compartilhamento, as plataformas digitais que
operam neste contexto, por outro lado, podem ter fins lucrativos e, portanto, obterem
renda com a sua atividade, que pode ser oriunda de publicidade ou ainda, de valores
cobrados dos próprios usuários em troca de serviços adicionais. Isso é que configura
atualmente a Economia do Compartilhamento como o um modelo híbrido. Além disso,
diferentemente do que Eckhardt e Bardhi (2015) disseram, agora os intercâmbios não
ocorrem apenas entre conhecidos, mas também entre desconhecidos, aproximados
pelas plataformas digitais.
Um exemplo que representa muito bem as caraterísticas da Economia do
Compartilhamento é o Couchsurfing, cuja ideia é que pessoas, denominadas de
anfitriões, hospedem em suas casas outras pessoas de qualquer lugar do mundo, sem
cobrar nada por isto e que, consequentemente, quando viajarem também poderão se
hospedar na casa de outros anfitriões cadastrados na plataforma. Esse sistema de
compartilhamento, seja de um quarto, ou de um sofá (como a tradução do nome da
plataforma sugere), é realizado entre pessoas cadastradas na plataforma digital e
atualmente proporciona a hospedagem de aproximadamente quatro milhões de
viajantes por ano, sendo que, por exemplo, na cidade de São Paulo existem 90.260
anfitriões cadastrados na plataforma digital e em Porto Alegre, por sua vez, existem
15.029 pessoas cadastradas e dispostas a receberem hóspedes, de forma gratuita
em suas residências (COUCHSURFING, https://www.couchsurfing.com/).
Para proporcionar essa interconexão entre as pessoas voltada ao
compartilhamento, o Couchsurfing arrecada valores por meio da venda de anúncios
publicitários disponibilizados em seu site e no aplicativo para dispositivos móveis, bem
como oferece uma assinatura premium aos usuários, com alguns benefícios não
contemplados no cadastro gratuito. O Couchsurfing é uma excelente demonstração
de como é possível, por meio de um sistema de trocas, gerar laços sociais por meio
de estilos de vida colaborativos, capaz de unir pessoas desconhecidas com o
propósito de proporcionar o bem-estar (BOTSMAN; ROGERS, 2011), e como isso
pode ser explorado com o auxílio das ferramentas tecnológicas existentes.
Outros exemplos que podem ser citados como parte da Economia do
Compartilhamento são as redes sociais como o Facebook, o Flickr, Instagram, em que
as pessoas, por meio de uma plataforma, compartilham fotos, informações, vídeos,
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notícias, experiências. Da mesma forma, o já citado aplicativo Tem Açúcar? possibilita
e incentiva o compartilhamento sem retribuição financeira, de bens ou serviços entre
vizinhos.

4.1.3 Consumo Colaborativo

Um dos aspectos fundamentais na formação da Economia Colaborativa é o
papel social dos indivíduos no século XXI, na condição de consumidores voltados para
práticas colaborativas. As alterações culturais, comunicativas e socioeconômicas
ocorridas no processo de formação e desenvolvimento da Sociedade da Informação
e da cibercultura, conforme visto no segundo capítulo textual, provocaram uma série
de mudanças nas práticas sociais e formaram novas gerações em que a interconexão,
a colaboração e o compartilhamento são valores sociais importantes, favorecendo,
portanto, a emergência de um tipo de consumo mais colaborativo.
Fatores como a consciência ambiental, desenvolvimento sustentável e crise
econômica também fazem parte dos elementos que estimulam o que Botsman e
Rogers (2011, p. xiv) denominaram de “onda do consumo colaborativo”. Essa nova
forma de consumir valoriza muito mais o acesso aos bens de consumo e serviços do
que

à

propriedade

e,

assim,

contrapõe-se

ao

modelo

que

incentiva

o

hiperconsumismo e que se pauta na acumulação de bens. O consumo colaborativo,
dentro do contexto da Economia Colaborativa, está ligado diretamente à conduta das
pessoas como consumidoras, ou mais especificamente, a um processo de mudança
comportamental que está em andamento.
Os meios de manifestação do consumo colaborativo são diversos e podem
envolver várias formas de negócio jurídico, tais como troca, permuta, doação, venda,
prestação de serviço e empréstimo, cujos fins são aproveitar a capacidade de
ociosidade dos bens e serviços, evitar o consumismo e o consequente desperdício
com a aquisição desnecessária de bens que logo serão descartados ou inutilizados,
visando, portanto, a um modo de consumo mais responsável, sustentável e que auxilia
na preservação do planeta (GIDUMAL; GONZÁLEZ, 2016).
Um exemplo que ilustra bem o que representa o consumo colaborativo em
termos de aproveitamento da capacidade ociosa e da prevalência do acesso em
detrimento à propriedade é o da furadeira, citado por Botsman e Rogers (2011, p. 70)
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e que passou a ser citado em diversos textos e palestras sobre o tema. Segundo os
autores, estima-se que esse equipamento, que serve para fazer furos, é utilizado em
média de 6 a 20 minutos durante toda a sua vida útil, considerando uma pessoa
comum, ou seja, que não a utilize como ferramenta de trabalho. Dessa forma, a partir
da perspectiva do consumo colaborativo, se uma pessoa precisa de uma furadeira
para colocar dois quadros na sua sala, não faz o menor sentido comprar em
equipamento novo se o seu vizinho já possui um e pode compartilhar, seja
gratuitamente ou ainda com alguma retribuição financeira. Com isso, há um aumento
de eficiência daquele equipamento que estaria ocioso na maior parte do tempo e,
ainda, atende de forma mais razoável às necessidades do usuário, que não precisa
da propriedade da furadeira, mais apenas de dois furos na parede, o que conseguirá
com o acesso àquele bem, por apenas alguns minutos.
Diversos outros exemplos de bens ociosos e que poderiam ser mais bem
utilizados podem ser percebidos no dia a dia de grande parte das pessoas, como, por
exemplo, vestidos de festa que muitas vezes utilizados uma única vez, livros, roupas
e brinquedos de criança, carros que ficam a maior parte do tempo estacionados, entre
outros.
Dessa forma, diante desta onda que se movimenta cada vez mais para a
adoção de práticas colaborativas de consumo, surgem inúmeras plataformas digitais
voltadas para atender a essa demanda, como, por exemplo, a My Open Closet
(http://myopencloset.com.br), que promove o compartilhamento de vestidos e
assessórios na cidade de São Paulo; o OpenShelf (http://www.open-shelf.com), que
propõe a criação de uma estante de livros coletiva para compartilhamento de obras
em formato físico entre seus usuários; o Troquinha (https://pt-br.facebook.com/
troquinhakids), que funciona como um grupo do Facebook para troca de roupas de
crianças; ou o Quintal de Trocas (http://www.quintaldetrocas.com.br), que oportuniza
o compartilhamento e permuta de brinquedos.
Uma das formas pioneira e também paradigmática de atuação promovida por
esse modelo de consumo, sem dúvida é o compartilhamento de carros, que já
prospera em diversos países e tem se mostrado, ainda, como uma nova forma de
negócios dentro deste contexto colaborativo. Compartilhar veículos tem ganhado
popularidade entre uma geração de jovens, que possui uma relação diferente com
esse bem e prefere o acesso à propriedade, ao contrário de gerações anteriores.
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Assim, mostra-se atraente a possibilidade de utilização de plataformas digitais, em
que se paga uma pequena taxa de adesão ou um determinado valor vinculado ao
tempo de utilização e em troca é possível ter acesso aos automóveis quando for
preciso.
Além disso, quem não possui um automóvel, pode se sentir mais confortável
pagando pelo acesso temporário, seja por dia ou por hora, do que pagar pela
propriedade, pois estará economizando, colaborando com a redução do número de
carros e congestionamentos nas cidades e estradas e, ainda, contribuindo com o meio
ambiente. Essa prática socioeconômica de consumo, faz todo sentido, dentro de uma
ideia de sustentabilidade, haja vista que pesquisas nos Estados Unidos, demonstram,
por exemplo, que um veículo permanece ocioso mais de 90% do tempo, tornando-se
um bem extremamente ineficiente (RIFKIN, 2016).
Uma das formas de funcionamento do compartilhamento de carros é no sentido
de que aqueles que possuem um automóvel, o compartilhem com terceiros nos
momentos que não estiverem o utilizando e para isso, receberão uma pequena
remuneração, capaz de auxiliar no pagamento das despesas inerentes à condição de
proprietário. É o que faz, por exemplo, a plataforma Moobie, que conecta proprietários
de veículos com pessoas que necessitam de um carro por um curto período de tempo,
garantindo, um seguro para os carros. Além disso, a Moobie disponibiliza um sistema
de avaliação e reputação de cada usuário, cujo objetivo é gerar parâmetros de
confiança entre as partes (MOOBIE, www.moobie.com.br).
Algumas empresas fornecem outro modelo de compartilhamento de
automóveis, em que os veículos são de propriedade da própria empresa que
administra a plataforma digital e que estabelece em determinadas cidades diversos
pontos de estacionamento, chamados de estações, nas quais os usuários
cadastrados na plataforma podem retirar e entregar os veículos, com a flexibilidade
de pegar o carro em um lugar e devolver em qualquer outra estação cadastrada. No
Brasil já existem algumas plataformas que trabalham nesse modelo de negócios
igualmente ligado ao consumo colaborativo, como a ZAZCAR (www.zazcar.com.br)
que funciona na cidade de São Paulo e também as plataformas Target Share
(www.targetshare.com.br), de Belo Horizonte e a VAMO (www.vamofortaleza.com),
de Fortaleza, essas duas últimas oferecendo carros 100% elétricos e, portanto,
pautando sua atuação mais fortemente ainda na sustentabilidade ambiental.
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Não dá para deixar de citar, ainda, mais duas formas de consumo colaborativo
envolvendo o compartilhamento de veículos. Uma delas tem como base as
plataformas de carona, como o BlaBlaCar (www.blablacar.com.br) que permite que
uma pessoa disponibilize lugares em seu carro para oferecer a outros indivíduos que
vão para o mesmo lugar, aumentando a eficiência dos veículos, possibilitando a
diminuição do trânsito e ajudando o dono do carro nas despesas de deslocamento.
Por fim, a última forma de consumo colaborativo a ser citada aqui envolvendo carros
e serviço de transporte, é o formato de negócios do Uber (www.uber.com.br), que se
enquadra também no modelo baseado no acesso e no potencial de aproveitamento
da capacidade ociosa (dos veículos).
O compartilhamento de carros em suas diversas formas citadas tem para Rifkin
(2015), um papel de grande importância, pois representa uma significativa mudança
no relacionamento dos indivíduos com os bens materiais e isso representa justamente
uma transformação sociocultural que se apresenta como um forte indício da
caminhada para a adoção de um modelo econômico colaborativo. Assim, a ideia de
compartilhamento de veículos, se estendeu para os mais diversos âmbitos.
Por óbvio que o compartilhamento, as trocas e até mesmo alguns serviços
baseados no acesso não são coisas novas e que tenham surgido a partir da internet.
No entanto, esses novos modelos da Economia Colaborativa possuem diferenças
significativas: funcionam por meio de plataformas digitais que podem ser utilizadas no
computador ou de forma móvel em aplicativos para smartphones, tablets e notebooks;
diminuem rigorosamente a burocracia, tornando mais rápido todos os processos;
oferecem maior flexibilidade quanto às formas e tempo de utilização; permitem a
relação direta entre os usuários (partes) da plataforma que realizam a transação;
potencializam o aproveitamento da capacidade ociosa; oferecem, em regra, valores
mais baixos.
Como bem observado por Botsman e Rogers (2011, p. xiv), “os velhos Cs
estigmatizados, associados com o ato de juntar e “compartilhar” – cooperativas, bens
coletivos e comunas – estão sendo renovados e transformados em formas atraentes
e valiosas de colaboração e comunidade”. Da mesma forma, Bagó (2014, p. 26)
entende que a ascensão do consumo colaborativo está vinculada à superação do
estigma associado às palavras “alugar” ou “compartilhar”, que fazia parte de um
contexto de predomínio de valores como o da propriedade (em contraposição ao
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acesso) e do consumismo. Logo, esse novo cenário colaborativo, com todas as
facilidades tecnológicas adicionadas, passa a ser atraente e a ser adotado por mais e
mais pessoas, pois é reconhecido como um consumo mais inteligente, eficiente,
humano e divertido.
Além disso, as possibilidades de interconexão entre pessoas, conhecidas ou
desconhecidas e consequentes relações sociais e pessoais estabelecidas, é também
um dos fatores importantes de sucesso da econômica colaborativa, pois atende a uma
das características e demanda da sociedade contemporânea, impregnada pelos
valores da cibercultura em que “Os homens têm um extraordinário apetite para a
interconexão, que envolve a escolha, a liberdade, a solidariedade, a interdependência
e a consciência” (LÉVY, 2001, p. 54).
Ainda, é preciso dizer que se mesmo antes da internet as pessoas já
compartilhavam, presenteavam, trocavam ou emprestavam bens e serviços, em suas
famílias, nas suas comunidades ou entre amigos, as novas tecnologias e a internet,
abriram inúmeras possibilidades antes nunca imagináveis para o consumo
colaborativo, ou seja:
[...] todos os dias as pessoas criam o consumo colaborativo – atividades
tradicionais, como compartilhar, permutar, emprestar, negociar, locar,
presentear e trocar, redefinidas através da tecnologia e de comunidades
online. O consumo colaborativo permite que as pessoas percebam os
enormes benefícios do acesso a produtos e serviços em relação à posse, ao
mesmo tempo em que economizam, espaço e tempo; fazem novos amigos e
se tornam novamente cidadãos ativos [...] esse sistema proporciona
benefícios ambientais significativos, aumentando a eficiência do uso,
reduzindo o desperdício, estimulando o desenvolvimento de produtos
melhores e eliminando o excedente criado pelo excesso de produção e
consumo (RIFKIN, 2016, p. 271).

Pode-se dizer, assim, que existem diversos elementos que justificam a adoção
e o crescimento do consumo colaborativo e que não necessariamente estão
vinculados ao interesse em colaborar ou compartilhar. Isso porque o consumo
colaborativo, ao demonstrar as vantagens do acesso em relação à propriedade,
permite que as pessoas economizem dinheiro, espaço e tempo, que desenvolvam
novas relações sociais e pessoais, por meio das plataformas digitais e, inclusive, se
tornem cidadãos mais ativos (BOTSMAN; ROGERS, 2011, p. xiv).
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4.1.4 Economia do Acesso

No livro The Age of Acess, publicado em no ano de 2000, Jeremy Rifkin, já
apontava para um processo socioeconômico de transição que estava então iniciando
rumo a uma nova era, em que os mercados funcionariam por meio de redes e seriam
centrados muito menos na propriedade e mais no acesso (RIFKIN, 2000). Ao que
parece Rifkin estava certo, tanto que a preferência pelo acesso em detrimento da
propriedade, é uma das principais características da atual Economia e do consumo
colaborativo, conforme antes mencionado. Nesse contexto, os indivíduos, ao invés de
comprarem e terem a propriedade de um produto, preferem o acesso, pagando pela
experiência de tê-los apenas temporariamente (BARDHI; ECKHARDT, 2012).
Enquadram-se, portanto, nesse conceito, serviços de compartilhamento de
carros, tais como o ZAZCAR ou mesmo o Uber; serviços de compartilhamento de
imóveis, como o Airbnb; plataformas de streaming de música, filmes e séries como o
Spotify e o Netflix, entre outros, em que não há aquisição da propriedade, mas tão
somente o acesso aos produtos.
Nesse contexto econômico e cultural da Economia do Acesso, a busca pela
propriedade e pela acumulação de bens passa a ser considerada como ultrapassada
e fora de moda (RIFKIN, 2000). Além disso, segundo Botsman e Rogers (2011) a
propriedade, nesse contexto, passa a ser encarada com um ônus, enquanto que o
acesso se torna um privilégio. O exemplo do carro ilustra bem isso, já que este é um
bem que costuma ficar muitas horas por dia parado estacionado. Portanto, todas as
horas não utilizadas do carro, podem ser consideradas como despesas ou como
desperdício. Por outro lado, se o indivíduo optar por não ter um veículo e utilizar das
opções disponíveis pela Economia do Acesso, as despesas irão recair de forma
específica pelo tempo do veículo efetivamente utilizado.
Ainda, é importante dizer que o sucesso da Economia do Acesso em alguns
setores, explica-se também, por dois importantes fatores vinculados entre si: a
superação de um mercado baseado na escassez para um novo modelo alicerçado na
abundância e a desmaterialização de bens físicos.
A passagem para um modelo baseado na abundância e não mais na escassez,
faz parte de um processo que é bem traduzido pela teoria da Cauda Longa trabalhada
por Chris Anderson (2015) e que pressupõe uma mudança cultural e econômica que
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provoca a substituição de um mercado focado na venda de poucos e selecionados
bens de massa, de grande popularidade e com grande potencial de venda, por um
mercado de nichos, que além dos bens mais vendáveis, busca oferecer também bens
e produtos para os mais diversos interesses individuais, o que representa a oferta de
uma infinidade de novas opções.
Essa mudança de perspectiva, que vai da escassez à abundância, guarda
relação direta com o desenvolvimento tecnológico em conjunto com a evolução
econômica, aqui representada por novos modelos de negócios online. Assim,
enquanto os modelos tradicionais de negócio possuem espaços físicos limitados para
disponibilizar ao público seus bens e produtos, nos mercados online, em regra não há
este problema e, assim, as empresas que operam neste ramo conseguem oferecer
um catálogo de produtos enorme, inalcançável por qualquer loja tradicional.
Uma livraria tradicional, por exemplo, por maior que seja, possuirá um número
limitado de prateleiras em que poderá disponibilizar os livros para seus consumidores.
Consequentemente, é natural que a livraria opte por oferecer no espaço que tem,
apenas aqueles livros mais populares e mais vendidos. Com isso, se todas as livrarias
trabalharem a partir desta ótica, o resultado natural é que haverá uma limitação no
que tange às opções de tipos e gêneros de livros disponíveis, o que pode ser
entendido como um processo de massificação da literatura e, consequentemente, da
cultura, em que as grandes editoras e livrarias é que decidem o que estaria disponível
para a sociedade, com base em interesses comerciais.
Nessa perspectiva, esse formato era um modelo baseado na escassez, em que
as indústrias dos mais variados ramos e mercados baseados na comercialização de
bens em suporte físico, de forma geral, buscavam promover um processo de
uniformização dos gostos e interesses das pessoas, focados justamente nas limitadas
opções oferecidas. Esse cenário se insere, inclusive, no contexto da cultura de
massas, já abordada no segundo capítulo textual.
Todavia, este panorama vai gradativamente alterando-se, na medida em que
surgem novos modelos de negócios e novos atores a eles vinculados. Um exemplo
que faz parte desse processo de transição é o da Amazon. Usando ainda o exemplo
do livro, verifica-se que a Amazon ao exercer o papel do que Anderson (2015) chama
de empresa agregadora, ou seja, ao estabelecer parcerias com diversos fornecedores
(livrarias e editoras), bem como abrindo diversos canais para que outras empresas ou
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pessoas disponibilizem seus livros no seu catálogo online, oportuniza uma oferta
imensa de produtos, sem limitações impostas por espaços físicos de prateleiras ou de
estoque, oferecendo tanto as obras mais populares, como também uma grande
pluralidade de tipos e gêneros de livros que não estão disponíveis em livrarias
tradicionais. É, portanto, um primeiro passo dado rumo ao modelo baseado na
abundância, que representa neste momento uma grande oferta de opções.
Dessa forma, o papel das empresas agregadoras nesses recentes modelos de
negócio online foi de grande relevância para multiplicação das opções de produtos
disponíveis, bem como tem barateado o acesso a esses bens. Tanto que Anderson
(2015, p. 76) observa que “esses atores reduzem as barreiras de entrada no mercado,
permitindo que mais mercadorias e serviços transponham o obstáculo e cheguem lá,
em busca de seu próprio público”, e, dessa forma, realizam também uma função de
democratização da distribuição.
Todavia, esse modelo baseado na abundância, é de fato alcançado a partir da
incidência do segundo fator de sucesso da Economia do Acesso, antes citado, ou
seja, do processo de desmaterialização dos bens físicos, proporcionado pela
tecnologia da digitalização. Entretanto, como o digital pode estar vinculado com o
físico, por exemplo, nos CDs de música, é preciso dizer que o maior potencial de
alcance da diversidade de opções e, portanto, da abundância, se dá por meio da
adoção de modelos puramente digitais, com a efetiva desmaterialização dos produtos.
Dessa forma, nos negócios puramente digitais, não há estoque, há apenas
registros em bancos de dados com custos muito baixos de armazenamento, o que
praticamente exclui qualquer limitação quanto ao número de opções de produtos e
serviços a serem disponibilizados. Além disso, os custos de distribuição são
praticamente inexistentes, pois a entrega é feita pela própria internet. Tudo isso
representa ampla variedade de produtos e redução dos seus custos, o que significa
maior acesso a uma infinidade de opções.
Nesse novo cenário é que se forma a Cauda Longa, citada por Anderson
(2015), estruturada a partir de uma infinidade de opções de produtos e serviços, que
embora, individualmente, possam ter poucas vendas ou acessos, mas que somadas
com todas as outras opções que estão nesta mesma categoria, alcançam valores
equiparáveis com aqueles obtidos da venda de produtos de grande sucesso. A Figura
02 ilustra muito bem isso.
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Figura 02 – Três passos para a variedade infinita – cauda longa

Fonte: Anderson (2006, p. 92).

Na Figura 02 é possível perceber claramente o processo de alongamento da
cauda, a partir de três modelos de negócio. No modelo número 1, representado pelas
lojas físicas e que vendem produtos físicos, o foco está nos produtos com maior
número de vendas, com prejuízo a uma maior variedade de opções. O modelo 2,
equivale às empresas agregadoras online, como a Amazon, que vendem produtos
físicos e digitais, as quais, além daqueles produtos mais populares e que vendem
mais, oferecem inúmeras outras opções, que atendem aos interesses mais variados
e de públicos específicos (nichos), mesmo que vendam menos. Por fim, o modelo de
número 3, traduzido pelas empresas puramente digitais, em conjunto com os modelos
anteriores, faz com que a cauda se torne imensuravelmente longa, o que simboliza,
segundo Anderson (2006), a variedade infinita.
Importante ainda observar que este caminho que vai da escassez à
abundância, não se sustenta tão somente em decorrência da internet, da
desmaterialização dos bens físicos e das empresas agregadoras. Essas empresas,
como mencionado, realizam um papel importante na democratização da distribuição.
Contudo, a criação desta abundância e a sua manutenção, resultam e ao mesmo
tempo também dependem, para sua manutenção, de dois outros fatores que são a
democratização da produção, vinculada a uma cultura da participação e as
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ferramentas de ligação entre a oferta e a demanda, que estabelecem filtros e
sugestões visando aproximar o perfil de cada indivíduo com os produtos e serviços
que, em princípio são de seu interesse, dentro da infinidade de opções existentes.
Quanto à democratização da participação, é importante observar que o
desenvolvimento da Sociedade da Informação e da Economia Colaborativa,
possibilita, por meio das novas tecnologias da comunicação e principalmente pela
Internet, uma cultura participativa, em que as pessoas deixam de ser meros
consumidores, passando também a exercer o papel de produtores, sendo, assim,
denominados por Jeremy Rifkin (2016) como prossumidores.
Nesse sentido, há uma alteração no comportamento social. Um exemplo claro
é que atualmente os jovens estão assistindo cada vez menos TV, pois é uma
tendência que a população jovem, com acesso à mídia rápida e interativa, se afaste
da mídia que pressupõe o mero consumo, como no caso da televisão. Assim, mesmo
quando assistem vídeos online, no YouTube, o que pode parecer com uma variação
da televisão, os jovens têm a possibilidade de comentar o material, compartilhar com
amigos, avaliar, discutir a respeito com outros espectadores, ou seja, eles têm a
oportunidade de interagir, participar e, ainda, criar conteúdo na rede (SHIRKY, 2011).
Assim, a participação é inerente ao novo contexto sociocultural e econômico.
No momento que se compra um equipamento que permite o consumo de conteúdo
digital, compra-se ao mesmo tempo uma máquina capaz de produzir conteúdo, bem
como, oportuniza o compartilhamento e possibilita dialogar de forma instantânea
sobre o que se consome, se produz e se compartilha (SHIRKY, 2011).
Com efeito, este cenário faz com que os agora prossumidores tenham a
possibilidade de publicar suas produções, amadoras ou não, sem a necessidade de
pedir ajuda ou a permissão de intermediários. Assim, é possível a disponibilização e
compartilhamento de informações e imagens antes exclusivamente disponibilizadas
por empresas jornalísticas. Da mesma forma é possível publicar e compartilhar obras
literárias e musicais sem pedir permissão para um editor.
Nesse sentido, a Amazon, serve também como exemplo nesse ponto, já que
possibilita que qualquer pessoa possa publicar um livro por meio de um serviço
disponível em seu site chamado de Kindle Direct Publishing, sem pagar nada e com
a disponibilização da obra no catálogo de livros da empresa em até 48 horas. Da
mesma forma, o YouTube, permite que qualquer pessoa possa se cadastrar, criar um

125

canal e disponibilizar seu próprio conteúdo no site, como vídeos e músicas, gravados
em estúdios ou em casa, com equipamentos profissionais e até mesmo com o celular.
Pode-se citar também o SoundCloud que possibilita que qualquer músico disponibilize
suas músicas para serem acessadas pelo público do site, as quais podem ser
gravadas de forma amadora ou profissional.
Obviamente, com todas essas possibilidades de produção disponíveis a
qualquer indivíduo (democratização da produção), aliada aos diversos canais de
distribuição,

como agregadoras

e

plataformas digitais (democratização da

distribuição), a multiplicação da diversidade de produtos e conteúdos disponíveis à
sociedade é um resultado natural.
Contudo, para que esse modelo de abundância de ofertas se mantenha é
necessária a utilização de meios e ferramentas de ligação entre a oferta e a demanda,
seja para que o excesso de opções não se torne algo negativo 30, mas também para
facilitar e potencializar as possibilidades de que toda a variedade disponível possa ser
utilizada ou ao menos vista, com base nos interesses pessoais de cada indivíduo.
Existem algumas formas de alcançar este objetivo. Uma delas ocorre por meio
da própria interação entre os usuários e consumidores, que acabam colaborando uns
com os outros no processo de escolha, a partir do registro de comentários positivos
ou negativos sobre determinados produtos, recomendações. As recomendações
podem ser oriundas de profissionais tradicionais, como, por exemplo, críticos de
música e de cinema ou por meio de qualquer pessoa, que pode deixar comentários
na Amazon sobre os livros adquiridos, pode formar playlists no Spotify e compartilhar,
bem como pode usar redes sociais, como Facebook, para compartilhamento de
informações. Destaca-se que essa forma de atuação, compartilhamento e interação
social faz parte das características inerentes de uma sociedade vinculada à presente
cultura digital.
Outro método utilizado para a facilitação do processo de escolha, se dá por
meio da aplicação da tecnologia de filtros, que fazem uma seleção entre os produtos
disponíveis, com base em informações da pesquisa do usuário. Além disso, sistemas
de recomendação são também, não raramente, utilizados para o mesmo fim, de forma
que, por meio de softwares específicos e do uso de algorítmicos, são identificadas as
30

Segundo refere Schwartz (2004), o excesso de escolhas, diante de uma variedade infinita de ofertas,
pode ser algo extremamente negativo, pois é capaz de gerar confusão, e ao invés ser um processo
liberalizante, as escolhas passam a ser opressivas e debilitantes.
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preferências dos consumidores, para então lhes fazer recomendações para aquisição
ou acesso, a partir das ofertas disponíveis. Serviços de streaming como o Netflix para
filmes e séries ou o Deezer, para música, captam informações sobre as pesquisas e
opções realizadas pelos seus usuários, formam um perfil destes e a partir daí lhes
recomendam filmes ou músicas.
Todavia, todas essas transformações que são de fácil observação a partir da
teoria da Cauda Longa, apenas se incorporam à Economia do Acesso, a partir da
adoção de novos modelos de distribuição dos conteúdos digitais, baseados, portanto,
no acesso e não na transferência da propriedade. Nesse sentido, ganharam força os
serviços baseados em assinaturas, em anúncios publicitários ou na modalidade
freemium, que representa um modelo híbrido, pois oferece uma modalidade de
assinatura gratuita, em que os usuários ficam sujeitos à publicidade e outras
limitações de utilização e uma versão paga, em que o consumidor fica livre de
propagandas e pode ganhar, ainda, outros benefícios.
O Netflix (www.netflix.com/br) trabalha com o modelo de assinaturas e oferece
acesso, por meio do serviço de streaming, a um catálogo imensurável de filmes, séries
e documentários, que podem ser assistidos onde e quando o usuário quiser, com o
pagamento de uma mensalidade mínima de R$

19,90. Já o

YouTube

(www.youtube.com) tem seu modelo de negócio baseado em anúncios publicitários e
disponibiliza acesso a todo o conteúdo existente na sua plataforma, sem cobrar
qualquer valor dos usuários, que ficam, no entanto, sujeitos à publicidade presente
nos vídeos e no site. Por fim, para exemplificar o modelo freemium, é possível citar o
Spotify (www.spotify.com), que oferece uma modalidade de subscrição gratuita
(Spotify Free) e um outro plano de assinatura pago (Spotify Premium), em que oferece
ao usuário a comodidade de utilizar a plataforma sem publicidade, pular músicas de
forma ilimitada, ouvir músicas offline e ter melhor qualidade do áudio.
Em todos esses exemplos citados, a enorme quantidade de conteúdo
disponível31 (abundância) por valores baixos ou até mesmo gratuitamente, é um dos
principais fatores que motivam a utilização ou subscrição a estes serviços, e
consequentemente, torna o acesso ao conteúdo digital muito mais atrativo do que
pagar pela propriedade de CDs ou DVDs. Além disso, a redução para praticamente

31

O Spotify disponibiliza em sua plataforma, acesso a mais de 40 milhões de músicas de todos os
estilos e categorias (https://newsroom.spotify.com/companyinfo).
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zero do custo marginal para a reprodução e distribuição destes conteúdos digitais é o
requisito fundamental para esses serviços.
Em suma, a Economia do Acesso representa uma mudança sociocultural e
econômica, por meio da qual ter acesso a um produto, serviço ou conteúdo passa a
ser mais importante, eficiente, barato, sustentável e conveniente, do que ter a
propriedade.

4.1.5 Economia Solidária e o Cooperativismo de Plataforma

Embora a grande maioria dos artigos e livros que tratam da Economia
Colaborativa não inserem a Economia Solidária como uma de suas espécies, é
possível verificar que existem algumas características e princípios que são comuns
entre os dois conceitos e que podem justificar esta inclusão.
A Economia Solidária não é um tema novo e, inclusive, precede ao surgimento
da Economia Colaborativa. No Brasil ela surge no início da década de 1990, em meio
a forte crise econômica enfrentada no país e que gerou alto índice de desemprego, a
precarização do trabalho e das condições de sobrevivência da população e,
consequentemente, o aumento da taxa de pobreza e da desigualdade social (EID;
GALLO; PIMENTEL, 2001).
Portanto, na busca de alternativas a este contexto econômico e social é que
surge a Economia Solidária, representando novas formas de exercício das atividades
econômicas, desempenhadas por meio de novos tipos de empreendimentos
mercantis, cujas atividades e a gestão são exercidas de forma coletiva e participativa,
e têm como principais características: a) a cooperação, diante da união de esforços
em prol de objetivos comuns, com a repartição entre todos dos resultados auferidos;
b) a autogestão, tendo em vista que as decisões são tomadas de forma participativa
entre os colaboradores; c) a atividade econômica, pois objetiva, com a união de
esforços, conhecimentos e do trabalho colaborativo, viabilizar atividades de produção,
distribuição, comércio, prestação de serviços, crédito, trocas e consumo e; d) a
solidariedade, pois pauta-se pela preocupação com o outro, com a distribuição justa
dos resultados, pelas relações comunitárias, bem como pela preocupação com o meio
ambiente (GODOY, 2011).
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Essas práticas econômicas alternativas, segundo Miller (2006) significam um
olhar diferente sobre a própria economia, cujo foco não se direciona tão somente para
maximização do lucro e ganhos pessoais, representando, na verdade, um complexo
de relações em que indivíduos, comunidades e organizações geram os meios de
subsistência de diversas formas e por meio diferentes motivações, não
necessariamente financeiras.
Os empreendimentos da Economia Solidária podem se constituir em diversos
formatos, tais como associações informais, grupos comunitários de produção,
cooperativas, sociedades empresárias e clubes de troca (GAIGER, 2004). Como
principais pontos de semelhança da Economia Solidária com a Economia Colaborativa
é possível citar a mudança na estrutura e forma de realização dos negócios, a
colaboração entre produtores e destes com os consumidores, a valoração da coesão
social, a preocupação com o desenvolvimento sustentável, a integração dos papéis
exercidos pelos indivíduos como produtores e consumidores (prossumidores) e a
iniciativa na realização de empreendimentos para a troca e compartilhamento de bens,
como no caso dos clubes de troca32.
Todavia, têm surgido propostas que buscam aproximar ainda mais estes dois
conceitos, no sentido de que a Economia Solidária utilize também das tecnologias da
informações e comunicação e de todas as formas de interação social daí viabilizadas.
Justamente nesse sentido é que Scholz (2016) propôs o que chama de
Cooperativismo de Plataforma, como um modelo que utiliza de todos os recursos
técnicos disponíveis e também usados pelas grandes plataformas da Economia
Colaborativa, no entanto, aplicando um modelo de gestão compartilhada e
participativa, e com a distribuição de renda de forma mais equitativa para aqueles que
produzem e exercem as atividades.

32

Segundo Singer (2013), os clubes de troca reúnem pessoas que precisam de bens e serviços que
não têm condições de obter, mas por outro lado têm bens e serviços a oferecer. Dessa forma, o clube
de troca resolve essa situação, por meio da criação de uma moeda própria, por meio da qual os
integrantes do clube podem obter bens e serviços uns dos outros, gerando um mercado próprio de
compartilhamento e trocas. No âmbito da Economia Colaborativa é possível encontrar plataformas
digitais que trazem essa ideia dos clubes de troca para o mundo digital, como, por exemplo, da
Plataforma BLIIVE (www.bliive.com), que objetiva aproximar as pessoas para compartilhamento de
serviços, habilidades e experiências, com a utilização da moeda BLIIVE, a qual cada novo membro
recebe cinco. Posteriormente, a cada hora compartilhada o membro recebe uma moeda, que pode ser
utilizada para obter os serviços, habilidades ou experiências com os outros usuários da plataforma.
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Scholz (2016), em tom crítico, entende que as empresas que atuam no âmbito
da Economia Colaborativa, como o Uber, por exemplo, visam essencialmente ao lucro
e, nesse sentido, beneficiam poucos. Além disso, em certos casos são responsáveis
por implementar formas de trabalho mais precárias e sem garantias dos direitos aos
trabalhadores. O mencionado autor chama estes negócios da Economia Colaborativa,
como plataformas capitalistas.
Como et al. (2016), da mesma forma que Scholz (2016), entendem que os
empreendimentos cooperativos devem aproveitar os recursos da Economia
Colaborativa, ou seja, recepcionar as tecnologias utilizadas pelas plataformas de
sucesso, bem como valer-se das novas formas e possibilidades de interação social
por meio da internet, formando, portanto, as cooperativas de plataforma, sem se
afastar, no entanto, dos valores e princípios da Economia Solidária, isto é, pautadas
na gestão participativa e democrática, pagamentos justos, primazia pelas pessoas em
relação ao capital, transparência, desenvolvimento sustentável e busca por benefícios
coletivos e não corporativos.
Isso significa que ao invés de vários motoristas de uma determinada cidade
trabalharem para o Uber, eles podem reunir-se, formar uma cooperativa de
plataforma, e desta forma oferecer o mesmo tipo de serviço, com as mesmas
facilidades e vantagens para os usuários, todavia, como proprietários do negócio, de
modo que possam estabelecer condições mais apropriadas para o trabalho, bem
como rendimentos mais adequados, tendo em vista que os recursos arrecadados são
divididos de forma justa, sem comissionamentos pagos a terceiros.
Sendo assim, diante das considerações apresentas por Scholz (2016) e Como
et al. (2016), não há como não relacionar o Cooperativismo de Plataforma e/ou a
Economia Solidária com a Economia Colaborativa, na condição de espécie.

4.1.6 Economia Criativa
Mais um conceito que normalmente não tem sido vinculado nos livros e
publicações que tratam da Economia Colaborativa é o de Economia Criativa. Esse
conceito, que ganhou destaque a partir do final da década de 90, tem sido utilizado
para identificar atividades econômicas vinculadas a determinadas áreas cuja
criatividade é tida como principal insumo e que tem, em regra, a propriedade
intelectual como seu produto (POTTS; CUNNINGHAM, 2008).
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A Economia Criativa abarca uma série de atividades baseados em textos,
símbolos e imagens e que são assentadas na criatividade e no talento (Miguez, 2007).
Além disso, caracteriza-se pela produção de bens e serviços intelectuais tangíveis e
de conteúdo criativo, dotados de valor econômico e objetivos de mercado,
contemplando diversas atividades, desde as artes e artesanatos tradicionais, assim
como as atividades e negócios tecnológicos, a TV, rádio, as novas mídias, a
arquitetura, entre outras. (UNCTAD, 2004).
Além disso, segundo referem Wachowicz e Silva (2011) a respeito das
características da Economia Criativa, ela é:
sistêmica, lida com as interfaces entre a economia, a cultura e a tecnologia
com vistas a um desenvolvimento sustentável num movimento includente de
compartilhamento, centrado no uso e acesso aos produtos criativos por meio
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

Nesse sentido, é possível dizer que grande parte dos modelos de negócio
vinculados ao contexto da Economia Colaborativa estão diretamente ligados à
Economia Criativa, pois tratam-se de atividades inovadoras que, sem dúvida são
caracterizadas como negócios tecnológicos e que, via de regra, possuem valor
econômico (por vezes muito grande) e objetivos de mercado. Além disso, como visto,
as atividades da Economia Colaborativa, pautam-se em premissas como da
sustentabilidade

ambiental,

promoção

de

práticas

colaborativas

e

de

compartilhamento, predominância do acesso em detrimento à propriedade e a
utilização de plataformas digitais, de modo que se enquadram na caracterização da
Economia Criativa antes citada por Wachowicz e Silva (2011).
No entanto, existem outras atividades no âmbito da Economia Criativa, que não
se enquadram na Economia Colaborativa, como por exemplo, aquelas que não
funcionam por meio de plataformas digitais ou nem mesmo pela internet. Sendo
assim, de forma mais específica, em termos de classificação, é possível dizer que a
Economia Criativa pode ser colocada em um nível acima da Economia Colaborativa.
Isso quer dizer que a Economia Colaborativa se enquadra como uma subespécie no
âmbito das diversas atividades econômicas vinculadas à Economia Criativa.
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4.2

Principais Elementos que viabilizaram a Economia Colaborativa

Após apresentar alguns aspectos iniciais da Economia Colaborativa e
identificar algumas de suas principais espécies, cabe agora tratar dos principais
elementos que viabilizaram o nascimento e o rápido crescimento da Economia
Colaborativa.

4.2.1 Evolução tecnológica e as Plataformas Digitais

A serviço da Economia Colaborativa, a fim de viabilizar ou facilitar a produção e
compartilhamento dos bens e serviços encontram-se as plataformas digitais, assim
consideradas como elementos indispensáveis para a conexão entre as partes que
participam das relações comerciais, de troca ou de compartilhamento que se realizam
neste contexto colaborativo. Segundo Chase (2015, p. 35), “as plataformas
organizam, padronizam e simplificam a participação” e também o compartilhamento.
Da mesma forma Gidumal e González (2016) classificam as plataformas como um
elemento básico da Economia Colaborativa, tanto que muitas vezes é possível
encontrar a utilização do termo Economia das Plataformas para identificação dos
modelos de negócios digitais.
As plataformas podem ser consideradas como uma espécie de negócio
vinculado à Economia Colaborativa. Elas criam a estrutura necessária, por meio de
softwares apropriados para o compartilhamento e participação de forma segura e
confiável, e para isso, recebem, em regra, uma remuneração específica, que pode
estar vinculada a uma participação nas taxas ou mensalidades pagas por usuários,
como no caso do compartilhamento de carros, valores arrecadados por meio de
espaços publicitários, como no caso do YouTube, pagamentos voluntários e doações,
como a Wikipédia, entre outras formas.
Os negócios realizados no âmbito da Economia Colaborativa, ocorrem de foram
triangular, sendo que as plataformas digitais realizam um papel intermediário, ou seja,
buscam aproximar as partes que realmente concretizarão o negócio. Portanto, as
plataformas, neste contexto, exercem um papel de facilitadoras, não sendo
responsáveis pela produção, troca, venda, compartilhamento, ou prestação dos
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serviços que divulgam e oferecem. No entanto, outras funções podem também ser
exercidas pelas plataformas, o que depende do tipo negócio a que estão vinculadas.
No âmbito dos modelos de negócio que propõem o aproveitamento da
capacidade ociosa dos bens, tais como o Airbnb ou o Blablacar, o principal papel das
plataformas digitais é facilitar o encontro entre a oferta e a demanda aos usuários
cadastrados na plataforma e conectá-los. Desse modo, por um lado, as plataformas
permitem que uma multidão de pessoas possa transformar, de forma rápida, recursos
inexplorados ou utilizados de forma ineficiente, em produtos e serviços atrativos e de
grande utilidade para outras pessoas (CHASE, 2015), e de outro lado, possibilita que
usuários/consumidores, a procura de determinado bem ou serviço, possam encontrálo

facilmente,

dentro

daquele acervo

disponibilizado

na

plataforma pelos

usuários/fornecedores.
Nesse caso, o Airbnb, como uma plataforma digital, oportuniza que um
indivíduo que tenha um quarto vazio em sua casa, possa oferecê-lo para curtos
períodos de aluguel e, por outro lado, por meio de um sistema organizado, com filtros
de busca e outras facilidades, proporciona que outro indivíduo que precise se
hospedar por curto período de tempo em uma cidade, possa encontrar aquele quarto
vazio, aproximando as partes para a concretização do negócio, bem como gerando
conexões sociais e promovendo o aproveitamento da capacidade ociosa dos bens.
Além disso, quando o compartilhamento de um bem ou serviço, possui uma
compensação financeira, é comum que as plataformas digitais realizem a
intermediação do pagamento, recebendo o valor do usuário/consumidor e repassando
ao usuário/fornecedor. Isso representa uma facilidade e, além disso, gera maior
segurança e confiabilidade para e entre ambas as partes, que normalmente não se
conhecem antes da relação intermediada pela plataforma.
Ainda, destaca-se o papel das plataformas digitais em possibilitar e incentivar
a participação direta dos indivíduos no processo de produção, publicação, distribuição,
financiamento33 e compartilhamento dos mais diversos bens e serviços, sem a

33

No contexto da Economia Colaborativa uma das modalidades de atividades realizada é o
crowdfunding, que se consubstancia em um financiamento coletivo de projetos por meio de plataformas
digitais, ou seja, uma pessoa divulga um projeto de qualquer tipo (gravar um CD, abrir um empresa,
projetos sociais, entre outros) por meio de uma plataforma de crowdfunding, que faz a divulgação
objetivando que por meio da doação ou colaboração de um grande número de pessoas, seja possível
alcançar o valor estabelecido para concretizar a ideia.
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dependência de outros intermediários, bem como em fomentar interação social entre
estes indivíduos e os usuários/consumidores.
A transformação dos indivíduos à condição de potenciais fornecedores ou
produtores, é umas principais características da Economia Colaborativa. Isso é
resultado de um processo de desenvolvimento tecnológico, econômico e sociocultural,
vinculado à própria evolução da Sociedade da Informação. Essa mudança, que gera,
em regra, um comportamento social mais ativo e participativo por parte dos indivíduos,
sobretudo por meio da internet, é muito bem aproveitada e até mesmo incentivada
pelas plataformas digitais, que servem de locus ideal para que os usuários possam
produzir, distribuir ou compartilhar bens, serviços e experiências e, assim, adotar as
práticas colaborativas, tanto do ponto de vista do usuário fornecedor, como do
usuário/consumidor34.
Como consequência, a atuação das plataformas digitais ao promover negócios
diretos entre produtor ou fornecedor (indivíduos ou empresas) e o consumidor, faz
com que a Economia Colaborativa seja organizada, em regra, com base em modelos
horizontais de mercado. A Figura 03 ilustra bem, em termos gerais, o funcionamento
das plataformas digitais da Economia Colaborativa:
Figura 03 – Funcionamento das plataformas digitais na Economia Colaborativa

Fonte: DEEMLY (2018, https://deemly.co/blog/can-larger-sharing-economy-platforms-re-establishtrust-among-users-community/).

Além disso, a evolução e difusão da internet e do uso de dispositivos móveis,
tais como os smartphones, tablets, e notebooks e a possibilidade de acesso às

34

Daí porque são chamados de prossumidores por Rifkin (2016).
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plataformas digitais da Economia Colaborativa, por meio de aplicativos instalados
nesses equipamentos móveis, em qualquer lugar e horário, é fator que facilita e
incentiva o engajamento para as práticas e consumo colaborativo.
Portanto, a grande relevância apresentada pelas plataformas digitais e dos
dispositivos móveis, neste novo contexto apresentado, demonstra que a emergência,
desenvolvimento e difusão de novas tecnologias de informação e de comunicação
estão na base da estruturação desse novo quadro de relações sociais e econômicas
da Economia Colaborativa, em conjunto com as mudanças socioculturais ocorridas no
desenvolvimento da Sociedade da Informação e da cibercultura.

4.3

Transformações socioculturais como base para o desenvolvimento da
Economia Colaborativa

Sem dúvida, as transformações socioculturais que ocorrem ao longo do
processo de desenvolvimento da Sociedade da Informação formaram o capital social
necessário para o crescimento da Economia Colaborativa. Nesse novo contexto,
permeado pelos valores da cibercultura, as pessoas desejam interconectar-se e
comunicar-se umas com as outras, formar laços sociais, por meio de comunidades
virtuais, com base em interesses comuns, no compartilhamento, sobretudo da
informação e do conhecimento, bem como em processos abertos de colaboração
(LÉVY, 1999).
As plataformas digitais, ao facilitarem o contato entre pessoas desconhecidas,
independentemente de limites territoriais e, inclusive, oferecendo mecanismos e
sistemas de geração de confiança entre as partes, promovem novos meios de
interconexão, comunicação e, inclusive, um ambiente propício para geração de novos
laços sociais (HATZOPOULOS; ROMA, 2017). Ainda, facilitam e potencializam as
formas para o exercício de práticas de colaboração, cooperação e compartilhamento,
de modo nunca antes imaginado. Portanto, os processos de circulação de bens,
serviços e informações que ocorrem no âmbito da Economia Colaborativa, atendem a
muitos anseios da sociedade contemporânea, e isso justifica o seu rápido
crescimento.
Além disso, ao promover a utilização da capacidade ociosa dos bens materiais
por meio de práticas de troca, de compartilhamento ou de locação, bem como ao
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incentivar o acesso aos bens ao invés da aquisição da propriedade, como forma de
tornar mais efetivo o potencial de utilização dos bens de consumo, as práticas
colaborativas acabam se amoldando também a um viés de pensamento que vem
crescendo na sociedade, fundamentado na preocupação com as questões
ambientais, no desenvolvimento sustentável e na reação contra práticas de
hiperconsumo (TEUBNER, 2014). Isso, por consequência, também está na base do
rápido desenvolvimento da Economia Colaborativa.

4.4

Crise econômica

O ano de 2008 ficou marcado, do ponto de vista econômico e também social,
pela erupção de uma grande crise financeira global. Esse colapso teve início nos
Estados Unidos após o estouro de uma bolha especulativa no mercado imobiliário,
sustentada por meio de instrumentos financeiros gerados para a expansão da oferta
de créditos bancários, o que gerou a quebra de bancos e empresas do setor
financeiro. Essa crise logo se espalhou pelo mundo e foi considerada como uma das
mais graves na história do capitalismo, desde a crise de 1929 (BRESSER-PEREIRA,
2009).
Como resultado da crise, vieram diversos problemas financeiros, econômicos
e sociais que atingiram todos os países, alguns menos, outros mais. Portanto, houve
um processo de recessão econômica global, que atingiu também diversas empresas,
gerando um grande número de demissões diante da necessidade de redução de
custos e reestruturação dos negócios. Consequentemente, a taxa de desemprego
cresceu, a pobreza e desigualdades sociais aumentaram, o consumo diminuiu, houve
a restrição ao crédito pelos bancos, entre outros efeitos. Além disso, muitos países
passaram a adotar políticas de austeridade diante das dificuldades financeiras
enfrentadas, com o corte de gastos públicos, normalmente atingindo as políticas
sociais e serviços públicos.
Segundo observa Castells (2017), também como reação a esse contexto,
houve a expansão e surgimento de modelos econômicos alternativos, visando à
adoção de práticas que ao menos amenizassem o contexto crítico vivenciado naquele
momento pela sociedade. Isto é, diante das terríveis perspectivas econômicas, bem
como, por estarem sofrendo as consequências da crise no seu dia a dia, um número
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cada vez maior de pessoas passou a engajar-se em práticas econômicas alternativas,
mediante a adoção de meios de produção, de distribuição, de consumo, de
pagamento e inclusive de crédito, diversos daqueles estabelecidos pelas regras do
mercado capitalista tradicional (CASTELLS; HLEBIC, 2017).
Nesse contexto, o surgimento de modelos de negócio baseados na Economia
Colaborativa, propondo o compartilhamento de bens e serviços entre as pessoas de
forma gratuita ou com custos reduzidos, possibilitando a monetização da capacidade
ociosa dos bens e do próprio tempo, entre outras características antes já tratadas,
encontraram um campo fértil para proliferar. Por exemplo, muitas pessoas que tinham
um quarto vazio em sua casa, diante de um contexto de crise viram no Airbnb, como
antes mencionado, uma grande oportunidade de ganhar uma renda extra ao
disponibilizar aquele quarto não utilizado para locações de curto prazo e, por
consequência, gerar um benefício para aqueles que alugam, que o farão por um custo
reduzido em comparação com outras opções tradicionais. O mesmo ocorre com os
sistemas de compartilhamento de carros e de outros bens e serviços. No caso do
Uber, ao mesmo tempo que oportuniza um meio alternativo de transporte e
compartilhamento de carros, abre também, em tese, oportunidades de trabalho para
desempregados ou, ainda, pode servir como complemento de renda para aqueles que
possuem tempo e um carro disponível.
Desse modo, a crise de 2008 favoreceu a realização de um processo de
reavaliação das práticas econômicas e de consumo, por parte da sociedade e
fortaleceu o discurso contra o materialismo, contra o consumismo desenfreado, em
favor do desenvolvimento sustentável (ANDERSSON; HJALMARSSON; AVITAL,
2013) e trouxe também à tona o valor e o potencial das práticas de compartilhamento
e de cooperação para o alcance de benefícios coletivos e individuais. Portanto, a crise
financeira e suas consequências sociais, conforme relatado, geraram, junto com os
fatores tecnológicos e culturais já antes mencionados, um caminho para o rápido
desenvolvimento da Economia Colaborativa.

4.5

Principais elementos que compõem o sentido da Economia Colaborativa

Ao longo deste capítulo provavelmente, direta ou indiretamente, já se passou
pela maioria dos principais itens que constituem a Economia Colaborativa, em seu
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sentido amplo. No entanto, existem alguns elementos que dão o verdadeiro sentido à
Economia Colaborativa e, assim para fins de sistematizá-los e deixar claro quais são
eles, passa-se a relacioná-los a seguir.

4.6

Plataformas digitais

Já se falou bastante da importância das plataformas digitais para a Economia
Colaborativa, justamente porque é um dos elementos centrais e viabilizadores dos
modelos de negócio que se inserem neste contexto econômico. Em suma, as
plataformas digitais, por meio de softwares e aplicativos, realizam um papel
intermediário nos negócios realizados na Economia Colaborativa, viabilizando a
conexão e gestão entre a demanda e as ofertas dos usuários, bem como a
aproximação entre eles. Em regra, também administram sistemas de reputação,
gerados a partir das avaliações realizadas entre os usuários, o que serve para a
geração de confiança na rede. Por fim, podem prestar outros serviços que irão variar
de acordo o caso concreto.
Portanto, falar de Economia Colaborativa é necessariamente tratar de
transações de bens, serviços e experiências, mediante remuneração ou não, todavia,
sempre mediadas por uma plataforma digital.

4.6.1 Transações entre pares e a descentralização dos meios de produção
Um elemento importante da Economia Colaborativa é que ela permite e visa,
principalmente, à realização de processos de troca e compartilhamento de bens e
serviços, por meio de transações entre pares, também chamadas de peer-to-peer.
Nessas relações, haverá um usuário fornecedor, o qual Rifkin (2016) chama de
prossumidor e o usuário que irá receber o produto ou serviço, que será o consumidor
e que também desempenha um papel mais ativo e colaborativo, na medida em que
realiza as avaliações dos produtos e serviços recebidos, podendo registrar
comentários e recomendações. Esse consumo, que foge do tradicional, pode ser
denominado de “consumo participativo” (DI AMATO, 2016, p. 183).
Dessa forma, por meio das plataformas digitais, é possível que qualquer pessoa
ofereça bens e serviços, mesmo que não seja um profissional ou empresário.
Portanto, conforme já referido, uma pessoa que tenha um imóvel desocupado, poderá
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disponibilizá-lo diretamente no Airbnb e negociar posteriormente as condições sem a
necessidade de intermediários. Da mesma forma ocorre com o compartilhamento de
caronas, como no caso do Blablacar ou, ainda para empréstimo de coisas entre
vizinhos, como no caso da plataforma Tem Açucar?
A transação entre pares está na essência da Economia Colaborativa,
justamente pela possibilidade das partes poderem realizar transações, mediante o
compartilhamento de bens, serviços, experiências e conhecimento, com ou sem
retribuição monetária, motivando as pessoas a criarem novos laços sociais,
colaborarem entre si, com as suas comunidades locais ou virtuais e também,
buscarem nas plataformas, o acesso aos produtos que precisam utilizar
eventualmente e que outra pessoa já tem, evitando, assim, a aquisição de uma nova
mercadoria que pouco será usada e, de outro lado, tornando mais eficiente aquele
produto a ser acessado.
Nesse sentido, é possível afirmar, ainda, que, no âmbito da Economia
Colaborativa, as relações são horizontais, pois há a descentralização dos
instrumentos de produção e troca, com a possibilidade de cooperação direta entre os
indivíduos (ABRAMOVAY, 2014), por meio de ferramentas tecnológicas. Isso significa
a desestruturação de modelos econômicos baseados em mercados hierarquizados,
em que o domínio dos meios de produção e distribuição é centralizado, em regra, em
grandes corporações.
Produtos e serviços antes acessíveis apenas por meio de mercados
específicos, tornam-se agora disponíveis também por intermédio de transações
baseadas em relações sociais (SUNDARARAJAN, 2016). Portanto, na Economia
Colaborativa, os recursos não se encontram mais apenas concentrados nas mãos de
poucos, podendo ser gerados e distribuídos nas “pontas” de relações verticais, por
meio das plataformas digitais (SOUZA; LEMOS, 2016). É nesse formato que o Airbnb
permite que qualquer pessoa que tenha um imóvel disponível, tenha condições
oferecê-lo para outros indivíduos para locação temporária ou, ainda, que um artista
independente possa gravar uma obra musical e mesmo sem uma gravadora ou
editora, possa disponibilizá-la diretamente no SoundCloud (www.soundcloud.com) ou
YouTube (www.youtube.com) para que outras acessem e ouçam a sua música.
Todavia, em muitos modelos de negócio mediados por plataformas digitais, não
é incomum que o produto ou serviço disponibilizado seja oferecido por uma empresa
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e não por uma pessoa, como no caso do compartilhamento de carros oferecidos pela
ZAZCAR. Mas isso, por si só não descaracteriza o negócio como pertencente à
Economia Colaborativa, quando estiver imbuído por outros valores e práticas também
inerentes a este modelo colaborativo, como, por exemplo, a promoção do acesso aos
bens em detrimento da propriedade, a preocupação com o meio ambiente e o
desenvolvimento sustentável, a busca por benefícios sociais e comunitários, o
fomento pela inovação e diversidade cultural, entre outros.
4.6.2 Mudança da propriedade para o acesso e a potencial utilização da
capacidade ociosa
Outro elemento importante da Economia Colaborativa surge a partir da
convergência entre a cultura do acesso com as possibilidades trazidas pelas
plataformas digitais para a utilização e até mesmo monetização da capacidade ociosa
dos bens e do tempo. A partir da aplicação destas duas situações em uma relação
econômica entre duas pessoas, haverá uma mútua colaboração entre os pares, de
forma que aquele que precisa de um produto por um curto período de tempo e por um
preço compatível com esse uso, assim o terá, ao mesmo tempo em que aquela pessoa
que tem o bem e não o está utilizando, irá torná-lo mais eficiente e poderá, inclusive,
ser remunerado por compartilhá-lo.
Além disso, esse processo bilateral e de aproveitamento, como referido,
beneficia, indiretamente o meio ambiente, à medida que evita a produção de novos
bens desnecessários e que utilizam recursos naturais, e por outro viés, evita-se
também o descarte de bens e produtos ainda com capacidade de utilização.
Ainda nesse contexto, mais especificamente quanto à opção pelo acesso em
contraposição à propriedade, vale ressaltar a importância, no contexto da Economia
Colaborativa, dos produtos e serviços que a partir das possibilidades tecnológicas
tornaram-se totalmente digitais e oferecidos online pelas plataformas e seus
aplicativos, para serem acessados via internet. mediante assinaturas ou até mesmo
gratuitamente, transformando-se em uma verdadeira Economia do Acesso.
Como exemplo, é possível citar os serviços oferecidos pelo Netflix que substitui
os DVDs de filmes e séries e o Deezer, que oferece acesso à musica online e torna
desnecessária a aquisição de CDs. Segundo Botsman e Rogers (2011, p. 81), isso
demonstra que o “relacionamento entre produtos físicos, propriedade individual e
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identidade própria está passando por uma evolução profunda”, sendo que no âmbito
da Economia Colaborativa, as coisas em si não são mais tão importantes, quanto as
necessidades ou as experiências que elas satisfazem, ou seja, nos exemplos citados,
os DVDs e CDs não importam, o que é relevante é o seu conteúdo, isto é, as músicas
e filmes que eles carregam e que agora podem ser acessados online.

4.6.3 Confiança entre estranhos

Uma das principais características e também objetivo da Economia
Colaborativa é potencializar as possibilidades do compartilhamento de bens, serviços
e experiências entre as pessoas, por meio das plataformas digitais. Para tanto, é
importante e até mesmo necessária a participação de um grande número de pessoas,
para que um sistema neste modelo realmente funcione, pois de nada adiantaria existir
um Airbnb se não houvesse um extenso número de imóveis disponibilizados na
plataforma para locação pelos usuários fornecedores (oferta), e um vasto número de
usuários consumidores, interessados em alugar tais imóveis (demanda).
Consequentemente, as relações de troca estabelecidas nos modelos de
negócio da Economia Colaborativa, ocorrem, na maior parte dos casos, entre
indivíduos desconhecidos, ou seja, pessoas oferecem carona, compartilham um
quarto em sua casa ou o seu carro para estranhos. Portanto, é necessário concordar
com Gidumal e González (2016, p. 1907), quando dizem que “En la base del concepto
de la economía colaborativa se encuentra, principalmente, la confianza entre las
personas, es decir, entre el consumidor y el prestador del servicio”.
Mas como é criada essa confiança se as pessoas não se conhecem? Segundo
Botsman e Rogers (2011), esse é um papel que deve e tem sido desempenhado pelas
plataformas digitais, por meio da criação de ferramentas e de ambientes propícios
para o desenvolvimento da familiaridade e a confiança entre as pessoas. Nesse
sentido, grande parte das plataformas digitais realizam procedimentos de conferência,
certificando-se sobre a veracidade de informações e ofertas, com base em
documentos e dados fornecidos pelos próprios usuários. Todavia, a principal
ferramenta que tem sido utilizada para geração de confiança são os sistemas de
reputação, que agregam informações sobre o comportamento dos participantes nas
relações efetivadas, objetivando fornecer parâmetros de confiabilidade para outros
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usuários. Normalmente os sistemas de reputação são alimentados por informações e
avaliações dos participantes das interações.
Assim, quando um usuário solicita busca uma carona no Blabacar, tem a
possibilidade de conferir o perfil das pessoas que a oferecem, em decorrência das
avalições recebidas anteriormente. Da mesma forma, ao receber uma solicitação de
carona, aquele usuário que a oferece, pode conferir o histórico do usuário solicitante
e decidir por aceitar ou rejeitar o pedido. O sistema de avaliação serve também para
aferir a qualidade de um produto ou serviço, como no caso de dos filmes, séries e
músicas oferecidos pelas plataformas de streaming (Netflix, Spotify, YoTube) em que
os usuários podem avaliá-los, deixando comentários com elogios ou críticas e
inclusive recomendar a outras pessoas.
Considerando que a confiança é um fator fundamental para viabilizar relações
econômicas e sociais, é natural que a reputação nas plataformas se torne algo muito
importante para os usuários, pois pode determinar ou restringir as suas possibilidades
de compartilhamento e de consumo colaborativo nas plataformas digitais. Ou seja,
quanto melhor forem as análises e avaliações que um usuário receber, maiores serão
suas possibilidades e oportunidades, seja na condição de consumidor, seja na
condição de fornecedor (BOTSMAN; ROGERS, 2011). Por fim, nessa condição, os
sistemas de reputação servem, também, como incentivo para um comportamento
positivo pelos participantes dos processos colaborativos e, ainda, como forma de
exclusão daqueles que agirem de forma desonesta.
4.7

Economia Colaborativa e as obras musicais
Ao tratar da relação entre as obras musicais e a Economia Colaborativa, a

primeira observação a ser feita é que, em princípio, as atuais e preponderantes formas
de acesso às obras musicais, podem ser consideradas, em um sentido amplo, como
pertencentes a esse modelo econômico colaborativo, muito embora, algumas das
principais plataformas desse segmento deixem de contemplar um ou outro elemento
da Economia Colaborativa, o que, no entanto, por si só não as exclui desta categoria
econômica.
O desenvolvimento das tecnológicas da informação e comunicação, bem como
as mudanças econômicas e culturais ocorridas no processo de evolução da
Sociedade da Informação, sobretudo ao longo das últimas duas décadas,
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transformaram o mercado musical e, consequentemente as formas de consumo
musical, conforme tratado no segundo capítulo textual. Assim, neste momento, o
streaming tem sido a principal forma de acesso à música pelos usuários e,
consequentemente, é o modelo que tem gerado maior renda para a indústria da
música (IFPI, 2018, http://www.ifpi.org/downloads/GMR2018.pdf), muito embora, essa
não seja uma realidade que chega até o autor, um problema que precisa ser
enfrentado, conforme se verá detalhadamente no quarto capítulo textual.
Considerando isso e focando a análise inicialmente nesse modelo, é possível
dizer que as plataformas de streaming de música, algumas já citadas anteriormente,
além de estarem vinculadas à Economia Criativa, dentro dos conceitos e subespécies
da Economia Colaborativa, pertencem à Economia do Acesso. Tal constatação
fundamenta-se no fato de que as músicas disponibilizadas por meio do serviço de
streaming possuem o formato digital e, por característica técnica, a sua utilização
ocorre por meio do acesso e não da aquisição da propriedade, diferenciando-se,
portanto, dos serviços de download e da venda de obras físicas, que seguem a lógica
da aquisição da propriedade e, desse modo afastam-se do conceito de Economia
Colaborativa.
Todavia, ao de analisar e comparar a forma de funcionamento e, ainda, a
relação dessas plataformas de streaming com os autores, é possível identificar
algumas distinções importantes no âmbito da Economia Colaborativa. Nesse sentido,
alguns desses serviços, como no caso do YouTube e SoundCloud, além de
trabalharem sob a perspectiva do acesso, ao permitirem que o autor possa incluir suas
obras musicais diretamente na plataforma, possibilita o que se chamou antes de
transações entre pares e descentralização dos meios de produção, considerados
elementos importantes das relações econômicas colaborativas. Assim, essas
plataformas de fato descentralizam e democratizam esse mercado musical, pois tiram
de intermediários a posição central sobre a produção e, acima de tudo, sobre a
disponibilização ao público das obras musicais, além de permitir que a transação e
outras formas de interação ocorram diretamente entre o autor (fornecedor) e o
consumidor.
Por outro lado, grande parte das plataformas de streaming, como o Spotify,
Deezer, Tidal, Napster, Google Play, iTunes, entre outros, ainda optam por não
permitir a disponibilização direta pelos autores de suas obras musicais ao público, por
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meio das plataformas, havendo a necessidade para que isso se concretize, da
contratação, pelo autor, de um empresa agregadora que fica responsável pela
inserção das músicas nos catálogos das plataformas citadas, podendo, ainda, esta
inclusão ocorrer por meio de uma editora ou gravadora, a depender do caso. Assim,
esses serviços afastam-se um pouco da essência da Economia Colaborativa, ao fixar
a necessidade de intermediários para a disponibilização da obra, o que, de certa
forma, descaracteriza a descentralização da produção e afasta a possibilidade de
transação entre pares.
Destaca-se que outras formas de acesso às obras musicais existem também,
muito embora sejam menos utilizadas na atualidade. Uma dessas formas é a venda
das músicas em formatos físicos, como de CDs e LPs, vendidos em plataformas como
a Amazon, mas que se afastam das características da Economia Colaborativa,
inclusive por se basear na aquisição da propriedade e não no acesso. Já outras formas
tradicionais de consumo de música, como os shows, a transmissão em rádios e
televisão, também não se enquadram nas práticas econômicas colaborativas, pois
não ocorrem por meio de plataformas, não possibilitam a participação direta dos
autores no processo de produção e disponibilização e, por consequência, não ocorrem
por meio de transações entre autores e consumidores.
É

possível

afirmar

que

as

novas

possibilidades

colaborativas

de

disponibilização e acesso às obras musicais, viabilizadas no ambiente digital, servem
como meio de promoção de direitos fundamentais, sobretudo os direitos de acesso à
informação, à educação e à cultura, e também como forma de fomento à criação,
sobretudo, porque o acesso aos bens intelectuais mostra-se essencial para a criação
de novas obras. Por outro lado, fornecem também possibilidades de remuneração dos
titulares de Direitos Autorais, o que é importante, diante do reconhecimento
constitucional de tais direitos, também porque serve como meio de incentivo à criação.
Portanto, uma Economia Colaborativa que preza pelo compartilhamento e pela
participação, pode possibilitar, com a intermediação das plataformas digitais, a
resolução do aparente conflito entre os Direitos Autorais e o Direito de Acesso às
obras, que se concretiza, justamente, pelo amplo acesso às obras musicais, com a
garantia de remuneração ao autor por este acesso.
Assim, como visto, dentro do cenário da Economia Colaborativa, já existem
exemplos de plataformas digitais que permitem o livre-acesso a acervos musicais de
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forma gratuita, enquanto que, por outro lado, há uma remuneração para o autor que
tem suas obras acessadas. É o caso do YouTube, SoundCloud, Spotify, Deezer, e
outros que disponibilizam obras musicais gratuitamente por meio do serviço de
Streaming, e que ao mesmo tempo arrecadam o valor a ser distribuído aos autores
com espaços publicitários ou com mensalidades por serviços premium. Todavia, é
importante enfrentar o tema da divisão dos valores arrecadados entre os titulares e o
percentual recebido pelo autor, pois este, embora seja um dos elos mais importantes
desta corrente, não tem sido devidamente recompensado com uma remuneração
justa35.
Portanto, a par disto, mostra-se relevante uma análise mais profunda, para que,
sob a ótica das características da Sociedade da Informação e da Economia
Colaborativa, se possa propor uma regulamentação específica para esta relação entre
Direito Autoral e acesso às obras intelectuais, no ambiente digital.
Na mesma perspectiva, é pertinente averiguar quais Políticas Públicas devem
ser criadas para serem aplicadas nesta relação entre Direitos Autorais e acesso às
obras intelectuais musicais no ambiente digital, ou seja, viabilizando o acesso às obras
intelectuais de forma gratuita, mas ao mesmo tempo garantindo o direito à
remuneração do autor, ambos como forma de incentivo à criação.

35

Apenas para que se tenha uma ideia a respeito da problemática sobre divisão da remuneração obtida
com a exploração das obras musicais no ambiente digital e que será abordada mais detalhadamente
no quarto capítulo textual, vale citar uma pesquisa realizada pelo economista francês Lalonde (2014)
que concluiu que do total das receitas geradas pelas plataformas de streaming interativo de música, o
autor fica com uma fatia de apenas 3%, pois a maioria dos valores ficam nas mãos de intermediários.
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MUSICAIS EM UM AMBIENTE DIGITAL
Ao longo deste trabalho, principalmente nos dois primeiros capítulos, ficou
demonstrada a existência de um movimento de transformação social, vinculado à
passagem da Sociedade Industrial para a Sociedade da informação, que repercutiu
em diversas áreas dentro da sociedade, mas de forma especial, nas searas
tecnológica, econômica e cultural, de forma praticamente simultânea e em processos
de influência recíproca nestas áreas. Essas mudanças se enfatizaram, sobretudo, nas
últimas duas décadas, em decorrência do desenvolvimento e popularização da
internet, bem como da possibilidade de acesso à rede mundial por meio de
dispositivos móveis, especialmente dos smartphones36.
Nessa perspectiva, diversos ramos industriais, comercias e culturais foram
seriamente impactados por todas as transformações citadas, alguns de forma positiva,
outros nem tanto. Sem a menor sombra de dúvidas, as questões envolvendo as obras
musicais sofreram grandes efeitos nesse movimento de mudanças. Sob a perspectiva
da indústria da música, houve efeitos financeiros gravíssimos a partir do final da
década de 1990, o que, no entanto, vêm sendo superados com novas alterações
ocorridas nos últimos anos.
Por outro lado, sob a perspectiva do acesso às obras musicais pela sociedade
e da diversidade cultural, os efeitos foram extremamente positivos, na medida em que
foram viabilizadas amplas possibilidades de acesso e, também, de produção e
distribuição independente de músicas para os artistas.
As alterações no setor musical vieram, mais especificamente, a partir de
algumas situações concretas que podem ser dividas e identificadas objetivamente, da
seguinte forma:

- Tecnológicas: emergência, evolução e difusão da internet; possibilidade de
digitalização e transmissão online das músicas em formato MP3; o advento das
redes peer-to-peer para compartilhamento de músicas; a disseminação e fácil
acesso aos dispositivos móveis para ouvir música e para acesso à internet;
surgimento e aperfeiçoamento de equipamentos e dispositivos acessíveis, com
36

Conforme dados apresentados no relatório de 2018 da Hootsuite e We Are Social, 92,5% dos
usuários de internet no mundo acessam a rede, por meio de dispositivos móveis (KEMP, 2018).
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possibilidade de gravação de vídeos e áudios; e a emergência dos serviços de
streaming;

- Culturais e comunicativas: evolução da cultura de massa para a cibercultura
com mudanças de valores e de práticas sociais voltadas para a interconexão,
compartilhamento, acesso à informação e diversidade cultural; novas formas e
canais de comunicação interativos; a construção de laços sociais por meio da
internet; novas ferramentas para a divulgação das obras musicais;

- Econômicas: Disseminação das possibilidades de acesso e compartilhamento
de músicas de forma gratuita na internet; superação dos modelos de negócios
baseados nos suportes físicos (LPs, CDs); resistência da indústria musical em
criar serviços, produtos ou modelos para o consumo online; emergência da
Economia do Acesso; surgimento de novos modelos de negócios, com especial
ênfase para aqueles baseados no streaming para acesso à música.
Nesse caminho de altos e baixos da indústria musical, os números recentes
têm demonstrando que ela está se recuperando da grande crise enfrentada e que
perdurou até a poucos anos, sendo que tal recuperação está vinculada ao sucesso do
mercado online de músicas, cujas receitas atualmente chegam ao total de 54% do
total arrecado pelo setor. O streaming, de forma especial, tem encabeçado o aumento
ano a ano das receitas advindas da música e sozinho representa 38% do total da
arrecadação, sendo que, na análise global, já supera as vendas de música em suporte
físico, conforme verifica-se no Gráfico 03.
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Gráfico 03 – Origem das Receitas Globais com música gravada em 2017

ORIGEM DAS RECEITAS GLOBAIS COM
MÚSICA GRAVADA EM 2017
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16%

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IFPI, 2018.

Além disso, as tecnologias e modelos atuais de negócio envolvendo a música
estabeleceram a democratização da produção e da distribuição das obras musicais,
de modo que os artistas de forma geral, não necessariamente dependem das
gravadoras ou outros intermediários para divulgar suas obras, pois podem
disponibilizá-las diretamente em plataformas de streaming, tais como o SoundCloud
e o YouTube.37
Da mesma forma, da análise sob o ponto de vista do acesso às obras e da
diversidade de músicas disponíveis, os benefícios são inegáveis, pois, por meio das
plataformas de streaming interativo, as pessoas têm acesso a milhões de músicas,
dos mais diversos tipos, origens e gêneros, de forma gratuita em alguns casos ou por
meio de uma pequena mensalidade.
Portanto, em tese, poderia se pensar estar diante de um contexto em que todos
os interesses se convergem e que o histórico conflito entre a proteção dos Direitos
Autorais versus os direitos de acesso, estaria superado, haja vista que por meio do

37

Estas plataformas atuam no mercado digital fornecendo acesso a vídeos e músicas, cujo conteúdo
é disponibilizado pelos próprios usuários. Existem ainda muitas plataformas digitais, com o Deezer,
Spotify, Tidal, Napster, entre outros, que não permitem que os artistas disponibilizem as suas músicas
diretamente, ficando, neste caso, dependentes de intermediários, que podem ser gravadoras, editoras
ou agregadores.
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streaming existe o acesso amplo às obras musicais, ao mesmo tempo em que há o
pagamento de Direitos Autorais.
Todavia, existe um ponto, que desde sempre tem sido levantado, e que, ainda
no cenário atual não resta solucionado. Está se falando aqui da baixa remuneração
recebida pelo autor das músicas, isto é, o compositor, sendo, portanto, este um dos
problemas a serem enfrentados neste capítulo a partir da perspectiva legislativa.
Nesse andar, a abordagem terá também como objeto a própria necessidade de
atualização da legislação38 ao contexto digital sob a perspectiva da música,
considerando que em alguns aspectos, a Lei n. 9.610 de 1998 já não atende às
demandas atuais quanto às formas de exploração das obras musicais. A partir disto,
alguns dos principais temas a serem abordados, visando à proposição de parâmetros
para uma revisão ou novo marco legal, são os seguintes: definição legal do streaming,
direito(s) a ele vinculados e forma de divisão das receitas arrecadadas; contratos entre
autores e intermediários; inadequação legislativa no ambiente digital; transparência
nos processos de arrecadação e distribuição dos direitos autorais, inclusive, por meio
dos serviços de streaming de música.
5.1

Streaming e as obras musicais
O mercado musical sofreu grandes transformações nos últimos 20 anos como

consequência das mudanças tecnológicas, sociais, econômica e culturais ocorridas
no mesmo período. Nos últimos 10 anos, conforme já referido, um modelo de negócio
tem se destacado cada vez mais neste cenário. Trata-se das plataformas de
streaming, que têm dominado o consumo de música no mundo e, consequentemente,
têm sido a maior fonte de renda para a indústria da música nos últimos anos (IFPI,
2018), sendo responsável por um processo de recuperação deste mercado, que havia
acumulado perdas significativas desde o surgimento do Napster em 1999, até o ano
de 2014.

Conforme refere Wachowicz (2015, p. 555) “A Sociedade Informacional é complexa sistêmica e
comunicacional. Os antigos mecanismos de centralização de produção, controle e distribuição de bens
culturais que eram operados por grandes corporações, representam modelos de negócios que diante
da revolução da tecnologia da informação e comunicação se tornaram rapidamente inadequados. A
formação da grande rede de comunicação e compartilhamento de arquivos pela INTERNET colocou
visível a necessidade de uma ampla reformulação dos Direitos Autorais diante da evolução
tecnológica”.
38

149

Portanto, sob o viés dos direitos autorais e da indústria da música, o streaming
tem se mostrado cada vez mais importante, até porque sua utilização vem se
disseminando de forma contínua e gerando, consequentemente, receitas maiores a
cada ano. De outro lado, o sucesso do streaming pode ser explicado justamente por
atender, quase que perfeitamente, às demandas de consumo da Sociedade da
Informação, que busca diversidade de opções, acesso ao invés da propriedade, a
interconexão, o compartilhamento, mobilidade, bem como acesso gratuito ou com
baixo custo. Ademais, essa conformação dos serviços de streaming ao perfil do
consumidor atual de obras musicais gerou um processo positivo de migração do uso
de sistemas de download e compartilhamento ilegal de música, para as plataformas
de streaming.
Assim, as vantagens apresentadas pelos modelos de negócio baseados no
streaming dão conta de demonstrar o quão importante eles são para o mercado
musical brasileiro e internacional hoje em dia e, consequentemente, para geração de
receitas oriundas da exploração econômica das músicas. Todavia, por representar
uma tecnologia nova e, em tese, não comtemplada adequadamente pela Lei n. 9.610
de 1998, pairam dúvidas sobre a sua exata natureza jurídica e sobre qual ou quais
direitos exatamente são contemplados em seu conceito no ordenamento jurídico
brasileiro e que demandam licenciamentos e pagamentos.
Até pouco tempo atrás, o mercado brasileiro entendia o streaming, como um
direito de distribuição digital ou de reprodução, sendo que o licenciamento para a
inserção das músicas em plataformas digitais como Spotify ou Deezer vinha sendo
negociado por essas empresas diretamente com as gravadoras, em relação aos
direitos conexos39 e com a UBEM (União Brasileira de Editoras de Música), os direito
de autor40, esta última, portanto, na condição de representante dos editores e
compositores. Todavia o ECAD vinha buscando, por meio de tentativa de realização
de acordos, como também pela via judicial, o reconhecimento do streaming também
como Execução Pública (VALENTE, 2016).
Atualmente, as definições a respeito do streaming no Brasil, estão sendo
pautadas por recentes decisões judiciais, que definiram que este serviço, nas

39
40

Os direitos conexos contemplam os direitos do produtor fonográfico/gravadora, intérpretes e músicos.
O direito de autor contempla os direitos da editora e do próprio autor/compositor.
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modalidades denominadas de simulcasting41 e webcasting42, contemplam também
direitos de execução pública, a ensejar, portanto, a autorização e cobrança de direitos
autorais por parte do ECAD. A decisão que trouxe essa definição foi proferida em
fevereiro de 2017, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial
(REsp) n. 1559264/ RJ, em um caso movido pelo ECAD contra a OI FM.
A referida decisão judicial definiu no âmbito nacional, o entendimento de que
o streaming é ato de execução pública, independentemente se há interatividade ou
não no serviço oferecido. Todavia, o julgado limitou-se a definir essa condição ao
streaming e silenciou quanto à eventual incidência de outros tipos de direitos,
notadamente reprodução ou distribuição digital, que, inclusive, vinham sendo
aplicados nos contratos de licenciamento das obras musicais entre as plataformas
digitais e os titulares dos direitos autorais.
Esse vácuo legislativo e da decisão do STJ, por óbvio deixa margens para
insegurança jurídica, muito embora o mercado tenha adotado o entendimento de que
o streaming contempla mais de um direito, isto é, além de execução púbica, também
pressupõe reprodução e/ou distribuição digital.
No entanto, essa decisão, mesmo que proferida por um Tribunal Superior em
processo que, inclusive, contemplou a realização de uma audiência pública com a
participação de especialistas e interessados no tema, não pode servir para substituir
uma necessária reforma da Lei n. 9610/98, adequada ao ambiente digital. Sobretudo,
porque essa decisão judicial, especificamente no que se refere aos serviços com
interatividade (webcasting), além de não deixar totalmente claro todos os direitos que
estão compreendidos nessa forma de utilização, ignorando as práticas e contratos
realizados desde o surgimento este modelo de negócio até o momento, tem sua
fundamentação pautada em elementos que se entende como discutíveis, divergentes
41

Segundo foi definido na decisão do REsp 1559264/RJ, o simulcasting ocorre quando uma rádio
analógica transmite de forma simultânea sua programação pela internet, que é o que, de fato, ocorria
no caso concreto da OI FM, isto é, havia a transmissão por duas modalidades diferentes (rádio
analógica e internet), atingindo potencialmente públicos diferentes. O Tribunal reconheceu, portanto, a
aplicação ao caso do art. 31, da Lei n. 9610/98, que determina que cada modalidade de utilização das
obras intelectuais demanda uma autorização específica, e consequentemente, uma remuneração
independente. Consequentemente, foi reconhecido o direito de o ECAD realizar a cobrança em
decorrência da execução pública, além daquela já realizada em decorrência da transmissão pela rádio
analógica, também pela transmissão da programação via internet.
42 De acordo com o entendimento registrado pelo STJ, a modalidade webcasting pode ser definida
como aquela em que existe a possibilidade da intervenção do usuário na ordem da execução das
músicas, bem como em que ele pode definir o momento e local a execução, ou seja, em que há a
possibilidade de interatividade (REsp 1559264/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
Seção, julgado em 08/02/2017, DJe 15/02/2017, p. 8).

151

e, inclusive sem uma base teórica e doutrinária consistente que lhe dê sustentação, o
que, no entanto, pode ser explicado até mesmo pela novidade dos temas abordados.
As divergências não recaem tanto em relação ao simulcasting, pois, nesse
caso, entende-se que de fato há execução pública (e tão somente execução pública),
em que pode haver nova cobrança, por tratar-se de utilização por meio diverso, em
relação à transmissão pela rádio analógica. Nesse sentido, o art. 31 da Lei n. 9.610/98
é claro ao dispor que cada modalidade de utilização das obras intelectuais demanda
uma autorização específica, e consequentemente, uma remuneração independente
(PIRES; ADOLFO, 2017).
Já quanto aos serviços interativos (webcasting), a situação é diferente. É de se
notar que os principais fundamentos apresentados na decisão para configurar os
serviços de streaming interativo como ato de execução pública foram os seguintes:
− que com fundamento no art. 29, incisos VII, VII, alínea “i”, IX e X, a
tecnologia streaming está enquadrada no âmbito das previsões normativas
e, portanto, representa exploração econômica das obras intelectuais;
− que o streaming está sujeito à mesma disciplina jurídica de outras espécies
de utilização das obras intelectuais, como o rádio e a televisão, tão somente
diferenciando-se destas pelo modo diverso de transmissão, que seria,
portanto, pela internet e não por meio de radiodifusão;
− que há a caracterização da internet e das plataformas digitais como local de
frequência coletiva, por alcançarem número indeterminado e irrestrito de
usuários;
− que há o reconhecimento no ordenamento jurídico, de um amplo direito de
comunicação ao público e que o simples ato de disponibilizar a obra no
ambiente digital já qualifica sua utilização como execução pública
− que é irrelevante a eventual interatividade existente nos serviços de
streaming como critério para definir se uma execução pode ser considerada
como pública ou não, pois o ato a ser considerado é o da disponibilização e
não a forma de utilização (PIRES; ADOLFO, 2017).

Talvez, dos itens antes listados, a caracterização da internet e das plataformas
como local de frequência coletiva, a irrelevância da interatividade e o entendimento
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de que a simples disponibilização de uma obra musical no ambiente digital já deve ser
qualificada como execução pública, sejam os pontos mais controversos do acórdão.
Cumpre registrar que, muito embora a decisão citada não apresente fontes
doutrinárias, ao que parece ela foi pautada (salvo mera coincidência de
entendimentos), de forma significativa em posição adotado por Gustavo Tepedino,
registrada em Parecer solicitado pelo ECAD, justamente sobre os temas que foram
objeto do citado julgado, e que foi publicado em 2015 na Revista Brasileira de Direito
Civil. A semelhança das posições pode ser verificada já na síntese do referido parecer,
logo no seu início, conforme trechos a seguir transcritos:
Incide, em consequência, o art. 29 da Lei 9.610/98, deflagrando-se, após a
autorização prévia e expressa do autor, a cobrança de direitos autorais como
forma de remuneração pela utilização de sua obra, consistindo os direitos
autorais em direito fundamental dos autores em razão da execução pública e
transmissão de sua criação artística na internet, locus público de frequência
coletiva, que se projeta para número indeterminado de pessoas.
[...]
Por outro lado, não se confundindo a linguagem técnico-jurídica com a vulgar,
deve o intérprete atribuir ao texto legislativo o sentido próprio dos conceitos
jurídicos, em que a noção de publicidade da obra intelectual não é dada pelo
(maior ou menor) número de pessoas atingidas. Nessa esteira, a audição
privada por uma única pessoa em seu computador pessoal, ou, em
contrapartida, o compartilhamento coletivo da transmissão não serve de
critério diferenciador da incidência normativa, já que o fato gerador do direito
autoral é a comunicação ao público (rectius, execução pública) estabelecida
com a transmissão, exposta a público indeterminado em local de frequência
coletiva (internet). [...]
Em definitivo, o que caracteriza a execução pública de obra musical pela
internet é a sua disponibilização decorrente da transmissão em si
considerada, tendo em vista o alcance potencial de número indeterminado de
pessoas (TEPEDINO, 2015, p. 4-5).

Assim, mesmo que a decisão corrobore o entendimento já adotado
anteriormente por Tepedido, que inclusive participou da audiência pública realizada
no STJ no decorrer do processo expondo essa tese e, mesmo que o julgamento tenha
ocorrido pelo rito dos casos repetitivos, ainda assim, defende-se neste trabalho a
necessidade de modificação legislativa, até porque se infere que referida decisão
acabou estabelecendo conceitos e direitos não previstos na lei, conforme se
demonstrará a seguir.
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5.1.1 Inexistência de execução pública no caso de webcasting

Inicialmente, é importante esclarecer que o que se chama de webcasting no
caso concreto da OI FM é a disponibilização, em seu site, de músicas e álbuns para
serem ouvidos sob demanda dos usuários, ou seja, no local e no momento que os
usuários escolherem.
Portanto, o serviço de webcasting oferecido pela OI FM pode ser classificado
como streaming interativo ou, ainda, sob demanda. Por isso, em tese, os efeitos da
decisão em análise se estendem e alcançam outros serviços que disponibilizam
músicas online via streaming, para acesso sob demanda, como aqueles oferecidos
por plataformas digitais como Spotify, Deezer, Napster, Tidal e YouTube.
Reitera-se que a decisão do STJ em análise considerou o webcasting também
como forma de execução pública, mesmo que haja interatividade e que as músicas
sejam disponibilizadas para acesso individualizado, no local e horário que o usuário
definir.
Por consequência, discorda-se da referida decisão do STJ neste ponto
específico, porquanto se entende que, muito embora, a disponibilização de músicas
na internet na modalidade webcasting possa ser considerada como um ato de
comunicação ao público, em sentido amplo, não pode ser caracterizado, em sentido
estrito, como execução pública, pelas seguintes razões:

5.1.1.1 Transmissão individualizada

Quando se fala de webcasting, no sentido dado pela decisão ora em análise,
deve-se entender como o serviço que disponibiliza músicas online, por meio de uma
plataforma digital, a serem transmitidas ao usuário, por meio da tecnologia streaming,
apenas quando e se este escolher ouvir a música. Assim, enquanto o usuário não
seleciona a música a ser ouvida, não há transmissão, nem execução, há apenas uma
mera disponibilização de conteúdo, que pode ser ou não utilizado.
Portanto, tão somente quando um usuário resolve selecionar uma determinada
música ou playlist a ser ouvida é que ocorrerá a transmissão. Nesse caso, a
mencionada transmissão ocorrerá de forma direta e individualizada entre o servidor
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no qual o conteúdo está armazenado e o dispositivo43 utilizado pelo usuário. Inclusive,
se uma determinada música disponível em uma plataforma digital nunca for
selecionada para ser ouvida por alguém, nem mesmo haverá qualquer tipo de
transmissão.
Sendo assim, considerando-se que há uma transmissão individualizada e,
ainda, diante do fato de que cada usuário escolhe o local e horário que acessará o
conteúdo, parece claro que se está diante de uma transmissão privada e, por
consequência, não há execução pública.

5.1.1.2 Diferença temporal

Disponibilizar uma obra musical na internet para acesso via webcasting,
significa, como já visto, permitir que a obra seja executada apenas no momento em
que o usuário a selecionar, ou seja, não há uma execução continuada, não há
simultaneidade entre a disponibilização da obra na internet e a sua execução e
transmissão e, ainda não há simultaneidade entre os acessos e transmissões
realizados por usuários diferentes. Esses fatores são elementos demarcadores a
diferenciar a execução pública ou mesmo, mais especificamente, a radiodifusão, da
disponibilização de uma obra musical na internet para ser acessada no momento e
local escolhidos pelo usuário.
Nesse sentido, segundo Cordeiro (2012, p. 191), “colocar um ficheiro de uma
música num sítio da internet não implica num acesso simultâneo ou quase simultâneo
ao momento em que o ficheiro é colocado na rede”. Portanto, a diferença temporal
entre a colocação da obra musical na internet e a sua execução e, ainda, a ausência
de simultaneidade no acesso pelos usuários às músicas são pontos que distinguem a
execução pública e radiodifusão deste ato específico de disponibilizar uma obra na
internet para ser acessada no momento e local escolhido pelo usuário.
5.1.1.3 Irrelevância da caracterização da Internet como local de frequência
coletiva
Diante dos argumentos apontados no item anterior, sobretudo a inexistência de
execução ou transmissão sem o comando de um usuário, bem como, o fato de que
43

Computador, tablets, smartphone, notebook.
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quando há a transmissão ela sempre será individualizada, ou seja, diretamente entre
o servidor e o disposto do usuário, torna-se irrelevante, para o deslinde do caso, se a
internet é considerada como um local de frequência coletiva ou não. Pensar ao
contrário e caracterizar a modalidade webcasting como execução pública em
decorrência da internet ser considerada como um local de frequência coletiva, seria o
mesmo que caracterizar a venda de CDs em uma praça pública como execução
pública44, ou ainda, cobrar execução pública de um restaurante que possui um
aparelho de rádio, mas que fica sempre desligado.
Portanto, mesmo que seja questionável a caracterização da internet como local
de frequência coletiva, o que representa, inclusive, uma ampliação do conceito
previsto no §3º, do art. 68 da Lei n. 9.610 de 1998, tal fato não seria capaz, por si só,
de definir os serviços de streaming interativo como execução pública, justamente
porque, ao contrário, neste caso há uma transmissão privada.
Nesse sentido, Ascensão (1999) ao tratar da colocação de obras intelectuais
na internet à disposição do público, refere que quando o usuário acessa tais obras
intelectuais em seu computador não há qualquer ato de comunicação ao público, por
tratar-se de uma visualização ou audição (a depender do tipo de obra) que se faz em
privado.
Contudo, muito embora entenda-se que o serviço de webcasting não possa
ser concebido como forma de execução ou transmissão pública, isso não significa
dizer que tal modalidade de utilização das obras intelectuais estaria fora do âmbito de
proteção dos Direitos Autorais. Qual seria, então, a modalidade de utilização ou
disponibilização das obras musicais que caracterizaria o webcasting ou streaming
interativo?
Conforme entendimento adotado neste trabalho, a disponibilização de músicas
na internet pelas plataformas digitais, para acesso via streaming, enquadra-se no
conceito de “colocação à disposição do público”, que, no entanto, não encontra
previsão legal expressa na legislação brasileira, estando previsto no art. 8º do Tratado
da OMPI sobre Direito de Autor de 1996, do qual o Brasil não é signatário.
44

Isso, porque, guardada as proporções tecnológicas, o comerciante que vende CDs em uma praça
pública, está em um ambiente de frequência coletiva e está disponibilizando ao público acesso a
músicas, no entanto, sem haver qualquer tipo de transmissão ou execução musical antes de ocorrer a
venda, ou seja, antes de haver o ato do consumidor de escolher as músicas ou artistas e de optar por
executá-las. Assim, se algum consumidor comprar um CD do comerciante, inseri-lo em um CD player
com fones de ouvido e escutar as obras musicais, mesmo que seja naquela praça pública (local de
frequência coletiva), certamente não haverá execução pública, pois trata-se de execução privada.
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5.1.2 Webcasting como modalidade de colocação à disposição do público

Conforme referido, a posição adotada neste trabalho é que o webcasting, no
âmbito do direito de autor, caracteriza-se como modalidade de “colocação à
disposição do público”. Essa categoria surgiu com o Tratado da OMPI sobre Direito
de Autor (WCT) de 1996, com o intuito de ajustar os Direitos Autorais às novas
possibilidades de exploração das obras intelectuais na Internet.
Portanto, o mencionado Tratado da OMPI, veio criar uma nova modalidade de
exploração econômica das obras intelectuais, especificamente vinculada às
possibilidades tecnológicas da rede mundial de computadores, isto é, criou o direito
exclusivo de o autor autorizar a colocação de suas obras à disposição do público, de
forma que estas obras possam ser acessadas em um lugar e momento
individualmente escolhidos pelo usuário.
Importante, desde já ressaltar que, muito embora o Brasil não seja signatário
do tratado da OMPI, seria possível aplicar tal modalidade de direito de autor no cenário
jurídico nacional, considerando que a Lei de Direitos Autorais brasileira prevê, em seu
artigo 29, X, a possibilidade aplicação de “quaisquer outras modalidades de utilização
existentes ou que venham a ser inventadas”.
Destaca-se que o direito de colocação à disposição do público pode ser
considerado como uma subespécie da comunicação ao público. Todavia, não se
confunde com a subespécie execução pública e, portanto, não caberia ao ECAD a
fiscalização e cobrança de valores referentes a este tipo de exploração das obras
musicais, pelo simples fato de inexistir previsão legal para tanto. Há, inclusive,
legislações que colocam o direito de colocação à disposição do público como uma
modalidade autônoma, ou seja, desvinculado da modalidade comunicação ao público.
É o que ocorre, por exemplo, na lei portuguesa, que no seu Código de Direito de Autor
e Direitos Conexos, ao enumerar as modalidades de exploração das obras
intelectuais, separa expressamente as forma de “comunicação ao público” (aquelas
reconhecidas pela lei brasileira de direitos autorais) da “colocação à disposição do
público”, conforme art. 68, nº 2, “b” e “j”45 da Lei portuguesa.
45

Artigo 68.º Formas de utilização [...]
2 - Assiste ao autor, entre outros, o direito exclusivo de fazer ou autorizar, por si ou pelos seus
representantes: [...] b) A representação, recitação, execução, exibição ou exposição em público; [...]; j)
A colocação à disposição do público, por fio ou sem fio, da obra por forma a torná-la acessível a
qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido;
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Dessa forma, seja como modalidade autônoma, seja como subespécie da
comunicação ao público, o ato de disponibilizar uma obra intelectual na internet, de
forma que os usuários ou consumidores possam acessá-la via streaming, no local e
no momento que decidirem, deve ser caracterizado, no âmbito do Direito de Autor,
como ato ou modalidade de colocação à disposição do público, que não se confunde
com outras modalidades previstas na Lei n. 9.610/98, tal como radiodifusão ou
execução pública.
Ademais, o ato a ser protegido pelo Direito de Autor é aquele efetivamente de
colocar uma obra intelectual, por meio de um arquivo digital salvo em um servidor, na
internet, à disposição do público. Tal conduta deve ser precedida pela autorização,
sem a qual, a obra não pode ser inserida no servidor para ser disponibilizada na
internet (MATIAS, 2010). Portanto, ressalta-se que, em tese, o ato de disponibilizar a
obra na internet é que deveria ser objeto de tutela pelos Direitos Autorais e não sua
transmissão ou reprodução (ASCENSÃO, 1999), sem prejuízo da criação de outros
tipos de acordo, cláusulas contratuais ou mesmo dispositivos legais, que determinem
que a remuneração dos Direitos Autorais deva ocorrer com base na quantidade de
acessos das obras disponibilizadas.
Também, se for considerado que para que uma obra intelectual seja
disponibilizada na internet, há a necessidade de sua reprodução em um servidor,
poderia ser questionado se este ato de reprodução deve ser, também, expressamente
autorizado e eventualmente remunerado. A resposta é negativa, pois conforme refere
Gomes (2011, p. 27), neste caso “a reprodução é meramente instrumental”. Assim,
deve ser considerada autorizada a reprodução juntamente com a autorização para
colocação à disposição do público.
Diante de todas essas observações a respeito do webcasting ou streaming on
demand e, sobretudo, considerando a legislação em vigor, notadamente a Lei n.
9.610/1988, entende-se que os serviços interativos oferecidos pelas plataformas
digitais, não podem ser objeto de cobrança pelo ECAD, a não ser mediante alteração
legislativa.
Como consequência, há a necessidade da regulamentação adequada a
respeito da exploração econômica das obras intelectuais por meio dos serviços
digitais na Lei de Direitos Autorais brasileira, a fim de modernizar e, assim, adequar a
legislação autoral ao atual contexto econômico, tecnológico e cultural da Sociedade

158

da Informação, o que tem sido uma tendência internacional, visando, assim, dar
segurança jurídica46 a todas as partes envolvidas e, inclusive, sendo um requisito
necessário para atrair novos negócios para o país, capaz de promover o
desenvolvimento contínuo do mercado musical.
Portanto, de forma objetiva, a primeira proposição legislativa apresentada neste
trabalho é o reconhecimento na Lei de Direitos Autorais, do “direito de colocação à
disposição do público” com um direito autônomo, no âmbito do qual pode ser
enquadrado os serviços de streaming interativo de músicas.
Contudo, a modernização da Lei de Direitos Autorais, vai além do correto
enquadramento legal dos serviços digitais e da definição de quais as partes são
legitimadas para licenciar e receber os respectivos royalties da disponibilização das
obras musicais nas plataformas digitais. É necessário que sejam estabelecidos novos
parâmetros legais visando possibilitar a expansão e diversificação do mercado da
música digital, com procedimentos mais objetivos, diretos e transparentes, visando ao
equilíbrio entre os interesses dos titulares dos direitos autorais entre si e, também,
destes com os usuários/consumidores de músicas e, inclusive das plataformas digitais
que ocupam papel importante em todo este contexto.

5.1.3 Licenciamento e distribuição de obras musicais no ambiente digital

Uma reforma na Lei de Direitos Autorais visando adequar o texto legal ao
ambiente digital deve passar também por uma modernização dos procedimentos de
licenciamento das obras musicais, visando facilitar a entrada no mercado de novas
empresas e também facilitar a identificação das obras dos titulares a elas vinculados.
Atualmente, uma nova plataforma digital que pretenda entrar no mercado
musical de streaming, para poder disponibilizar músicas aos usuários, necessita obter
três licenças diferentes. Uma delas deve ser obtida com as gravadoras ou com os

46

Isso porque as plataformas digitais, até a decisão do STJ no REsp 1559264/ RJ, vinham realizando
contratos diretamente com os autores e titulares de direitos conexos para disponibilizar suas obras nas
plataformas de streaming. No entanto, com a decisão que considera o webcasting como execução
pública, não fica claro se a partir de então, as licenças teriam que ser obtidas apenas com o ECAD,
com o respectivo pagamento por execução pública ou se há necessidade de autorização e pagamento
cumulativamente direto aos titulares, da forma que vinha sendo feita, ou seja, um duplo pagamento.
Destaca-se que a posição do ECAD é que deve haver a dupla autorização (autores e ECAD) e,
consequentemente o duplo pagamento. No entanto, reitera-se essa questão não está prevista na lei e
não foi especificada na decisão judicial.
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agregadores47, para quem são pagos os direitos conexos48. Uma segunda licença
precisa ser negociada com os titulares do Direito de Autor (compositor e/ou editoras),
o que atualmente é feita principalmente por meio da UBEM49, que é uma associação
que contempla a maioria das editoras nacionais e internacionais, e, por isso,
representa grande parte dos titulares das obras musicais (composições) no Brasil,
mas pode ser feita também por meio dos agregadores, quanto às obras que estão sob
o seu gerenciamento. Já a terceira licença é obtida com o ECAD, que por força da
decisão do STJ, já mencionada, tem a legitimidade para a cobrança dos direitos sobre
a execução pública das músicas dispostas nas plataformas de streaming (VALENTE,
2016).
Portanto, hoje no Brasil, o sistema de licenciamento de músicas e catálogos
possui a forma representada pela Figura 04:
Figura 04 – Fluxo para licenciamento de músicas para o streaming
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
47

Os agregadores são empresas intermediárias que prestam serviços, em regra, para artistas
independentes que não são vinculadas a nenhuma gravadora e desejam disponibilizar suas obras nas
plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Naptser, as quais não permitem a inserção individualiza das
músicas em seu catálogo (VICENTE; KISCHINHEVSKY; DE MARCHI, 2018).
48 Os direitos conexos podem pertencer ao produtor fonográfico, intérprete e músico executante e a
forma de repartição é estabelecida contratualmente (BARBOSA, 2003).
49 UBEM é a União Brasileira de Editoras de Música, fundada em 2010 por meio da junção entre a Aber
e Abem. Atualmente, representa as principais editoras internacionais e também a grande maioria das
editoras no Brasil (VALENTE; FRANCISCO; IGNÁCIO, 2016).
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Dentro desse processo triplo de licenciamento, apresentam-se alguns
problemas recorrentes e que atingem, muito especialmente, as plataformas digitais,
autores e intérpretes.

5.1.3.1 Plataformas Digitais

Da perspectiva das plataformas digitais, o primeiro obstáculo é do ponto de
vista financeiro, pois caso a empresa pretenda oferecer acesso aos grandes hits de
sucesso e às músicas dos artistas mais conhecidos, o que, na verdade, pode ser
considerado como um requisito para conseguir entrar e ter sucesso nesse mercado
(LALONDE, 2014), será necessário negociar com as grandes gravadoras 50,
chamadas de majors, que são, via de regra, titulares dos direitos fonográficos dessas
obras musicais. Isso requer um investimento milionário, se for levado em conta o
contrato realizado entre o Spotify e a Sony em 2011, que, embora assinado com
cláusulas de confidencialidade, acabou sendo divulgado em 2015 pelo portal de
notícias americano The Verge (SINGLETON, 2015) e previa o adiantamento por parte
do Spotify de aproximadamente U$ 25 milhões51 para dois anos de licenciamento do
catálogo da gravadora, valor este, que em princípio não foi divido com os artistas, que
não verdade, até então, nem tinham conhecimento deste valor recebido (SISARIO,
2015).
Portanto, se uma nova plataforma para entrar no mercado precisar licenciar as
obras musicais pagando valores semelhantes ao que o Spotify pagou à Sony Music
em 2011, que é apenas uma dentre outras majors, há um grande fator limitador, de
modo que apenas grandes grupos ou empresas com altíssima capacidade de
investimento poderão fazer concorrência às plataformas existentes. Isto é um fator
preocupante do ponto de vista concorrencial e que tem gerado a concentração de
mercado e dos consumidores em poucas empresas. Isso pode ser confirmado, por
meio do trecho da entrevista abaixo transcrita, que foi realizada por Valente com um
representante de uma plataforma digital, a qual não foi revelada:

50

No Brasil, as maiores gravadoras e que dominam o mercado musical são as seguintes: Warner Music
Brasil, Universal Music, Sony Music, Som Livre, MK Music, Music Brokers (VALENTE, 2016).
51 Segundo reporta Singleton (2015), além dos adiantamentos, o contrato previa, ainda, que o Spotify
deveria disponibilizar o valor equivalente a U$ 9 milhões em espaços publicitários à Sony, que poderiam
ser utilizados diretamente ou vendidos a terceiros.
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Os serviços só conseguiram começar a se desenvolver quando encontraram
investidores dispostos a apostar e assumir os riscos, e injetar o dinheiro
necessário para o desenvolvimento da tecnologia, o pagamento desses
mínimos garantidos e os advanceds. “Não tem mágica”, diz um representante
de plataforma; “a margem de quem faz o serviço é muito pequena; a maior
parte vai para o conteúdo”. É por essa razão, como também já mencionamos,
que o mercado parece perceber ser muito difícil existirem serviços locais: o
custo inicial é grande, e é a escala que paga os serviços (VALENTE, 2016,
p. 347). (Grifos originais).

Além disso, outro problema enfrentado pelas plataformas digitais no Brasil, diz
respeito à multiplicidade de licenciamentos necessários. Um dos licenciamentos a
serem obtidos é com as gravadoras, que em regra possuem seus catálogos com os
devidos registros dos direitos fonográficos e artísticos. Todavia, a obtenção das
licenças com a parte autoral (editoras e compositores), já se mostra um pouco mais
complexa, mesmo considerando que atualmente a UBEM, que representa grande
parte das editoras, possui um cadastro centralizado das obras de suas representadas.
Todavia, existe ainda um número considerável de autores independentes e editoras
menores que não são associadas à UBEM. Portanto, mesmo tendo a licença das
obras fonográficas das gravadoras, muitas vezes as plataformas digitais encontram
dificuldade em localizar o compositor da música materializada no fonograma, sem
contar que muitas obras possuem diversos autores e que precisam, em regra,
individualmente autorizar a disponibilização da música no serviço digital.

5.1.3.2 Autores e intérpretes

Em relação aos autores, pode-se verificar que o sistema atual de licenciamento
e consequente distribuição de direitos autorais para os serviços de streaming
interativo, impõe algumas restrições àqueles que buscam a carreira independente (por
opção ou por estarem iniciando ou tentando emplacar um espaço no mercado da
música) e até mesmo às editoras menores. Uma das questões é que a UBEM, que
atualmente tem centralizado o licenciamento da parte do direito de autor
(autores/compositores) das obras musicais para as plataformas de músicas, não
aceita associados individuais.
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Portanto, um compositor independente para ter suas obras cadastradas na
UBEM52 e, assim poder receber direitos autorais sobra a utilização de suas músicas
nas plataformas digitais precisará, necessariamente, vincular-se contratualmente com
uma editora associada a essa entidade. Da mesma forma, as editoras precisarão estar
vinculadas a UBEM para poderem disponibilizar o seu catálogo com as obras de seus
compositores na base de dados da associação, o que demanda pagamento de
mensalidades que podem ser consideradas altas para pequenas editoras53.
Como alterativa, tanto autores independentes como as editoras, podem utilizar
dos serviços dos agregadores musicais, tais como a OneRPM, a Tratore, a CD Baby,
entre outras, que possuem também acordos com as plataformas de streaming de
música para cadastramento das obras musicais visando ao recebimento e posterior
distribuição dos valores arrecadados no meio digital, independentemente de vínculo
com a UBEM. A Figura 05 ilustra bem o fluxo necessário para que o compositor tenha
a suas obras disponíveis nas plataformas de streaming e, consequentemente, possa
receber os royalties pelo acesso às suas músicas:

52

A UBEM reúne um banco de dados com o repertório de suas associadas. Esse banco de dados é
administrado pela empresa argentina Backoffice, a qual recebe das plataformas de streaming, a relação
de todas obras musicais executadas nesses canais e compara, por meio de sistemas automatizados,
com o seu banco de dados, para identificar quais obras do todo são administradas pela UBEM, para
que, desse modo, as plataformas realizem o pagamento dos respectivos royalties a ela que,
posteriormente, repassa as suas editoras associadas, que por fim, após reterem seu percentual de
participação, entregam o saldo ao autor.
53 Segundo Valente (2016, p. 335), no ano de 2012 “existiam oito categorias nas quais as editoras
podiam se encaixar, de acordo com os critérios; as contribuições mensais variavam de R$ 430,00 (mais
baixa) a R$ 11.180,00 (mais alta)”. Atualmente a UBEM não disponibiliza publicamente seu estatuto ou
tabela de mensalidades, portanto, não foi possível confirmar o valor atual da mensalidade, mas por
uma questão lógica, acredita-se que seja maior do que o apresentado que é de seis anos atrás.
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Figura 05 – Fluxo para o autor disponibilizar músicas nas plataformas

Editor
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Outra questão a ser levantada em relação às dificuldades enfrentadas pelos
autores e editoras, mesmo aqueles vinculados a UBEM, tem relação com a
inexistência de um banco de dados único e centralizado, pois podem haver problemas
de cadastro das obras musicais, com divergência de informações, com registros
repetidos ou até mesmo a falta do registro.
A consequência disso é que poderá ocorrer de, no momento da distribuição,
não ser possível identificar o autor ou, ainda, que haja o pedido por mais de uma
editora ou agregadora para o recebimento dos royalties de determinada música,
considerando, por exemplo, que pode haver mais de um autor em cada obra e que
cada um pode ter editoras diferentes e terem realizado registros independentes da
mesma música. Nesse caso, os royalties referentes à exploração da obra ficarão
retidos até que se identifique o autor ou se resolva eventual disputa.
Da mesma forma o intérprete, que muitas vezes se confunde com a pessoa do
próprio autor (no caso do compositor que também executa suas músicas), pode
encontrar alguns obstáculos para o licenciamento e, consequente disponibilização de
suas obras nos serviços digitais. Se ele tiver contrato com uma gravadora, que nesse
caso, normalmente será a dona do fonograma, a disponibilização da obra musical nas
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plataformas de streaming será realizada pela própria gravadora. Todavia, no caso de
um artista/intérprete independente, ou seja, sem gravadora, este, em regra, não
conseguirá disponibilizar as suas músicas e/ou interpretações diretamente na maioria
das plataformas digitais.
Portanto, para ver sua música no Spotify ou Deezer, por exemplo, o intérprete,
muitas vezes também autor, deverá ter um contrato com uma gravadora que fará a
distribuição, ou terá que se socorrer dos serviços das empresas agregadoras já
citadas, que para isso, em alguns casos, cobram uma taxa por música disponibilizada
nos serviços digitais e, ainda, um percentual das receitas obtidas com a exploração
das obras, que pode chegar até a 30% do valor, mas também oferecem outros
serviços de acompanhamento, marketing e assessoria na carreira musical. Portanto,
o fluxo para o intérprete distribuir as músicas nas plataformas de streaming é
praticamente o mesmo antes apresentado para que o compositor possa cadastrar
suas obras para recebimento dos royalties.
Importante, esclarecer que alguns serviços digitais, como o YouTube e o
Soundcloud, permitem que os autores e intérpretes disponibilizem suas músicas ou
qualquer conteúdo de vídeo, de forma direta nestas plataformas. No entanto, sem uma
editora, gravadora ou agregadora, a monetização e controle sobre as obras
disponibilizadas pode sofrer algumas restrições.54

5.1.3.3 Parâmetros para modernização do sistema de licenciamento e
distribuição das obras musicais no ambiente digital: banco de dados
centralizado e licenças gerais
Como

visto,

o

sistema

atualmente

utilizado

para

licenciamento

e

disponibilização das obras musicais nas plataformas digitais é burocrático, envolve
diversos atores e intermediários, bancos de dados descentralizados e, às vezes

No YouTube, para que um autor possa participar do “Programa de Parcerias do YouTube” e possa
ter suas músicas monetizadas, para receber receitas por meio da inserção de anúncios publicitários,
bem como das assinaturas do YouTube Premium, será necessário possuir um canal na plataforma
com no mínimo mil inscritos e quatro mil horas de exibição nos últimos 12 meses. E para poder utilizar
o serviço ID Content, para identificar a utilização de suas músicas em vídeos inseridos por outros
usuários, visando ser remunerado por essas inserções ou mesmo bloquear o conteúdo, será necessário
estar vinculado com uma editora, gravadora ou empresa agregadora (YOUTUBE CREATORS,
https://www.youtube.com/creators).
54
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conflitantes, gera negociações apartadas sobre direitos vinculados55 (direito de autor
e direitos conexos), as quais, ainda, são realizadas sem parâmetros claros de
transparência e prestação de contas para todos os envolvidos.
Consequentemente, como já mencionado, esse contexto que envolve os
processos de licenciamento e disponibilização das obras musicais no ambiente digital
pode servir como obstáculo para que novos serviços digitais de música se
estabeleçam, bem como, gera dificuldade para que os autores disponibilizem suas
obras nas plataformas ou, em certos casos, para que recebam os valores arrecadados
com a exploração de suas obras. Em última instância, a médio ou longo prazo é
possível que esse cenário gere prejuízos também para os usuários e consumidores
de música56.
Portanto, conclui-se que o sistema de licenciamento e distribuição atual das
obras musicais no ambiente digital não é compatível com o contexto tecnológico,
cultural e econômico da Sociedade da informação, o que é um reflexo da atual lei de
direitos autorais, que se mostra inadequada para a regulamentação da utilização das
obras intelectuais na internet.
A partir disso, propõe-se, por meio de uma alteração legislativa, a criação de
um banco de dados centralizado, a ser administrado por uma instituição responsável
pela gestão do licenciamento das obras musicais, de forma também centralizada, bem
como da arrecadação e distribuição dos royalties vinculados ao “direito de colocação
à disposição do público”, que incluiria, portanto, os serviços de streaming on demand.
Ou seja, a proposta trata da criação de um sistema de gestão coletiva para o direito
de colocação à disposição do público, abarcando, assim, a gestão dos direitos de
autor e dos direitos conexos, por meio do modelo “one-stop-shop”57. Para isso é
55

Para que uma obra musical seja disponibilizada na internet, em um serviço de streaming como o
Deezer¸ a empresa que controla a plataforma digital precisará obter autorização prévia, tanto dos
titulares dos direitos de autor (editora e autor/compositor) como dos direitos conexos (gravadora,
intérprete e músicos), além de licenciamento com o ECAD. Não há como obter apenas uma ou outra
autorização.
56 A sistemática atualmente empregada para o licenciamento do uso das obras musicais no ambiente
digital provoca um aumento dos custos de transação, o que, consequentemente, pode refletir tanto no
aumento dos valores a serem cobrados consumidor final para acesso às músicas como, também, na
redução da remuneração dos autores. Nesse sentido, Perez (2011) elenca um conjunto de fatores que
podem elevar os custos de transação nas relações contratuais envolvendo direitos autorais, dos quais
se destacam os seguintes: negociação da licença, identificação dos titulares de direitos, vigilância e
controle do uso das obras. Segundo a mesma autora, a gestão coletiva de direitos pode ser apontada
como uma importante opção para a redução dos custos de transação, sobretudo porque centraliza as
informações.
57 O sistema de gestão coletiva "one-stop-shop", pode ser definido como a reunião de diferentes
organizações de gestão coletiva, para oferecer aos usuários um serviço centralizado, em que as

166

necessário relacionar alguns pontos importantes vinculados a esta proposta e que
precisam ser analisados:

a) Instituição gestora: um primeiro ponto seria a definição da instituição que
poderia assumir a responsabilidade por essa gestão. Entende-se que esse
encargo poderia ser assumido pelo ECAD, por se tratar do único órgão de
gestão coletiva de obras musicais atualmente existente no país e que na
prática, por força de entendimento jurisprudencial, já é uma das entidades
responsáveis pelo licenciamento, arrecadação e distribuição dos valores
vinculados ao uso das obras musicais nas plataformas de streaming on
demand, que o STJ entendeu como ato de execução pública.
Além disso, a vantagem da utilização do ECAD seria a existência de
uma estrutura pronta para o exercício da gestão coletiva e com uma
grande base de dados formada pela centralização dos repertórios
cadastrados pelos membros das associações que compõem o próprio
ECAD e que possuem em seu corpo de associados representantes de
todas as partes interessadas (compositores, intérpretes, músicos, editoras
e gravadoras). Todavia, não se descartaria a criação de uma instituição
com fins específicos para isto.
b) Fiscalização58,

transparência

e

equidade:

independentemente

da

instituição que assumir a gestão centralizada das licenças para a
colocação à disposição do público das obras musicais, é indispensável a
manutenção e modernização dos parâmetros legais já alcançados com a
Lei n. 12.853, de 2013. Importante, portanto, a realização de todos os
registros, com a publicização aos associados de todas as informações,
controles, prestação de contas, e documentação envolvendo o
licenciamento e consequente arrecadação e distribuição das receitas de

licenças podem ser obtidas de forma fácil e ágil (OMPI, http://www.wipo.int/copyright/en/management).
No modelo proposto, muito embora os diferentes titulares não sejam organizações de gestão coletiva,
cumprem papel semelhante.
58 Segundo observam Adolfo e Braun (2013. p. 14), a supervisão da gestão coletiva “garante os direitos
do detentor-autor, exige transparência das entidades de gestão coletiva; estabelece o autor como o
protagonista de seus direitos; busca o equilíbrio entre os interesses públicos e privados; etc.”
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direitos autorais, bem como de todos as atividades, receitas e despesas
da instituição.
É importante, ainda, efetivar e melhorar as ferramentas e meios de
fiscalização individual e coletiva das atividades da instituição. Além disso,
é fundamental a manutenção da equidade na relação entre os associados
(no caso do ECAD), ou representantes dos titulares dos direitos, visando
manter o equilíbrio entre os interesses de todos.

c) Implementação de plataforma para controle de execuções e outros dados:
em complementação ao item anterior, visando dar transparência, mas
também fornecer outras informações que podem ter caráter mercadológico
e servir para fins comerciais, de marketing e estratégias de negócio, deve
ser estabelecida a obrigatoriedade para a instituição responsável pela
gestão coletiva, da criação de uma plataforma que permita o acesso direto
aos titulares de direitos autorais em que sejam centralizadas as
informações e dados estatísticos sobre a utilização das músicas em todos
os locais (plataformas digitais) em que a obra estiver disponível.

d) Distribuição Direta: deve ser estabelecida a obrigação, para a instituição
responsável pela gestão coletiva, de desenvolvimento de medidas que
estabeleçam a distribuição direita das receitas como única forma, tendo
em vista que no meio digital existem diversas ferramentas tecnológicas
que permitem a identificação59 das obras disponibilizadas e executadas,
não se justificando a distribuição indireta.

e) Fornecimento de licenças gerais com a cobrança com base no uso:
considerando-se que a demanda de consumo de música na internet exige
o fornecimento de uma base de dados ampla de conteúdo disponível pelas
plataformas de streaming e isso beneficia o amplo acesso às obras
musicais e a diversidade cultural, é importante que sejam fornecidas
licenças gerais para a colocação à disposição do público de obras
59

Para Adolfo e Braun (2013), a gestão coletiva deve utilizar os meios tecnológicos disponíveis para a
identificação das obras e titulares, que podem ser tão eficazes quanto as ferramentas tecnológicas
utilizadas para a disponibilização das obras na rede.
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musicais, de modo que torne possível o surgimento de novos serviços
digitais de música. Trata-se de aplicação de modelo de licença semelhante
àquela fornecida hoje às rádios para a execução pública, todavia, no
presente caso, deve haver a obrigatoriedade da utilização de meios de
controle e identificação das obras executadas com o maior número de
dados possível, justamente para que seja viável a distribuição direta, com
base no número de execuções de cada obra.

f) Base de dados centralizada: a instituição gestora das licenças deve ser
responsável pela guarda e melhoria contínua da base de dados
centralizada, buscando revisar e corrigir as informações cadastradas, bem
como, pela busca dos titulares de obras eventualmente não cadastradas e
que foram executadas ou se pretende disponibilizar em algum serviço de
música digital.

g) Canal para a disponibilização das obras musicais nas plataformas de
música: a instituição gestora das licenças deve criar canais para que os
titulares dos direitos autorais, cujas obras sejam cadastradas no banco de
dados centralizado, possam disponibilizar suas músicas nas plataformas
de streaming e também de download, de tal forma que a contratação de
um intermediário para esse fim seja uma opção e não uma obrigação.

Os itens propostos obviamente não são exaustivos e servem como parâmetros
para discussão e análise de sua própria viabilidade, bem como, para que, a partir
deles, sejam realizados regramentos mais específicos, com a previsão pormenorizada
dos deveres, obrigações, requisitos e vedações para todas as partes envolvidas neste
cenário.
A necessidade de mudanças legislativas nos termos propostos neste item,
justifica-se, em suma, pelos seguintes motivos: desburocratizar e diminuir os custos
de transação do processo de licenciamento de músicas para o ambiente digital;
fomentar e viabilizar a criação de novos negócios digitais para fornecimento e
exploração comercial de música, baseados na Economia do Acesso, visando
incentivar o consumo e a produção das obras musicais e, assim, beneficiar os titulares

169

dos direitos autorais e a sociedade; criar um ambiente transparente e justo no que
tange aos processos de licenciamento, arrecadação e distribuição dos direitos
autorais, evitando, inclusive, a realização de negociações e contratos confidenciais
envolvendo direitos coletivos dos autores, intérpretes e músicas por entidades
privadas que não são fiscalizadas pelo poder público; gerar um banco de dados
centralizado60, objetivando facilitar, sobretudo a identificação dos titulares, para
distribuição dos respectivos valores pela exploração de suas obras; e, por fim, permitir
ao autor decidir pela contratação ou não de intermediários para a disponibilização de
suas obras nas plataformas de música.
Destaca-se que a gestão coletiva do direito de colocação à disposição ao
público, com o fornecimento de licenças gerais, acaba representando uma limitação
ao direito exclusivo dos titulares de direitos autorais de autorizar a utilização de suas
obras, tendo em vista que é a instituição de gestão coletiva que fornece a autorização
sem que na prática haja a consulta prévia e individualizada a cada autor para cada
licença concedida61.
Por esse motivo, a gestão coletiva não é uma unanimidade. Ascensão (1997)
entende que esta sistemática gera distorções no sistema de direitos autorais e,
portanto, critica a substituição do direito de o autor autorizar previamente a utilização
de suas obras por um crédito contra o ente de gestão coletiva. Além disso, Ascensão
refere que o fornecimento de licenças gerais acaba excluindo das obras intelectuais a
sua individualidade, tendo em vista que a “negociação é feita a granel” (ASCENSÃO,
1997, p. 622).
Todavia, a partir de uma análise funcional do Direito (BOBBIO, 2007) e,
especialmente, da função social dos Direitos Autorais62, é possível entender que no
60

Sobre a criação de uma base de dados, tem sido pauta de discussão em diversos eventos
internacionais sobre música e direitos autorais a criação de um banco de dados único e centralizado,
com abrangência internacional. Sobre isso, Adolfo (2016, p. 99) refere que a “existência atual de vários
bancos de dados poderia ser superada pela padronização internacional dos registros de obras
musicais, pela criação de um banco de dados mundial dos titulares de direitos, obras, fonogramas,
interpretações e execuções e, ainda, pelo intercâmbio obrigatório de informações entre os governos,
os titulares e as associações de gestão coletiva. Tal banco de dados mundial imprimiria maior
transparência à distribuição da remuneração dos distintos titulares de direitos”.
61 Bastos (2016, p. 122), ao tratar do processo de licenciamento por meio da gestão coletiva, corrobora
essa constatação ao referir que “a autorização prévia na prática é feita sem consulta real ao seu titular,
havendo uma presunção de aceitação pelo fato dele ter-se filiado à associação e ter-lhe concedido
poderes de agir como seu mandatário”.
62 A função social dos Direitos Autorais pode ser definida como a promoção do desenvolvimento
econômico, cultural e tecnológico, mediante a concessão ao autor do direito exclusivo de utilização e
exploração econômico de suas obras por um determinado tempo (CARBONI, 2006). Esse direito
exclusivo do autor, no entanto, está sujeito a certas limitações quando necessário para estabelecer um
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contexto atual da Sociedade da Informação, a substituição do direito exclusivo do
autor de autorizar o licenciamento para disponibilização de suas obras no ambiente
digital, pelo direito a uma justa remuneração é justificada63.
Isso porque, o autor, assim como os intérpretes e músicos executantes, como
antes mencionado, para poderem disponibilizar suas obras na maioria das
plataformas de streaming, já depende de editora, associações (UBEM), gravadoras
ou agregadoras, que é quem negocia e realiza o licenciamento e arrecadação
referente as suas músicas e repertórios (exceto o direito de execução pública), ou
seja, já está implementada, uma espécie de gestão coletiva não regulada e sem
fiscalização estatal.
Além disso, sob a perspectiva econômica e de incentivo a criação, entendendo
que o direito exclusivo concedido ao autor, na ótica dos direitos patrimoniais, serve
como ferramenta para obtenção de remuneração por meio autorizações para a
exploração comercial de suas obras. Compreendendo, também, que na conjuntura
atual - em que falta transparência nos contratos de licenciamento e na distribuição dos
direitos autorais oriundos das plataformas digitais - os artistas têm obtido ínfima
remuneração pela utilização de suas obras no ambiente digital, é possível afirmar que
a implementação da gestão coletiva proposta neste trabalho, que representa a
substituição do direito exclusivo de autorização do autor por uma justa remuneração,
é justificada pelas funções econômica e social dos Direitos Autorais, pois em tese,
garante

o

amplo

acesso

às

obras

intelectuais,

como

pressuposto

para

desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico e, por outro, lado possibilita uma
melhor remuneração ao autor, como forma de incentivo à criação intelectual64.

equilíbrio entre os interesses particulares e coletivos em jogo. Nesse sentido, Souza (2006, p. 269-270)
elenca os principais interesses que se impõem nesse contexto: “o interesse geral, pelo qual o direito
de autor destina-se a servir para o desenvolvimento cultural, que também é educacional; o interesse
dos consumidores, a quem afinal não cabe apenas o papel de absorver passivamente os postulados
dos titulares; o interesse empresarial, que consubstancia na equação entre investimento, risco, tempo
e lucro, devendo ser diretamente admitido, e não travestido como interesse do criador; [...] o interesse
de prestadores de atividades culturais, que são os titulares dos direitos conexos, e inclui todos os casos
de prestações relevantes na coordenação, utilização e exploração dos bens intelectuais; e os interesses
do criador intelectual, que será valorizado quando estiverem claramente todos os interesses expostos”.
63 Segundo observa Adolfo (2016, p. 99), a “possibilidade de remuneração justa para o uso de obras
protegidas, em vez de o direito exclusivo de autorização estampado no WPPT e no Tratado de Pequim,
poderia ser uma opção para o ambiente digital, pois facilitaria o uso dessas obras e estaria em
consonância com a velocidade e o dinamismo averiguados nos modelos de negócios realizados online.
64 Em uma abordagem sobra a visão econômica da propriedade intelectual, embora não específica
sobre as obras musicais, Kretschmann (2011, p. 91), ao tratar da função de geração lucro a partir do
controle do direito de autor, refere que “se for possível obter lucro sem que esse lucro decorra
necessariamente do controle da informação através da propriedade intelectual, por exemplo através de
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5.1.4 Divisão das receitas geradas pelas plataformas de streaming e a baixa
remuneração do autor

Outro desafio a ser enfrentado, dentre os problemas levantados pelos autores,
intérpretes e músicos no mercado da música e que talvez seja o que mais
reclamações públicas tenha gerado, é a questão do recebimento de baixos valores
oriundos da exploração das obras musicais nas plataformas de streaming. Neste
sentido, uma questão apontada é quanto à forma de divisão dos pagamentos
realizados pelas plataformas digitais aos titulares dos direitos autorais. Isso porque,
de forma geral, os autores, que criam a matéria-prima que faz girar toda a indústria
fonográfica, são aqueles que recebem a menor fatia do bolo dos royalties advindos do
streaming.
Para o entendimento desse contexto, é importante a compreensão de todo o
fluxo de receitas e pagamentos que envolvem o streaming, bem como os parâmetros
para as partilhas dos respectivos valores. Nesse sentido, um padrão adotado pelas
plataformas digitais é o repasse de 70% de suas receitas líquidas aos titulares de
direito de autor e direitos conexos, ou seja, do total das receitas recebidas pelas
plataformas digitais de música, por meio de assinaturas e também anúncios
publicitários, após descontados os impostos incidentes, a plataforma fica com 30% do
montante, a título de sua remuneração e direciona todo o saldo (70%) para o
pagamento dos direitos autorais (TARAN, 2015). Importante dizer que esse é um
padrão divulgado pelo Spotify, mas que, em tese, aplica-se também nas demais
plataformas de streaming de música do mesmo formato, o que exclui, portanto, o
YouTube e outras plataformas que trabalham com o conteúdo gerado pelo próprio
usuário.
Dos 70% repassados aos titulares dos Direitos Autorais, existem algumas
variáveis a influenciar na forma da partilha, especialmente, os contratos existentes
com os intermediários e o tipo de intermediário que participa da relação jurídica. Dessa
forma, considerando as situações mais tradicionais em que, de um lado o compositor

negócios que tragam de volta de modo apropriado o investimento, então a justificativa para a regulação
e controle do acesso torna-se insubsistente”. Embora a proposta apresentada neste trabalho de
substituição do direito exclusivo do autor de autorizar a colocação a disposição do público das obras
musicais, por um sistema único de gestão coletiva, não implique a desconsideração dos direitos
autorais aplicáveis nesse cenário, as palavras de Kretschmann servem, de forma analógica, para a sua
fundamentação.
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tem relação contratual com uma editora e o intérprete e músicos com uma produtora
fonográfica (gravadora), a divisão dos resultados financeiros oriundos de plataformas
digitais do streaming interativo tem ocorrido da seguinte forma:
Gráfico 04 – Divisão das receitas no streaming interativo de música

9%

3%
30%

58%

Plataforma

Gravadoras/Artistas

Editoras/Compositores

Ecad

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de Eisenlohr (2018, p. 36).

Portanto, com razão, os autores quando reclamam que são os mais
prejudicados financeiramente na cadeia comercial da música, nos serviços de
streaming. Os intérpretes e músicos executantes também têm reclamado da sua
remuneração, o que não é possível visualizar no gráfico, pois isso decorre dos
contratos firmados individualmente com as gravadoras, conforme se verá mais à
frente.
Esses percentuais de repartição demonstrados no gráfico, entre os titulares dos
direitos conexos (gravadoras e artistas) e titulares dos direitos do autor
(editor/compositor), têm sido replicados como uma herança histórica das divisões que
ocorriam quando os modelos de negócio eram baseados ainda na distribuição e venda
das obras físicas (Discos e CDs). Todavia, no contexto atual, especialmente nos
serviços de streaming, as obras são distribuídas, acessadas e exploradas em meio
digital. Portanto, grande parte dos custos intrínsecos às obras físicas deixaram de
existir, como a fabricação e fixação da obra no suporte físico, a distribuição física e os
custos de transporte inerentes.
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Essa diminuição nos custos de produção e distribuição das obras musicais, por
uma questão lógica, deveria refletir em novos parâmetros de repartição das receitas
advindas da exploração das obras digitais nos serviços de streaming e também de
download. A manutenção do modelo antigo de partição faz com que o lucro oriundo
da exclusão das despesas ligadas aos modelos de negócios vinculados às obras
físicas, acumule-se nas mãos dos titulares de direitos conexos em detrimento da
remuneração do autor.
Um estudo realizado pelo economista Pierre-É. Lalonde (2014), para o CIAC
(The International Council of Music Creators), analisou de forma detalhada as
informações sobre o mercado musical do streaming, visando verificar quais seriam as
condições para implementação de uma compensação justa para os criadores de
música na era digital. Neste trabalho, Lalonde (2014) concluiu que o sistema de
distribuição das receitas oriundas do streaming interativo de música é mais
desproporcional ainda do que aparece no Gráfico 04, pois, a partir uma análise
criteriosa de todos os custos, receitas e fatores econômicos envolvidos, Lalonde
verificou que do valor distribuído, 97% fica com as gravadoras, sendo que todos os
demais titulares de direitos autorais reunidos (compositores, editores, músicos e
artistas) juntos recebem, ao final, uma fatia de apenas 3% do bolo.
Importante destacar que para chegar aos citados 3%, Lalonde (2014), além do
percentual já normalmente maior recebido pelas gravadoras demonstrado no gráfico,
considera também em sua pesquisa, o aumento do lucro das gravadoras decorrentes
da redução dos custos com o licenciamento das obras digitais em substituição das
obras físicas; a manutenção de contratos firmados com previsão de descontos dos
autores e artistas vinculados a parâmetros de distribuição das obras em meio físico;
os grandes adiantamentos não reembolsáveis recebidos por essas empresas em
acordos de licenciamento e, também; as participações societárias65 das gravadoras
em algumas plataformas de streaming de música, recebidas em negociações de
licenciamento de repertórios.

65

Conforme documentos oficiais disponibilizados no site da US SEC (U.S. Securities and Exchange
Commission), órgão governamental americano que centraliza as informações sobre as empresas que
atuam nos Estados Unidos, verifica-se que a Sony Music é uma das principais acionistas do Spotify,
com um percentual de 5.7% do capital social. Além disso, a US SEC, também disponibiliza documentos
da empresa chinesa Tencent (sócia do Spotify), em que há o registro de que algumas majors,
receberam ações da Tencent em negócios envolvendo licenciamento de obras musicais e, dessa forma,
acabam sendo sócias indiretas do Spotify.
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Além disso, os valores pagos pelas plataformas de streaming por execução de
cada música são de fato muito pequenos, de modo que uma remuneração razoável
depende de um número enorme de acessos às obras musicais de um autor. Esse é
um fator que, que segundo Adolfo (2016), acaba gerando uma “crise” entre os titulares
de direitos autorais e as empresas que atuam neste novo modelo de negócios. A figura
abaixo ilustra bem esse fato ao comparar entre algumas das principais plataformas,
os valores pagos por cada execução que a música recebe:
Figura 06 – Valor pago por execução nas plataformas de streaming

Fonte: Wagner (2018).

Para se chegar ao quantum a ser pago por unidade de execução, o cálculo é
feito por meio da divisão do valor total a ser repassado aos titulares de direitos autorais
(70% dos valores líquidos arrecadados pela plataforma) pelo número total de
execuções musicais da plataforma em um determinado período.
De acordo com os números apresentados, portanto, para que uma música gere
mil dólares de remuneração para os titulares de direitos autorais no Spotify, é
necessário que ela seja executada quase duzentas e cinquenta e duas mil vezes. Isso
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demonstra que os valores gerados no streaming por cada play que a música recebe
é de fato baixo e, portanto, a geração de renda nesse cenário, demanda muitos
acessos, pois esse valor atribuído a cada execução é dividido entre titulares dos
direitos de autor e dos direitos conexos.
Os

baixos

valores

recebidos

pelos

autores

são

negativamente

complementados pela ausência de transparência sobre os dados que formam as
receitas distribuídas pelo streaming, ou seja, muito embora existam ferramentas
tecnológicas apropriadas para gerar quase todo o tipo de informação sobre a
utilização das obras musicais nas plataformas, o fato é que, muitas vezes, essas
informações não chegam aos autores e artistas. Taran (2015, p. 9) ilustra bem esse
dado, com o seguinte exemplo:
Imagine que nosso artista [hipotético, a título de exemplo] teve dez mil
streams [acessos] em um mês e o valor pago por música no território em
questão é de $ 0,006. Com as informações que lhe foram ofertadas ele
poderá saber que sua receita naquele mês será de $ 60. O problema é que
ele terá que conviver com algumas dúvidas: Essa receita é alta ou baixa? O
pagamento está justo? Se ele teve dez mil streams, qual foi a quantidade total
de streams para ele receber $ 60? Se recebeu $ 60, quanto recebeu a
empresa de streaming que utiliza seu patrimônio? E sabe o que vai
acontecer? Ele vai ter de conviver com essas dúvidas, porque os dados que
deveriam ser claros, não são revelados. (Grifos originais).

Portanto, os autores, intérpretes e músicos possuem acesso tão somente ao
número pago por cada música executada em determinada plataforma e a quantidade
de plays que suas obras tiveram. Todavia, não há como saber qual a receita total
dessa plataforma e quantas músicas foram realmente executadas em determinado
período, pois não existem estas informações, fundamentais para a fiscalização do
processo e dos cálculos que determinaram a sua remuneração. Portanto, não há um
processo transparente66.
Importante reforçar que os autores, intérpretes e músicos não recebem os
valores diretamente das plataformas digitais. No caso dos autores, os valores são
recebidos por meio das editoras ou agregadores, que fazem a retenção de sua parte
antes do repasse, de acordo com os contratos individuais. Já os intérpretes e músicos
recebem por meio das gravadoras, que da mesma forma já descontam o seu
66

David Byrne (2017) em seu livro How Music Works confirma que os dados disponíveis aos artistas
são normalmente obscuros e, consequentemente, fica inviável a compreensão e confirmação sobre a
origem e cálculos relativos aos valores recebidos. Byrne, inclusive, sugere que essa obscuridade
provavelmente beneficia os intermediários.

176

percentual contratual, que normalmente é o maior e transferem o restante aos demais
titulares dos direitos conexos. Portanto, existem mais intermediários, que,
eventualmente podem sonegar informações nesse processo de remuneração. A figura
abaixo demonstra como funciona o fluxo dos valores:
Figura 07 – Fluxo de pagamento dos valores do streaming

Fonte: Valente (2016, p. 364).

Conforme já antes mencionado, além das divisões até aqui tratadas, ou seja, a
repartição das receitas oriundas das plataformas de streaming entre os titulares dos
direitos de autor e dos direitos conexos, há ainda, as partilhas internas dentro de cada
um desses grupos, o que ocorre por meio de percentuais estipulados em contratos
individuais. Assim, na esfera dos direitos de autor, haverá a partilha dos royalties
recebidos entre o autor e a editora. Já no campo de dos direitos conexos, a divisão é
procedida entre intérpretes, músicos executantes e gravadoras.
Os contratos realizados entre autor e editora ou intérpretes e gravadoras, são
instrumentos particulares e, em tese, apresentam características e condições
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específicas para cada caso, inclusive quanto à forma de partilha das receitas obtidas
com a exploração das obras musicais que fazem parte da relação jurídica. Portanto,
uma abordagem sobre o problema da baixa remuneração dos autores, bem como dos
músicos e intérpretes, precisa tratar necessariamente dessas relações contratuais,
porque muitos desses contratos estabelecem condições abusivas em relação aos
autores, intérpretes e músicos, sobretudo quanto aos percentuais atribuídos para cada
parte em relação à divisão das receitas, quanto à previsão de descontos inerentes às
mídias físicas e prazos de pagamento.
Portanto, se a divisão global entre os direitos conexos e o direito de autor
parece carecer de uma revisão, considerando as mudanças em todo o processo de
produção e distribuição musical, o mesmo é possível dizer no que tange aos contratos
individuais, sobretudo em relação aos denominados contratos artísticos, realizados
entre as gravadoras e os intérpretes e músicos.
Segundo Gueiros Jr. (2005), na época em que predominava a venda de CDs
na indústria da música, os percentuais estabelecidos em favor dos intérpretes nos
contratos artísticos giravam entre 6% e 18%, o que poderia ser justificado
considerando o alto investimento que demandava a produção do fonograma, bem
como a reprodução e distribuição dos CDs e que eram assumidos pelas gravadoras.
Todavia, conforme refere Valente (2016), ainda hoje, em muitos contratos
artísticos, têm sido aplicados percentuais em torno de 14% em favor dos intérpretes,
e, consequentemente, 86% para as gravadoras. Entende-se que esse percentual não
reflete a realidade atual, em que os investimentos realizados pelas gravadoras são
muito menores, representando abusividade em relação ao artista. Além disso, muitos
contratos ainda trazem previsões de descontos padrão aplicados sobre os royalties a
serem recebidos pelos artistas e vinculados a situações inerentes às mídias físicas,
como, por exemplo, os descontos sobre a devolução ou quebra de unidades,
claramente vinculadas a CDs ou LPs, mas que são aplicados também à distribuição
digital, conforme inclusive narrou Ricardo Bacelar Paiva, em palestra proferida no XII
CODAIP67, ao citar experiência própria justamente neste sentido.
No que tange à relação entre compositores e editoras, a divisão prevista nos
contratos de edição, normalmente estabelece o percentual de 25% para a editora e

67

XXII Congresso de Direito de Autor e Interesse Público (CODAIP), realizado nos dias 5 e 6 de
novembro de 2018, na cidade de Curitiba - PR.
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75% para o compositor. Embora a forma de divisão aqui não pareça tão
desproporcional, ainda assim, eventualmente, outras abusividades são realizadas,
como é o caso da inserção de cláusulas de cessão de direitos do autor à editora em
contratos de adesão, quando, na verdade, o objeto do contrato deveria ser tão
somente a administração do repertório do autor (QUEIROZ, 2013).
Há situações também em que autores e intérpretes não possuem contratos com
editoras ou gravadoras, respectivamente. Nesse caso são denominados como autores
ou artistas independentes e, logo, por não terem vínculos contratuais com as citadas
empresas não haverá a necessidade da repartição dos valores arrecadados com
estas.
No entanto, esses autores e intérpretes irão precisar de algum outro
intermediário, como os agregadores, para poderem disponibilizar suas músicas nas
plataformas digitais, o que em muitos casos demanda também abrir mão de um
percentual sobre a exploração das obras musicais distribuídas. Todavia, neste caso,
quando o autor independente for o próprio intérprete de suas obras musicais, assumir
o investimento para gravação dos fonogramas de suas músicas e firmar contrato
apenas com uma agregadora para colocar suas obras nas plataformas de streaming,
o valor recebido será, no mínimo, de 70% sobre o total das receitas repassadas pelas
plataformas digitais (VALENTE, 2016).
Importante deixar claro que de modo algum pretende-se defender a
desnecessidade de remuneração das gravadoras, editoras ou agregadoras, até
porque esses intermediários, em regra, têm um papel muito importante no
desenvolvimento da carreira dos artistas e na difusão de suas obras musicais. Em
muitos casos, inclusive, fazem investimentos consideráveis em produção, gravação,
divulgação, marketing e até mesmo concedendo adiantamentos aos artistas. Portanto,
a remuneração recebida, nesse contexto, por essas empresas é necessária e,
inclusive, importante para a manutenção de todo o sistema que envolve o setor
musical.
No entanto, o que é fundamental ressaltar é que a remuneração seja
compatível com o nível de investimento e riscos que as editoras, gravadoras e
agregadoras assumem nessas relações contratuais, sob pena de se estabelecerem
contratos abusivos, que por subvalorizarem o trabalho daqueles que criam a música,
põem também em risco todo o sistema, todavia de forma mais preocupante ainda.
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5.1.4.1 Parâmetros legais para uma distribuição equilibrada dos direitos
autorais

Uma remuneração equânime entre os titulares dos direitos autorais muito além
do que a valorização do papel que cada parte ocupa neste mercado, trata-se de uma
questão de sustentabilidade de sistema. A subvalorização do autor e dos artistas,
representada pela baixa remuneração recebida por seu trabalho, pode colocar em
risco a própria criação intelectual musical, pois, muito embora não seja raro ouvir de
autores, artistas e músicos que não é apenas o dinheiro que os move, também não
há como negar que sem uma remuneração adequada dificilmente alguém poderá
dedicar-se integralmente à música. É isso que coloca em risco a manutenção de uma
base para o desenvolvimento da atividade criativa na música.
A partir da abordagem antes realizada, sobre a origem dos problemas
causadores dos desequilíbrios na partilha dos valores recebidos por autores e artistas
das plataformas de streaming, é possível dizer que os ajustes necessários para buscar
o equilíbrio nas citadas relações, deve passar por três principais pontos, quais sejam:
1) repartição dos recursos recebidos das plataformas digitais de forma equilibrada e,
portanto, compatível com o investimento e trabalho de cada uma das partes; 2) o
estabelecimento de parâmetros de transparência nos dados necessários para a
fiscalização dos valores percebidos do streaming e, por fim, 3) a busca por meios de
reestabelecimento do equilíbrio nos contratos individuas firmados entre autores e
editoras e artistas e gravadoras.
Nesse sentido, quanto ao primeiro ponto propõe-se no presente trabalho, a
criação de um dispositivo legal, que estabeleça o dever de um órgão fiscalizador,
periodicamente revisar os parâmetros globais de partilha dos royalties recebidos das
plataformas de streaming, pela exploração econômica das obras musicais. Esse órgão
fiscalizador poderia ser o próprio Ministério da Cultura, tendo em vista que já vem se
estruturando há alguns anos para exercer a fiscalização dos órgãos e associações de
gestão coletiva no âmbito execução pública, por força da Lei n. 12.853, de 2013.
Dessa forma, ainda no contexto dessa proposição, após realizada a revisão
periódica de todo o contexto econômico que envolve as atividades de cada uma das
partes nesse mercado, o estabelecimento dos percentuais a serem direcionadas a
cada parte, devem ser fixados por Instrução Normativa, ou outros meios legais, com
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o dever de cumprimento por parte dos serviços de streaming, já que são estas
empresas que fazem a transferência dos valores arrecadados.
Além disso, para fins de atacar o segundo ponto, isto é, a ausência atual de
transparência em relação aos dados de faturamento e número total de obras
executadas nas plataformas de streaming, propõe-se a introdução na lei de direitos
autorais, de deveres de transparência a serem aplicados em relação às plataformas
digitais, bem como a todo e qualquer intermediário existente entre autor e artistas e
as plataformas digitais. Hoje, os intermediários existentes são as editoras, gravadoras
e agregadoras, todavia, a proposta objetiva estabelecer a obrigação de modo mais
amplo, de modo a contemplar o surgimento de novos intermediários.
Nesse sentido, é fundamental a previsão legislativa de que todas as
informações necessárias para que os titulares dos direitos autorais possam apurar os
valores e parâmetros da remuneração vinculada à exploração de suas obras musicais,
estejam acessíveis por meio da internet, de forma fácil e clara, de modo inteligível aos
artistas e compositores. No mesmo contexto, é importante o estabelecimento de
ferramenta de denúncia pelo descumprimento dos deveres de transparência, bem
como procedimentos para fiscalização pelos próprios titulares, sempre que
entenderem necessário bem como, de forma periódica, por algum órgão a quem seria
delegada essa função.
Por fim, o terceiro ponto a ser atacado tem relação direta com os contratos
individuais firmados entre os titulares de direitos de autor e os intermediários, ou seja,
editoras, gravadoras ou agregadoras. Neste caso, portanto, propõe-se, inicialmente,
a inserção na legislação autoral de mecanismo de ajustamento contratual, isto é, a
previsão legal de que os titulares de direitos autorais possam, diante de eventual
verificação da inadequação das remunerações estabelecidas nos contratos firmados,
pleitear a adaptação dos termos contratuais. Essa previsão legal é importante até
mesmo como complementação aos deveres de transparência, em que desequilíbrios
existentes serão facilmente percebidos.
Além disso, essa ferramenta legal deve ser possível de ser utilizada, também,
quando, a partir de uma relação contratual forem alcançados resultados posteriores
inesperados e desproporcionais com as obrigações contratuais e investimento de
cada uma das partes, de modo a viabilizar a revisão dos parâmetros e condições
contratuais, sobretudo quanto à remuneração e percentuais inerentes.
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Destaca-se que esse dispositivo legal para ajustamento contratual já é
contemplado em outros países, tais como Portugal, Bélgica, Finlândia, Holanda entre
diversos outros. Além disso, faz parte da proposta de diretiva do Parlamento Europeu
e do Conselho relativa aos Direitos de Autor no mercado único digital, ou seja, está
em debate na União Europeia, dentro do contexto das discussões sobre um mercado
único digital, o que demonstra o interesse e tornar esse dispositivo como um padrão
no âmbito das legislações internas dos países da Europa e portanto, a atualidade e
relevância do tema.
Por fim, a constatação de que abusividades não raramente estão presentes nos
contratos envolvendo direitos autorais e, ainda que isso não seja uma situação atual,
mas sempre ocorreu, é necessário que se estabeleça na lei de direitos autorais a
presunção de hipossuficiência dos autores e artistas em relação às editoras,
gravadoras, agregadoras, plataformas de streaming e eventuais outros intermediários
que venham a surgir neste contexto. Desse modo, a princípio da pacta sunt servanda,
deve ser relativizado nos contratos realizados entre as partes citadas, quando se
verificar a presença de cláusulas abusivas, condições desproporcionas, sonegação
de informações ou o não alcance das intenções dos autores para a realização do
contrato, mediante a desvirtuação de cláusulas contratuais.
Apresentados alguns parâmetros para a adequação da Lei de Direitos Autorais
ao ambiente digital, a partir da perspectiva da busca do equilíbrio entre o acesso às
obras musicais e a justa remuneração dos titulares dos direitos autorais, no próximo
capítulo serão apresentadas propostas para a criação de Políticas Públicas, cujos fins
são os mesmos buscados no presente capítulo.
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6

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ECONOMIA DA MÚSICA: A BUSCA PELO
EQUILÍBRIO ENTRE ACESSO E REMUNERAÇÃO

A música é um dos bens intelectuais que, voluntária ou involuntariamente,
possui maior presença no cotidiano das pessoas. Ela está em quase todos os lugares
e serve a diversas finalidades. Ouve-se música ao ligar o rádio do automóvel no
caminho do trabalho, em casa ao assistir programas de televisão, filmes e séries, ao
ir ao cinema e teatro, ao fazer compras no shopping, ao aguardar o atendimento no
consultório do médico, ao jantar em um restaurante, ao jogar videogame, em eventos
festivos públicos ou privados e em inúmeras outras ocasiões corriqueiras de qualquer
indivíduo.
Sob o ponto de vista sociocultural, a música é muito utilizada como meio de
entretenimento, mas é ainda uma forma de comunicação68 e de livre expressão. Serve
também como identificação da cultura de uma determinada comunidade, cidade ou
nação, podendo carregar consigo elementos históricos e que refletem os costumes, a
religiosidade, valores e educação de um determinado povo. Portanto, é elemento
importante na formação cultural da sociedade. O amplo acesso à música, nas suas
mais diversas categorias, tipos e gêneros, é fundamental para promoção da
diversidade cultural, além de servir como ferramenta auxiliar no processo de ensino69
e aprendizado, que pode ser utilizada das mais diversas formas e níveis de educação.
Ainda, a economia é outra área em que as obras musicais possuem significativa
relevância, haja vista que no seu ciclo de produção, que vai da criação de uma
composição até a música chegar ao consumidor final e que acaba envolvendo
diversos outros negócios desenvolvidos por empresas e pessoas, gerando emprego,
renda, tributos e, portanto, tem papel importante na movimentação da Economia como
um todo.
Portanto, a busca por um equilíbrio entre a preservação dos Direitos Autorais e
o respeito aos direitos de acesso às obras musicais pela sociedade, com a garantia
da remuneração justa a todos os atores que fazem parte deste mercado musical,
Segundo refere Tavares e Cit (2008, p. 64) “a música é uma linguagem que possibilita ao ser humano
a criar, expressar-se, conhecer e até mesmo transformar a realidade”. No mesmo contexto, Carvalho;
Moreira e Isais (2017, p. 5) destacam que, na condição de linguagem e de comunicação, a música
“pode ser utilizada como um instrumento de diálogo e aprendizado, ou seja, através dela podemos
aprender sobre nós mesmos e sobre o mundo”.
69 Nesse sentido, para Romanelli (2009, p. 25), “a música é uma possibilidade de estratégia de ensino,
ou seja, uma ferramenta para auxiliar a aprendizagem de outras disciplinas”.
68
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sobretudo dos autores e artistas (compositor, intérprete e músicos), é um fator
essencial70, sob pena de inviabilizar a própria criação intelectual, pelas dificuldades
enfrentadas pela maioria dos autores, intérpretes e músicos no contexto atual.
Dentro dessa perspectiva, considerando os elementos já apresentados nos três
capítulos iniciais e em complementação às propostas de alteração legislativa do
Capítulo 4 é que se pretende propor, neste último capítulo, Políticas Públicas que
visem à concretização do verdadeiro equilíbrio entre o direito de remuneração do autor
de um lado e, de outro lado os direitos de acesso às obras musicais pela sociedade,
de forma gratuita ou com baixo custo.
Antes de avançar, no entanto, cumpre esclarecer que as propostas
apresentadas terão como foco principal o próprio autor ou músico e os meios de
desenvolver seu negócio e, assim lhes garantir uma remuneração justa, tendo em
vista que as análises, até aqui realizadas, dão conta de demonstrar que o modelo para
o consumo de música atualmente predominantemente do ponto de vista da geração
de receitas, no caso, o streaming interativo de músicas, já possibilita o amplo acesso
às obras musicais, de forma gratuita (por meio das plataformas que buscam
remuneração pelo modelo de publicidade) ou com um custo baixo, se comparado com
o grande número de músicas e outras ferramentas de interação disponibilizadas aos
consumidores de música.

6.1

Contextualização da música no cenário econômico

As Políticas Públicas a serem propostas no presente trabalho, como
mencionado, visam à geração de uma remuneração justa ao autor, de modo que
esteja em equilíbrio com os direitos da sociedade ao acesso às obras musicais e
tornando viável e equitativo o ciclo de produção musical, inclusive como meio de
incentivo à produção e à geração de diversidade cultural.
Dessa forma, as proposições e as análises a serem realizadas estarão
diretamente ligadas ao contexto da Economia da Música. Considerando isso e, a fim
de direcionar a atenção para esta perspectiva, é importante contextualizar
conceitualmente a música no âmbito do cenário econômico atual, tendo em vista que
70

Para Adolfo (2016) a música é um mecanismo fulcral para o entretenimento, a propagação cultural e
o desenvolvimento econômico e, portanto, deve ser valorizada, assim como todos os artistas envolvidos
em sua criação e execução.
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essa definição é relevante, inclusive, para o direcionamento das instituições, órgãos e
setores responsáveis pela implementação de Políticas Públicas para este cenário,
bem como para a delimitação das estratégias e modelos a serem adotados.

6.1.1 Música, Economia da Cultura e Economia Criativa

O setor cultural e os bens e serviços produzidos nesse âmbito, passaram a ter
relevância para a análise econômica tão somente após o início do processo de
transição da Sociedade Industrial para a Sociedade da Informação. Nesse contexto,
houve uma transformação nas atividades e relações econômicas, de modo que o
sistema de produção industrial como ponto central da Economia, baseado na
produção de bens físicos e na propriedade, passou gradativamente a dar lugar a
produção de bens e serviços culturais, como principal forma de atividade econômica
e cujo escopo era fornecer o acesso aos recursos e experiências culturais, o que faz
parte, segundo Rifkin (2000), do desenvolvimento de um novo paradigma econômico
(a Era do Acesso).
Esse processo de transição gerou, assim, a valorização das habilidades
artísticas e intelectuais dos indivíduos, causando mudanças no mercado de trabalho,
e tornando essas atividades cada vez mais importantes para a geração de valor na
Economia (LACROIX; TREMBLEY, 1997). Portanto, a partir desse novo panorama de
valorização da produção cultural, é que os formuladores de Políticas Públicas
perceberam, também, que ao invés de ignorar a relação entre Cultura e Economia,
como antes ocorria, deveriam analisar com maior atenção o potencial econômico de
geração de renda, trabalho e valorização social dos produtores de bens e serviços
artísticos e culturais (VALIATI; SILVA; CAUZZI, 2018).
A caracterização da Economia da Cultura ou, mais especificamente, a definição
de quais atividades são contempladas pelo conceito pode ser verificada, conforme
observa Throsby (2001), por três fatores, quais sejam: que pressuponham alguma
forma de criatividade e produção; que sejam capazes de gerar expressões ou
comunicações simbólicas e culturais; e que resultem em um produto ou serviço, que
ao menos potencialmente represente alguma forma de propriedade intelectual.
Desta forma, pelas referências até aqui apresentadas, inclusive com base na
definição de Thorsby, é possível incluir a música na condição de bem ou atividade
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cultural e, consequentemente, o seu processo produtivo, como parte da Economia da
Cultura, produzindo assim, efeitos na perspectiva econômica e merecendo a atenção
estatal, por meio de Políticas Públicas, para o seu contínuo desenvolvimento.
Contudo, é importante referir que, mais recentemente, a partir do final da
década de 1990, tem ganhado ênfase no âmbito internacional e também no Brasil, a
abordagem sobre o termo Economia Criativa, cujo conceito, já apresentado no 3º
Capítulo Textual, vincula-se às atividades econômicas que tem a criatividade como
principal insumo e a propriedade intelectual como seu produto (POTTS;
CUNNINGHAM, 2008).
Destaca-se que o número de atividades econômicas inclusas na esfera da
Economia Criativa, é muito maior do que aquele vinculado à Economia da Cultura,
pois contempla outros setores não pertencentes às atividades culturais típicas,
incluindo-se, também, outras atividades que têm o seu foco na busca pela inovação
tecnológica, na criatividade e na geração e desenvolvimento da informação e do
conhecimento tais como o design, arquitetura, softwares, jogos, pesquisa e
desenvolvimento, novas mídias e publicidade (UNCTAD, 2004). Assim, a Economia
da Cultura e, consequentemente, o processo de produção da música, estão
atualmente inseridos no gênero Economia Criativa (VALIATI; SILVA; CAUZZI, 2018).
No Brasil, a Economia Criativa foi expressamente adotada pelo Governo
Federal que, por meio do Decreto n. 7743 de 2012, criou a Secretaria da Economia
Criativa (SEC)71, que possui como missão “conduzir a formulação, a implementação
e o monitoramento de Políticas Públicas para o desenvolvimento local e regional,
priorizando o apoio e o fomento aos profissionais e aos micro e pequenos
empreendimentos criativos brasileiros” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2018). A referida
Secretaria é vinculada ao Ministério da Cultura, fato que, por si só, demonstra a

71

Conforme informações presentes no site do Ministério da Cultura (www.cultura.gov.br), a Secretaria
da Economia Criativa, possui as seguintes atribuições: “planejar, promover, implementar e coordenar
ações para o desenvolvimento da economia da cultura no País, em todos os segmentos da cadeia
produtiva. Compete à SEC formular, implementar e articular linhas de financiamento para
empreendimentos culturais, contribuir para a formulação e a implementação de ferramentas e modelos
de negócio sustentáveis para empreendimentos culturais, instituir e apoiar ações de promoção dos
bens e serviços culturais brasileiros no País e no exterior, articular e conduzir o mapeamento da
economia da cultura brasileira, coordenar a formulação e a implementação da política do Ministério da
Cultura sobre direitos autorais e criar mecanismos de consolidação institucional de medidas e
instrumentos de regulação da economia da cultura”. A Secretaria da Economia Criativa havia sido
extinta em agosto de 2016, época em que houve mudanças na estrutura regimental e o quadro de
cargos e funções do MinC. No entanto em junho de 2018 foi novamente alterada a estrutura do MinC,
criando-se novamente a Secretaria da Economia Criativa atualmente em funcionamento.
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importância dada as atividades do setor cultural pelo Governo Federal dentro deste
recente setor criativo criado.
Sendo assim, verifica-se neste item que a música, cujos negócios que
constituem sua cadeia produtiva pertencem ao setor cultural, encontra-se, atualmente,
inclusa, em última análise, dentro do contexto da Economia Criativa. Portanto, concluise que as Políticas Públicas que envolvam o desenvolvimento das atividades e
negócios para o setor musical são de responsabilidade da Secretaria da Economia
Criativa, para quem se dirigem as proposições que serão realizadas no presente
trabalho.

6.1.2 A cadeia produtiva da música

A análise e a compreensão do que é, como funciona e as recentes alterações
sofridas na cadeia produtiva72 da música, mostram-se de fundamental importância
para fins da proposição de Políticas Públicas que visem a uma melhor remuneração
dos autores, haja vista a possível necessidade de alterações, adaptações ou
regulações neste campo.
Em geral, as atividades do setor cultural e sua cadeia produtiva, podem ser
representadas pelo seguinte quadro demonstrativo proposto pela UNESCO (2009),
denominado de ciclo cultural que é adaptável para as mais diversas formas de
expressão cultural. No caso da música, cada tipo de atividade ou forma de exploração
das obras intelectuais, pode também modificar o ciclo. A seguir demonstra-se a cadeia
produtiva da música voltada para a venda de CDs.

72

Por cadeia produtiva podem-se entender as fases do processo de produção da música até o
consumidor final. Segundo Núñez (2018, p. 99), “é um conceito utilizado para caracterizar um conjunto
de atividades econômicas articuladas entre si, em etapas sucessivas, nas quais determinados insumos
vão sendo transformados em produtos que vão agregando valor até chegar ao consumidor final. O
conceito de cadeia produtiva foi desenvolvido como instrumento de uma visão sistêmica, que tem como
ponto de partida a ideia de que, no processo produtivo, os atores econômicos se articulam a partir de
um fluxo de materiais, de capital e de informação que pode ser analisado deforma conjunta”.
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Figura 08 – Ciclo cultural da produção de CDs de música
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018), com base em Unesco (2009).

Além dos atores citados na Figura 08, que tem participação direta em cada
etapa do ciclo, existem ainda diversas outras partes que integram de forma indireta
essa cadeia produtiva, fornecendo produtos e serviços, como, por exemplo: a) os
fornecedores de instrumentos, equipamentos e software (instrumentos musicais,
equipamentos de som, de gravação, de reprodução e audição, bem como os
softwares que auxiliam em cada etapa do ciclo); b) produtores de suporte físico (CDs);
c) gráficas; d) agências de marketing, meios de comunicação e divulgação (TV, rádio,
jornal); e) serviços de transporte e logística; f) outros profissionais (músicos, técnicos
de som e de gravação, produtores). Além disso, agentes públicos e privados de
financiamento e a própria ação do poder público, por meio de Políticas Públicas e
regulamentação, deve ser considerada também nesse contexto. Fica clara, portanto,
a relevância econômica da indústria musical, que acaba sendo responsável pela
movimentação de diversos setores, gerando renda, emprego e, sobretudo, produção
cultural (MELLO; GOLDENSTEIN, 2008).
Destaca-se que o ciclo cultural representado pela Figura 08, mostra a cadeia
produtiva que dominou o mercado musical brasileiro e mundial, de 1986 até 1999
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(GUEIROS, 2005), mas que foi sendo substituído por serviços digitais de acesso à
música, como resultado das inovações tecnológicas, juntamente com mudanças
socioculturais, econômicas e de padrão de consumo ocorridas ao longo dos anos.
Nesse modelo de produção baseado nas obras físicas, os investimentos
necessários para que uma obra fonográfica chegasse da primeira etapa da cadeia
(criação) até a última (consumo), eram muito altos. Portanto, essas etapas
intermediárias, sobretudo as de produção e distribuição, eram controladas por um
pequeno grupo (VIVEIRO; NAKANO, 2008), no Brasil, formado por poucas grandes
gravadoras multinacionais e uma nacional, as majors, o que representava, inclusive,
barreiras de entrada no mercado musical, tanto para autores como para outras
gravadoras menores e independentes (DE MARCHI, 2011).
No entanto, com o avanço das tecnologias digitais, os custos de equipamentos
e estrutura técnica para a produção de fonogramas e CDs foram reduzindo
consideravelmente. Além disso, as próprias majors passaram a terceirizar algumas
atividades e equipamentos vinculados ao seu processo produtivo, como, por exemplo,
os estúdios de gravação, a prensagem de CDs, bem como os serviços de
armazenamento e distribuição (DIAS, 2000). Nesse contexto, criou-se um ambiente
técnico e econômico, que possibilitou o início de um processo de desconcentração da
produção fonográfica73, com o surgimento de novas pequenas gravadoras nacionais,
que formaram um sistema de “produção independente” (VICENTE, 2006).
Mas, como já visto, foi a partir da criação das redes peer-to-peer, em 1999, com
o Napster, e os desenvolvimentos tecnológicos e da internet que se seguiram, de
forma concomitante com as transformações socioculturais e econômicas, é que
houve, na cadeia produtiva da música, o que Schumpeter (2017) denominou de
destruição criativa74. Isto é, houve uma restruturação no mercado e no ciclo produtivo
Nesse sentido, Nakano (2010, p. 638) refere que “do ponto de vista técnico, a evolução das
tecnologias utilizadas na produção e a disseminação de competências no setor criaram fornecedores
especializados em todas as atividades da cadeia, levando à desverticalização das grandes empresas,
e abrindo a possibilidade para pequenas empresas produzirem e comercializarem conteúdo, sem
instalações e grandes investimentos em equipamentos”.
74 Segundo Schumperter (2017), o sistema capitalista passa por mudanças ocasionadas por processos
de inovação que, por um lado levam a reestruturação de mercados, com a alteração nas relações e
processos econômicos e que acabam gerando, consequentemente, a destruição dos modelos
antecessores. Outro termo que tem sido bastante utilizado para caracterizar as mudanças e
reestruturações que vêm ocorrendo em diversos mercados em decorrência da aplicação das novas
tecnologias e processos inovadores é “inovação disruptiva”. Esse termo foi criado por Clay Christensen
(2013) e representa a simplificação, conveniência e acessibilidade de modelos de negócio marcados
pela complexidade e altos custos, por meio da utilização de novas tecnologias.
73
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da música gravada, que culminou na consolidação dos serviços de streaming de
música interativos, como modelo predominante de negócio, baseado na Economia do
Acesso, conforme visto no terceiro capítulo textual. Isso implicou, também, a abertura,
simplificação, diversificação e redução significativa dos custos do processo que leva
a obra musical do criador até o consumidor final, fazendo cair grande parte das
barreiras de entrada existente neste mercado.
A consequência é que a cadeia produtiva, muito embora seja composta pelas
mesmas etapas da Figura 08, passa a ter grande possibilidade de flexibilidade no que
tange aos autores principais que farão parte direta de todo o processo. Nesse sentido,
mediante a aplicação dos modelos de negócio baseados na Economia Colaborativa,
como o Youtube e Soundcloud, é possível que o ciclo, a partir da perspectiva dos
atores participantes, se resuma em apenas três fases, conforme Figura 09.
Figura 09 – Ciclo cultural no modelo da Economia Colaborativa

Fase 2

PLATAFORMA DIGITAL
- Exposição

COMPOSITOR
- Criação
- Produção
- Distribuição

Fase 3

Fase 1

COMSUMIDOR
- Consumo

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

A relação pode, ainda, em tese, resumir-se a apenas duas partes, ou seja, caso
o autor disponibilize em um site próprio, as músicas que compôs e que ele mesmo
gravou. Seria o caso da relação direta entre o autor e o consumidor. Todavia a
utilização das plataformas digitais, pode ser importante para que a obra seja mais
facilmente encontrada pelo público, especialmente para autores e artistas em início
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de carreira, pois como visto no terceiro capítulo textual, por se configurarem como um
local centralizador de conteúdo acessado, em regra, por muitos pessoas e que fornece
ferramentas de classificação e recomendação, as quais possibilitam que, de acordo
com a demanda e gosto do consumidor, determinada obra musical lhe seja
recomendada, inclusive àquelas de novos artistas.
Ainda, existem outras plataformas de streaming interativo de música, que
embora cumpram a etapa da exposição das obras musicais, assim como o
SoundCloud, exigem a presença de um intermediário para a fase de distribuição.
Portanto, nesse caso, obrigatoriamente, a cadeia deverá contar com mais um
intermediário, que poderá ser uma editora, uma gravadora ou uma agregadora, e,
portanto, o ciclo cultural será composto por, no mínimo, quatro atores.
Cumpre esclarecer que essa análise, que passa pelo número de atores a
participar do ciclo cultural de produção musical é relevante para o tema proposto, haja
vista que é fator que influencia diretamente na remuneração do autor oriunda dos
Direitos Autorais, pois cada participante da cadeia produtiva acaba por ficar com uma
fatia das receitas geradas com os royalties advindos dos licenciamentos para a
exploração econômica das obras musicais, sendo que em muitos casos são os
intermediários que ficam com a maior parte desses valores, como demonstrado no
quarto capítulo textual, o que pode, inclusive, inviabilizar a atividade criativa do autor
e, por consequência, põe em risco a própria continuidade do ecossistema musical.
Fator importante também, como pressuposto para análises a respeito de
Políticas Públicas para o setor, é que na atualidade, diante das ferramentas
tecnológicas existentes, são abertas possibilidades e oportunidades de escolha ao
autor para a realização autônoma de grande parte das fases do processo de produção
da música, sendo que muitas vezes, na fase inicial de uma carreira musical, essas
novas ferramentas e plataformas podem ser a única opção para uma divulgação do
trabalho em uma escala mais ampla. No entanto, a utilização eficiente desses meios,
pode demandar conhecimentos específicos em diversos campos além do musical,
podendo-se citar exemplificativamente as seguintes áreas: produção musical,
marketing, informática, gestão administrativa e financeira; contratual e de direitos
autorais, entre outras. Além disso, exige recursos financeiros, que podem demandar
fontes de financiamento.
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Portanto, as alterações estruturais sofridas no mercado musical em decorrência
das inovações tecnológicas e dos novos modelos de negócio e de consumo digital,
capazes de democratizar o processo produtivo da música, impõem a atuação estatal,
por meio de Políticas Públicas que atendam às novas demandas que emergem, como
estratégia para o incentivo à produção cultural, de forma ampla e diversificada
(GHEZZI; VIDIGAL, 2016) e que colaborem para que se consiga alcançar o equilíbrio
entre o direito da sociedade ao amplo acesso às obras musicais, com o direito do autor
de receber uma remuneração adequada pela utilização de suas criações intelectuais.

6.2

Mercado musical brasileiro: dados, problemas e desafios

Visando a uma melhor delimitação no campo de análise e os pontos a serem
enfrentados por meio das Políticas Públicas a serem propostas, buscam-se nos itens
que seguem, apresentar alguns dados sobre o status atual do mercado musical, bem
como algumas dificuldades e diagnósticos sobre os problemas existentes neste
contexto, sobretudo, sob a perspectiva do autor, dos Direitos Autorais inerentes, assim
como da sociedade como consumidora de bens culturais.

6.2.1 Importância do streaming interativo no mercado musical

Como já demonstrado ao longo deste trabalho, os serviços de streaming
interativo vêm ganhando maior relevância no mercado de consumo musical e,
consequentemente, têm se destacado como a maior fonte de renda para a indústria
da música, sendo que em 2017 essa receita chegou a U$ 6,6 bilhões e ultrapassou
os valores oriundos da venda de produtos físicos (CDs, DVDs, Discos), que em
sentido contrário tem perdido a cada ano participação no mercado.
A predominância do streaming interativo é uma constatação global e que reflete
também no mercado musical brasileiro, no qual houve em 2017 um crescimento de
impressionantes 64% deste serviço em comparação com 2016, alcançando uma
arrecadação de mais de R$ 316,8 milhões, representando, também, a maior fonte de
renda para o mercado fonográfico no país. Esse crescimento do streaming no Brasil
foi o grande responsável por um aumento em 2017 de 17,9% do mercado brasileiro
geral da música gravada em comparação ao ano anterior.
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Vale destacar que o streaming interativo, no Brasil, já tinha alcançado as taxas
de crescimento de 52,4% em 2016 e de 192,4% em 2015, o que reforça a rápida e
contínua evolução deste modelo no país. O Gráfico 05 abaixo demonstra de forma
mais clara esse contexto:
Gráfico 05 – Evolução das receitas do streaming interativo (em R$ milhões)
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018) com dados obtidos nos relatórios da ABPD (2012, 2013, 2014,
2015) e Pró-Music Brasil (2016, 2017).

Além disso, sob a perspectiva do consumo de música, uma pesquisa recente
realizada pela IFPI (2018b) entre maio e abril de 2018 e publicada em outubro do
mesmo ano, demonstrou que no âmbito global, 86% entre os consumidores de
música, na faixa etária entre 16 e 24 anos, escutam música por meio das plataformas
de streaming interativo como o Spotify, YouTube, Deezer, Tidal, entre outras, sendo
que 56% desse público utilizam serviços pagos mediante assinaturas.
Esses dados sobre o streaming interativo servem para reforçar a importância
atual desse serviço para o mercado musical e, consequentemente, para os titulares
de direitos autorais. Além disso, possuem grande importância sob a ótica do acesso
à cultura por meio das obras musicais, tendo em vista que os dados demonstram que
o consumo de música no Brasil tem aumentado e que muitas plataformas digitais de
streaming fornecem o acesso a acervos compostos por milhões de músicas de forma
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gratuita ou mediante assinaturas de baixo custo, o que implica em uma maior difusão
cultural.
Assim, esse conjunto de dados e fatos justifica uma atuação do Estado, por
meio de Políticas Públicas com foco especial nos serviços de streaming, visando
corrigir e prevenir conflitos, desigualdades e imperfeições existentes nesse cenário,
bem como servir como fomento para desenvolver a Economia da Cultura e a
Economia Criativa no âmbito nacional.
Com efeito, estando devidamente justificada a proposição de Políticas Públicas
para a Economia da Música, com foco nos serviços de streaming interativo de música,
passa-se a apontar os principais problemas a serem atacados.

6.2.2 A remuneração nos serviços streaming: valor, forma de cálculo, partilha,
Value Gap

A remuneração recebida pelo autor pela exploração de suas obras musicais
nas plataformas de streaming tem sido um dos pontos mais discutidos no meio
musical. Esse problema possui algumas diferentes facetas, sendo que uma delas é
quanto à forma de divisão dos valores arrecadados pelas plataformas digitais, como
já foi abordada no quarto capítulo textual, e para qual foi sugerida uma solução
legislativa, visando estabelecer uma divisão mais equitativa e proporcional com o
papel desempenhado por cada parte no processo produtivo da música, bem como
estabelecer deveres de transparência quanto aos valores, instrumentos e base de
cálculo que envolve a distribuição das receitas. Todavia, a regulamentação proposta
no Capítulo anterior não afasta a importância de outras formas de atuação estatal
como complementação e reforço.
Outro ponto quanto à remuneração, diz respeito ao próprio valor pago por cada
play recebido por música que, conforme também já demonstrado no Capítulo anterior
é consideravelmente baixo. Essa situação tem dois desdobramentos.
O primeiro tem um viés diretamente econômico e pode ser justificado pelo
processo de desmaterialização dos bens físicos que, consequentemente reduz o
custo marginal dos produtos a praticamente zero ao mesmo tempo que viabiliza o
acesso a um número gigantesco de opções de conteúdo. Isto é, a transição de um
modelo baseado na escassez para a abundância, em que a oferta é quase infinita,
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com grande concorrência entre os conteúdos, bens e serviços, bem como com amplas
possiblidades de compartilhamento e acesso gratuito à música (inclusive ilegal),
parece formar um contexto em que naturalmente os preços sofram grande redução
quando comparados com o mercado de discos, por exemplo.
Nesse sentido, conforme constatou Lalonde (2014), as plataformas digitais
precisaram adotar como modelo de negócio, o fornecimento de assinaturas gratuitas,
subsidiadas pela venda de espaços de publicidade ou a opção por assinaturas
baratas, como estratégia necessária para concorrer com as formas ilegais e gratuitas
de acesso à música e conseguir atrair e aumentar sua base de assinantes. Isso acaba
gerando uma baixa renda por usuário e, consequentemente, segundo Lalonde (2014),
subvaloriza o valor da música75. Para o autor, essa estratégia de negócio, deveria ser
suportada pelos acionistas das plataformas e não pelos titulares de direitos sobre as
obras, até porque, com o contínuo aumento da base de assinantes, sobe o preço das
ações dessas empresas sem qualquer benefício aos autores.
O segundo desdobramento vincula-se à forma de cálculo utilizada para a
determinação do valor a ser pago aos titulares dos direitos autorais por cada execução
de suas músicas. A maioria das plataformas digitais para chegar ao valor a ser pago
por cada execução das músicas, divide a receita total a ser distribuída aos titulares
dos direitos sobre as obras76, pelo número de obras existente em seu catálogo. Essa
é uma questão normalmente levantada com maior vigor por autores e artistas que
possuem suas carreiras mais desenvolvidas e que, em regra, possuem músicas com
grande número de execuções. Isso porque, defendem que a forma atual de cálculo é
injusta e coloca as obras musicais na condição de commodities77, ao padronizar o
valor a ser pago para todos aqueles que tiverem suas músicas nessas plataformas,
independentemente de qualquer outro fator.
75

Cabe dizer que, para Lalonde (2014), assim como para diversas outras pessoas ligadas ao mercado
da música, há uma grande tendência de que com a ampliação do número de usuários pagantes nas
plataformas de streaming (o que, de fato, tem ocorrido) e consequentemente uma maior arrecadação
global, há a perspectiva de que se alcance uma remuneração mais adequada para os titulares de
direitos autorais. De qualquer forma, Lalonde (2014), defende que, enquanto isso não acontece, as
plataformas digitais deveriam distribuir um percentual maior de suas receitas aos titulares das músicas.
76 O valor a ser distribuído aos titulares e aquele equivalente ao valor total das receitas da plataforma
digital, descontados os impostos e a remuneração da própria plataforma, que em regra é de 30%.
77 Quanto ao conceito de commodities no sentido dado por aqueles que se opõem à forma de cálculo
do valor pago por execução de cada música nas plataformas de streaming interativo de música, vale
citar Pereira (2009, p. 16) para quem esse termo define “um tipo de produto no qual não há diferenças
qualitativas entre os mercados onde ele é negociado, ou seja, entre negócios de um mesmo produto
em mercados diferentes, não existe preferência, em termos de qualidade, por parte dos compradores
do produto”.
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Por fim, quanto à questão da remuneração, existe ainda um tema que tem sido
objeto de grandes discussões pelo mundo e, especialmente na Europa (COM, 2016).
É o caso do Value Gap, que reflete uma situação de mercado em que as plataformas
de streaming de áudio e vídeo, que funcionam com base no conteúdo gerado
diretamente pelos usuários, como o Youtube, distribuem uma remuneração
insatisfatória aos titulares de direitos autorais em comparação com o número de
usuários que possuem e a quantidade de acessos a conteúdo musical bem como,
com suas receitas.
Segundo consigna a IFPI (2018) no seu Relatório Anual da Música de 2018, o
Youtube e outras plataformas do gênero, arrecadam altíssimos valores por meio de
anúncios publicitários inseridos em áudios e vídeos incluídos pelos seus usuários e
que muitas vezes contêm músicas protegidas por Direitos Autorais, que não são
detectadas e, portanto, não geram nenhuma remuneração para os autores, artistas e
produtores fonográficos. Além de prejudicar os titulares das obras exploradas, esse
fato geraria um problema concorrencial, na medida em que outras plataformas de
música como o Spotify e Deezer, em tese, obtêm o licenciamento de todas as obras
que disponibilizam em seus catálogos, ou seja, pagam por cada utilização.
Essas plataformas com conteúdo gerado pelo usuário, defendem-se alegando
que não podem ser responsáveis pelo conteúdo gerado e colocado à disposição do
público por terceiros (seus usuários), e que eventual controle disso poderia ser
tecnicamente inviável, além de colocar em risco o direito à liberdade de expressão
dos usuários, tendo em vista que demandaria um controle prévio sobre os conteúdos
a serem postadas, o que é objeto de preocupação também de muitos usuários 78 que
possuem canais nessas plataformas e que os utilizam como ferramenta de trabalho e
fonte de renda.

6.2.3 Informalidade no mercado da música

O mercado musical, assim como a Economia Cultural e a Economia Criativa
apresentam uma alta taxa de informalidade, tanto nas relações de trabalho, como na
78

É o caso do Youtuber português Want, que possui um canal direcionado à crianças com milhares de
seguidores recentemente gravou um vídeo informando ao seu público que seu canal seria fechado em
decorrência das mudanças em andamento no âmbito da União Europeia sobre a responsabilidade dos
canais que trabalham com conteúdo fornecido pelos usuários, por infrações a direitos autorais nos
vídeos desses usuários (OLIVEIRA, 2018).
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própria constituição dos empreendimentos musicais. Isso acontece, segundo Núñez
(2017), ao tratar especificamente do setor da música, principalmente nos elos iniciais
da cadeia produtiva, ou seja, na criação e produção da música. Além disso, é muito
comum, também, na versão reduzida da cadeia, ou seja, quando o autor cria e
disponibiliza o produto diretamente ao consumidor final.
Um dos grandes motivos desse contexto informal e que culmina, por exemplo,
na inexistência da realização de contratos de trabalho formais ou ainda, nos registros
inerentes a uma empresa ou empresário individual ocorre, diante das dificuldades de
sobrevivência no mercado musical, o que demanda, sobretudo aos artistas
independes e em início de carreira, buscarem fontes alternativas de renda em outras
atividades, de forma paralela com trabalho artístico, gerando um cenário
desestruturado e pouco profissionalizado (NÚÑEZ, 2017).
Portanto, a informalidade existente no mercado da música acaba gerando
algumas disfunções para o setor e que precisam ser atacadas pela ação estatal. Um
dos problemas apontados por Reis (2006) é a dificuldade em gerar dados estatísticos
para a melhor compreensão deste mercado e que também podem ser utilizados como
subsídios informativos para discussão e criação de Políticas Públicas que possam
favorecer esta atividade econômica e, consequentemente, os autores (CHIESA;
KERN, 2018).
Também apontando a informalidade como um desafio a ser enfrentado pela
Economia da Música, Leonardo Salazar apresenta um rol de dificuldades que são
geradas a partir desse problema:
a) baixo nível de educação técnica e profissional;
b) ausência de contratos nas relações comerciais;
c) ausência de contratos de trabalho nas relações pessoais;
d) ausência de personalidade jurídica das empresas;
e) ausência de estatísticas oficiais e dados confiáveis sobre o mercado
musical;
f) ausência de Políticas Públicas voltadas para o desenvolvimento da
indústria da música;
g) ausência de linhas de crédito para investimento na cadeia produtiva da
música (SALAZAR, 2015, p. 260).

Por fim, complementando a citada lista apresentada por Salazar (2015), não há
como deixar de citar que o grande nível de informalidade existente nas relações
profissionais e comerciais envolvendo as obras musicais, pode gerar, ainda, conforme
alertam Vidigal e Siqueira (2017), a precarização das condições trabalhistas e
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previdenciárias do autor, intérpretes, músicos executantes e outros profissionais do
setor musical.

6.2.4 Concentração do mercado: repertórios e plataformas digitais

A questão da concentração no mercado musical é algo que foi transferido dos
modelos de negócios baseados no suporte físico para o mundo digital, com algumas
diferenças. Assim, muito embora hoje as barreiras para que um autor disponibilize a
suas obras gravadas ao público tenham caído, abrindo, assim, um amplo caminho
para os profissionais independentes, por outro lado, os grandes catálogos, inclusive
das obras nacionais, continuam sob a titularidade das majors, conforme verifica-se no
Gráfico 06 abaixo:
Gráfico 06 – Percentual de participação no mercado da música brasileira
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018) com base em Brasil (2016).

Portanto, o Gráfico 06, demonstra que há ainda uma grande concentração no
mercado musical brasileiro nas mãos de quatro grandes gravadoras, que juntas
possuem 90% da titularidade dos fonogramas das obras nacionais. Fora isso, é
importante considerar também que 68% das obras pertencem às gravadoras
estrangeiras o que, consequentemente, significa que há um grande direcionamento
das receitas produzidas com bens nacionais para outros países (BRASIL, 2006).
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Essa centralização dos grandes catálogos de música nas mãos de poucas
empresas pode gerar dificuldades, ainda, de difusão das obras musicais no ambiente
digital, haja vista que no sistema vigente, as plataformas digitais antes de colocaram
as músicas à disposição do público precisam obter o licenciamento com os titulares
dos direitos autorais. Isto não seria um problema se não houvesse essa concentração
de mercado, pois ela coloca as majors em uma posição imensamente fortalecida nas
negociações em relação às plataformas digitais, que ficam sujeitas às altas exigências
das gravadoras, já que os seus catálogos são necessários para o serviço de streaming
de música seja atraente ao consumidor, portanto, para que o negócio seja viável. Tal
fato poderia, em tese, em hipóteses mais extremas, inviabilizar a continuidade de
algumas plataformas de streaming e servir como barreira de entrada para novos
serviços de streaming de música e, consequente, prejudicar o acesso às obras
musicais.
Além disso, o cenário de concentração existe também no âmbito das
plataformas digitais, que da mesma forma é dominado por empresas internacionais, o
que, conforme constata Marchi (2017, p. 127), pode ser encarando como um problema
às estratégias e necessidades específicas do mercado de música local, já que o
domínio do mercado pelas multinacionais “implica a importação de um modelo de
negócio acordado no plano global”.
Há, nesse sentido, inclusive, uma preocupação com a diminuição do consumo
do repertório de músicas nacionais em decorrência da concentração de empresas
estrangeiras nesse mercado, pois, segundo aponta o Ministério da Cultura no
Relatório de Desenvolvimento do Programa de Economia da Música, “há forte atuação
das majors na mediação do consumo, seja por meio da prática do jabá, do
desenvolvimento de algoritmos dos players digitais e o desenvolvimento e
posicionamento de playlists” (BRASIL, 2016, p. 33).
Essa preocupação parece ter fundamento, pois enquanto uma pesquisa
apresentada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –
Sebrae (2015) a respeito de consumo de música no Brasil no ano de 2014 apontava
que 72% dos resultados do mercado música brasileiro advinham dos repertórios de
música nacional, outra pesquisa recentemente publicada pela IFPI (2018b) mostra
que no Brasil, embora prevaleça ainda a preferência pelas músicas locais, o
percentual de consumo dos repertórios nacionais, reduziu para 55%, dentre o total
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de músicas ouvidas no país79, o que justifica uma atenção especial por parte do
Estado.

6.2.5 Fontes de financiamento

O desenvolvimento da carreira de um autor, artista, músico, demanda, em
regra, algum tipo de investimento inicial para que a sua obra musical possa seguir o
ciclo cultural e econômico e chegue até o consumidor final. Nos dias atuais, esse
investimento reduziu muito, se comparado com os tempos da predominância do
mercado baseado nas obras físicas. Esse fato, aliado com as possibilidades
tecnológicas e canais abertos pela internet, para a divulgação de músicas e vídeos,
em tese, fornece a todos, portanto, a oportunidade de colocar à disposição do público
suas obras musicais, seja por meio de intermediários da cadeia musical ou não.
Todavia, ainda a realização da maioria dos projetos na área musical que
objetivem uma maior divulgação e disseminação das obras musicais, a produção de
conteúdos com maior qualidade, entre outras coisas que podem servir para que o
profissional da música obtenha maiores rendimentos com suas criações intelectuais,
demanda algum tipo de investimento financeiro. Para isso, os recursos necessários
podem ser pessoais, quando o artista tem essa disponibilidade, por meio do apoio de
outros atores da cadeia produtiva da música, como editores, gravadores e
agregadores, por meio de patrocínios ou doações ou, ainda via financiamento, que
pode ser público ou privado.
Essa última possibilidade pode ser entendida como de grande importância para
o desenvolvimento do artista que opta por traçar um caminho independente ou até
mesmo para pequenas editoras e gravadoras que pretendam investir no ramo musical.
Portanto, as fontes de financiamento têm um papel relevante neste assunto, como
costuma ter em outros ramos empresariais também.
No contexto nacional, existem algumas opções específicas de financiamento e
fomento que visam fortalecer e desenvolver as atividades vinculadas à cultura e à
música. No âmbito estatal, há programas em nível federal, estadual e municipal que
fornecem recursos a projetos musicais, por meio da liberação de recursos diretos,
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A pesquisa da IFPI (2018) foi realizada entre abril e maio de 2018, com base na população
consumidora de música entre 16 e 64 anos de idade.
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mediante editais específicos ou, ainda, com a concessão de incentivos fiscais, em que
os recursos são fornecidos, por meio de doações ou patrocínios realizados por
pessoas físicas ou jurídicas, podem abater os respectivos valores fornecidos aos
projetos culturais de impostos a serem pagos, dentre de certos limites e condições
especificados em lei.
O grande exemplo de financiamento por meio de incentivos fiscais, é o
estabelecido pela Lei n. 8.313 de 1991, mais conhecida como Lei Rouanet80, que
permite que pessoas físicas ou empresas tributadas com base no lucro real, apoiem
financeiramente projetos culturais previamente submetidos e aprovados pelo
Ministério da Cultura, com abatimento dos valores do Imposto de Renda81.
Atualmente, a grande maioria dos recursos públicos direcionados aos setores
culturais, ocorrem por meio da Lei Rouanet.
Uma das principais características dos mecanismos de incentivo fiscal e que se
aplica à Lei Rouanet, é que a decisão sobre o direcionamento dos recursos não é
controlada pelo Estado, mas sim pelo apoiador. Portanto, nesse caso, o papel do
Ministério da Cultura é apenas de recepcionar, analisar e credenciar projetos aptos a
receber os recursos, sendo que após aprovado o projeto, cabe ao proponente buscar
o apoio de empresas e pessoas físicas. Neste sistema, os aportes financeiros podem
ser realizados nas modalidades de doação ou patrocínio. Para as empresas que
adotam a participação nesse processo de apoio cultural, além da possibilidade de
deduzir de impostos os valores transferidos aos projetos, em regra, obtêm, também,
outras contrapartidas dos projetos patrocinados como, por exemplo, a divulgação da
marca nos materiais de divulgação e prêmios de reconhecimento (LEMOS, 2015).
Cumpre ressaltar, neste sentido, que uma das dificuldades detectadas para o
recebimento de verbas mediante a sistemática da Lei Rouanet, sobretudo por artistas
não famosos ou projetos menores é que as empresas tendem a patrocinar artistas e
projetos de renome, como forma de divulgação da própria marca, o que que Neves
(2002) chama de marketing cultural82.
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A Lei n. 8.313 de 1991, é denominada de Lei Rouanet em razão do nome do seu criador, Sérgio
Paulo Rouanet, que à época era o Secretário Nacional de Cultura.
81 As pessoas físicas podem utilizar para doação a projetos culturais, até 6% do valor total do imposto
de renda a ser pago e as pessoas jurídicas até 4%.
82 Neves (2002) cita que o apoio a projetos culturais tem sido utilizado como marketing cultural e que,
com isso, muitas empresas que antes tinham uma má imagem aos olhos da sociedade e dos
formadores de opinião, passaram a gozar de credibilidade recebendo uma espécie de perdão social,
por erros ou abusos cometidos no passado e ganhando crédito para o futuro.
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Além disso, os artistas e projetos de grande visibilidade, tendem a estruturar
equipes de captação de recursos com melhor e maior acesso a essas empresas. Isso,
conforme observa Gruman (2010), acaba gerando, inclusive, um problema de
concentração do total de recursos arrecadados em poucos projetos, o que de fato é
confirmado pelos dados disponíveis no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à
Cultura (SALIC, 2017), os quais demonstram que praticamente 50% dos recursos
totais arrecadados em 2017, foram direcionados para cerca de 3% dos projetos. Além
disso, há também uma concentração regional na captação, em que os projetos
pertencentes ao Sudeste ficam com um total de 78% dos valora arrecadadas
conforme demonstra o Gráfico 07:
Gráfico 07 – Arrecadação com a Lei Rouanet por região dos projetos
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018) com base nos dados da SALIC (2017).

A superconcentração dos recursos no Sudeste é puxada pelo Estado de São
Paulo, onde ficam 45% do total dos recursos arrecadados por meio de incentivos
fiscais da Lei Rouanet, o que demonstra uma desigualdade regional na distribuição
dos recursos federais via renúncia tributária e, em tese, prejudica os artistas das
outras regiões.
Ainda, uma questão a ser levantada dentro deste contexto de concentração, é
quanto ao fato que a lei permite apenas que empresas tributadas pelo lucro real, que
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em regra são empresas de grande porte, possam apoiar projetos culturais se
beneficiando da renúncia fiscal do Estado, o que tende a dificultar o acesso por
músicos iniciantes e projetos pequenos, sem tanta repercussão.
Além dos incentivos fiscais, a Lei Rouanet prevê também a promoção da cultura
por meio do Fundo Nacional da Cultura (FNC), cujos subsídios são fornecidos
diretamente pelo Governo Federal, por meio de Editais próprios, normalmente
direcionados para áreas específicas. Todavia, os recursos e editais disponíveis por
meio dessa espécie de financiamento, são escassos diante da demanda existente.
Como alternativa, existe também a possibilidade de financiamentos privados,
que podem ser oferecidos por instituições financeiras ou, ainda, em alguns casos, por
algumas empresas públicas ou privadas que adotam políticas de incentivo cultural e
que por meio de editais de concorrência, oferecem apoio a projetos musicais com
recursos próprios83. No entanto, nesses casos, em regra exige-se um padrão de
formalidade maior e normalmente que o participante seja uma pessoa jurídica, o que
acaba afastando grande parte de artistas e bandas.
Por fim, tem ganhado espaço nos últimos anos, a espécie de subvenção
coletiva, chamada de crowdfunding e que representa um modelo colaborativo de
financiamento privado em que muitas pessoas auxiliam com pequenas contribuições
para viabilizar o projeto de um artista, como a gravação de um álbum em um estúdio
profissional, por exemplo. Assim o artista, ao invés de depender de recursos públicos
escassos ou de uma gravadora como financiadora de seu empreendimento e como
elo com os seus fãs, utiliza das plataformas de crowdfunding¸ que possibilita que o
público seja o seu parceiro e fomentador de suas ações (BERNARDO; MARTINS,
2014). Todavia, essa modalidade ainda é recente e é desconhecida por muitos artistas
e consumidores de música. Mas os números disponibilizados pelas plataformas
demonstram que essa prática tem gradativamente crescendo.
Sendo assim, diante do contexto apresentado, verifica-se a existência de um
deficit quanto às formas e possibilidades de acesso a financiamento pelo autor e
demais profissionais da música, especialmente àqueles independentes ou que
buscam dar início à carreira na música, o que decorre principalmente de problemas
estruturais e legislativos, dificultando a geração de renda no setor.
A título de exemplo é possível a “Chamada Música em Movimento 2018” promovido pela Petrobrás,
via o Programa Petrobras Cultural e que está buscando selecionar projetos musicais para patrocínio
com recursos próprios. Ressalta-se que ser pessoa jurídica é condição para a apresentação de projeto.
83
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6.2.6 As exigências no contexto atual da Economia da Música no ambiente
digital

Como já visto, o mercado da música gravada sofreu grandes transformações
nas últimas duas décadas, o que acontece em conjunto e sob a influência do
desenvolvimento da Sociedade da Informação e respectivos aspectos tecnológicos,
econômicos e socioculturais. Nesse contexto, a Economia da Música passa a ter no
ambiente digital a sua principal forma de atuação, tendo o streaming como a
tecnologia e modelo de negócio preponderante.
Nesse novo cenário, abriram-se novas possibilidades de ascensão à carreira
musical. O autor que antes praticamente dependia da aceitação de uma gravadora
para que tivesse suas obras gravadas e disponibilizadas ao consumidor final,
mediante assinatura de contratos com a cessão de grande parte de seus direitos
autorais, agora tem à sua frente, um leque de opções para fazer com que sua obra
atravesse todo o processo produtivo e chegue até o público.
Isso permite, portanto, que o autor cumpra, se quiser, o papel de outros atores
na cadeia produtiva, fazendo a obra chegar no consumidor e mantendo a integralidade
de seus direitos. Por mais que os intermediários (editoras, gravadoras e agora
agregadoras) continuem existindo e, inclusive, em regra, oferecem um trabalho muito
importante para a gestão e ascensão da carreira do músico, o ponto é que atualmente
o artista tem a opção de firmar um contrato ou não com esses atores.
Todavia, a opção independente, muito embora seja possível, demanda também
conhecimentos específicos e uma série de atividades e tarefas não vinculadas aos
conhecimentos musicais. Ou seja, ao cortar atores do processo produtivo, é o artista
quem precisa assumi-los pessoalmente, ou ter a capacidade financeira para
contratação de serviços específicos, como uma agência de publicidade, a gestão
financeira, a gestão dos contratos, a gravação dos fonogramas, entre outros. Para o
profissional já bem-sucedido e com sucesso no mercado da música isso pode não ser
problema, tanto que não é mais tão raro ver artistas seguindo a carreira independente,
em busca de autonomia e melhores remunerações. No entanto, para muitos outros
artistas, esse novo contexto é complexo.
Por isso, o artista, sobretudo o independente, em início de carreira ou não,
nesse novo panorama econômico e tecnológico, precisa atuar como empreendedor
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cultural. Isso exige capacitação para além de suas atividades criativas. O artista
precisa gerenciar a sua atividade produtiva, seus direitos e suas finanças, entender o
mercado e seu público-alvo, planejar os diversos aspectos de sua produção, procurar
fontes de financiamento, criar meios de comunicação para divulgação de suas obras
e para interagir com seu o público consumidor, buscar novas tecnologias que possam
agregar na sua atividade, formar redes de contato, seja para abrir novas
oportunidades como também para formação de parcerias e realização de trabalhos
colaborativos, ou seja, deve profissionalizar-se e, também, formalizar a sua atividade
para abrir novas oportunidades no mercado e, ainda, ampliar o leque de opções para
obtenção de recursos eventualmente necessários para alavancar sua carreira.
Nesse sentido, conforme observa Morais (2010, p. 27), o artista na atualidade
encontra-se dentro de um “contexto competitivo e cada vez mais ágil e profissional,
não há espaço para o amadorismo, a informalidade no mau sentido e a ausência de
planejamento”. Desse modo, considerando a importância do fomento à criação das
obras musicais como meio de produção da própria cultura e da diversidade cultural,
deve o Estado estar atento às características e exigências do cenário contemporâneo
da Economia da Música, intervindo, a fim de esclarecer, orientar e capacitar os
criadores intelectuais para este novo cenário, e, inclusive, como forma de
desenvolvimento econômico do setor e em consonância com o interesse coletivo de
acesso à cultura, previsto na Constituição Federal de 1988.

6.3

O status atual das Políticas Públicas para a Economia da Música no Brasil

Os problemas diagnosticados nas páginas anteriores não são especificamente
novidades para os atores que estão inseridos ou circundam de alguma forma o mundo
da música e que, consequentemente, têm acompanhado todas as transformações,
dificuldades e desafios que este setor da Economia Cultural e Economia Criativa tem
sofrido a partir do final do século passado. Assim, questões como a proteção dos
Direitos Autorais, a promoção do acesso universal às obras musicais e o fomento à
produção cultural por meio da música, são preocupações que têm gerado, já há alguns
anos, debates no âmbito acadêmico, governamental e político, corporativo e também
na sociedade civil.
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Dessa forma, diante da relevância do tema e de seus reflexos em diversos
domínios da sociedade e, inclusive na Economia, foi construído por meio do Ministério
da Cultura, com a união de esforços, pesquisas e discussões, um conjunto de ações
e propostas voltadas para a dimensão econômica da música, visando enfrentar os
desafios existentes. Surgiu, assim, no ano de 2016, o Programa de Economia da
Música (PEM), visando criar uma agenda pública para formulação de Políticas
Públicas com o objetivo de “propiciar o crescimento econômico orgânico e estruturado
do setor musical brasileiro, de forma a promover uma economia da música
competitiva, dinâmica, diversificada e equilibrada” (VIDIGAL; SIQUEIRA, p. 182).
A proposta do Programa da Economia da Música surge de forma alinhada a um
contexto mais amplo relacionado que abrange a Agenda da Economia da Cultura e
insere-se no âmbito dos objetivos traçados no Plano da Nacional de Cultura (PNC),
que por sua vez é o instrumento que estabelece o conjunto de princípios, objetivos,
diretrizes, estratégias, ações e metas que devem orientar o poder público nos
processos de formulação e gestão de políticas culturais (BRASIL, 2010).
Destaca-se que Plano Nacional de Cultura (PNC), criado pela Lei n. 12.343 de
2010, foi elaborado de forma democrática, após a realização de fóruns, seminários e
consultas públicas, com participação da sociedade civil e sendo aprovado para um
prazo de vigência de dez anos (2010-2020), com a previsão de revisões periódicas
para atualização e aperfeiçoamento de suas diretrizes e metas. A função de
coordenador executivo do PCN coube ao Ministério Público, mas a sua execução e o
êxito no alcance de suas metas, exige uma atuação cooperada entre cidades,
estados, sociedade e outras organismos do Governo Federal.
Além disso, importante dizer que o Plano Nacional da Cultura, estabeleceu a
tese da tridimensionalidade da concepção de cultura, o que significa que as Políticas
Públicas culturais devem ser trabalhadas de forma a buscar o atendimento das três
seguintes dimensões: simbólica, cidadã e econômica.
Nesse sentido, a dimensão simbólica pressupõe o aspecto cultural em que
todos os seres humanos têm a capacidade de criar símbolos que se expressam em
práticas culturais e, também, nas mais diversas linguagens artísticas. Já a dimensão
cidadã estabelece a cultura com um direito basilar de todo e qualquer cidadão e,
portanto, é necessário que se garanta a toda a sociedade, a participação na vida
cultural, bem como o amplo acesso aos bens culturais. Por fim, a dimensão econômica
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envolve o aspecto da cultura como um lugar de inovação e expressão da criatividade,
que faz parte do novo cenário de desenvolvimento econômico e de contribuição para
geração de emprego, renda e riqueza (GHEZZI; VIDIGAL, 2016).
Portanto, com foco especial na dimensão econômica da cultura e de sua
importância no desenvolvimento econômico do país, mas sem deixar de levar em
conta as dimensões cidadã e simbólica, é que nasceu o Programa Nacional da
Economia da Cultura (PNEC), que logo foi seguido pelo início do processo de criação
do Programa da Economia da Música, tendo em vista que este setor foi
estrategicamente eleito como prioritário para atuação estatal por meio de Políticas
Públicas, tendo como reflexão as grandes transformações sofridas em decorrência da
evolução tecnológica, do processo de reestruturação dos modelos de negócio
baseados no ambiente digital e, consequentemente, na cadeia produtiva das obras
musicais (LIEBOWITZ, 2016).
Dessa forma, com base nas premissas do PNEC, deu-se início a construção
dos elementos necessários ao desenvolvimento dos PME e, com base em dados
institucionais e acadêmicos do setor musical, bem como em debates envolvendo
agentes representantes da área, foram identificados cinco principais desafios a serem
observados no processo de criação do programa de Políticas Públicas para a área,
quais sejam:
• Ampliar e qualificar o acesso de agentes e empreendimentos do setor
musical brasileiro a mecanismos de fomento;
• Ampliar, qualificar e diversificar a circulação e difusão nacional e
internacional de bens e agentes do setor da música;
• Desenvolver um ecossistema legal e regulatório que gere condições
adequadas à economia da música e aos seus agentes;
• Promover o desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais aos
agentes do campo da música necessárias ao fortalecimento e
diversificação de sua dimensão econômica; e
• Qualificar a geração e difusão de dados e informações sobre a dimensão
econômica da música brasileira (BRASIL, 2016).

A partir dos desafios levantados foram traçadas propostas de medidas a serem
tomadas, com suas respectivas estratégias de implantação. Para isso, foram
considerados, inicialmente dois elementos basilares: a proposição de ações que
atendessem à teoria tridimensional da cultura e que envolvam a mobilização e
articulação de diferentes agentes, com base no pacto federativo (estados, municípios
e União), ambos previstos no PNC. Além disso, seguindo as premissas fixadas no
PNEC, a organização das propostas foi sistematizada em quatro campos específicos:
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a) financiamento, b) formação, c) regulação, e d) pesquisa, desenvolvimento e
inovação (PDI). O quadro abaixo apresenta de forma sintetizada as propostas
apresentadas no Programa da Economia da Música:

FINANCIAMENTO

Tabela 01 – Síntese das propostas de Políticas Públicas do PEM
I) Ampliar e qualificar o acesso de agentes e empreendimentos do setor musical
brasileiro a mecanismos de financiamento:
Diversificar os mecanismos de financiamento e qualificar seu acesso;
Ampliar e qualificar o acesso a mecanismos consolidados de financiamento.
II) Ampliar, qualificar e diversificar a circulação e difusão nacional e internacional de
bens e agentes do setor da música:

PDI

Fomentar a estruturação e qualificação de Arranjos Produtivos Locais (APLs) e
cooperativas;
Fortalecer redes locais e regionais de feiras e festivais;
Ampliar e qualificar a participação nos canais e plataformas de difusão, circulação e
comercialização;

REGULAÇÃO

Fortalecer a estrutura técnica e regulatória para internacionalização.
III) Desenvolver um ecossistema legal e regulatório que gere condições adequadas à
economia da música e aos seus agentes:
Articular um equilibrado e adequado conjunto de normas trabalhistas e previdenciárias;

Articular um equilibrado e adequado conjunto de normas tributárias;
Promover um equilibrado e adequado arcabouço de direitos autorais.

FORMAÇÃO

IV) Promover a formação de competências técnicas e gerenciais aos agentes do campo
da música necessárias ao fortalecimento e diversificação de sua dimensão econômica:
Desenvolver e promover o acesso à carteira diversificada e qualificada de formação voltada
a competências gerenciais;
Articular a qualificação e ampliação de programas públicos de formação para oferta de
experiências voltadas para competências técnicas no campo da música.
Qualificar a geração e difusão de dados e informações sobre a dimensão
econômica da música brasileira:
Gerar, sistematizar e difundir dados e informações sobre a dimensão econômica;
Ampliar a adesão de agentes, entes e equipamentos ao Sistema Nacional de Informações e
Indicadores Culturais (SNIIC).
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) com base nos dados do PEM (BRASIL, 2016).

Verifica-se que alguns aspectos importantes e impactantes para o setor da
música, inclusive sob a perspectiva econômica (alguns apontados no item 5.3
respectivos subitens) poderiam ter sido mais bem abordados no PEM. É o caso, por
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exemplo, da discussão a respeito dos direitos autorais no ambiente digital, da
concentração de mercado nesta área e também, da análise e meios de incentivo para
uma maior aproximação entre o mercado musical e as inovações tecnológicas e,
consequentemente, a exploração de novos modelos de negócio daí decorrentes.
Todavia, o PEM e todo o contexto que envolveu a sua construção, demonstram
que Ministério da Cultura em conjunto com os atores que fazem parte do setor musical
e também a sociedade civil, vem, há alguns anos, trabalhando no sentido de observar
as dificuldades e demandas existentes diante de todas as mudanças que ocorrem
nesta área. Além disso, vem construindo, a partir disto, propostas sistematizadas e
inovadoras de Políticas Públicas de cultura para a música, que contemplam um
modelo de trabalho articulado e cooperativo entres as diferentes esferas do poder
púbico e da sociedade, bem como, tenciona a atuação estatal para a criação de
ambientes de incentivo ao empreendedorismo e inovação, como estratégia para o
desenvolvimento Cultura, social e econômico do setor, bem como dos sujeitos que o
integram e, consequentemente, com reflexos na sociedade (GHEZZI; VIDIGAL, 2016).
Portanto, se por um lado o Programa da Economia da Música representa
avanços sob a perspectiva das Políticas Públicas, no âmbito do setor musical, é
preciso dizer que, lamentavelmente esse programa não teve a sua continuidade após
2016, ficando relegado, assim como diversas outras políticas em andamento no
Ministério da Cultura no mesmo período. Isso se justifica porque o PEM foi
formalmente lançado no início de maio de 2016. Todavia, poucos dias depois, em 18
de maio de 2016 o Senado aprovou a abertura do processo de Impeachment contra a
Presidente Dilma Rousseff, que na ocasião foi afastada do cargo até o final o
procedimento e que culminou na perda do cargo de Presidente da República em 31
de agosto de 2016.
Nesse contexto de alteração na Presidência da República em decorrência do
Impeachment, inaugurou-se nesta fase nova gestão do Governo Federal, um período
de diversas mudanças estruturais no âmbito do Ministério da Cultura, bem como, das
pessoas, cargos e posições. Inclusive em termos de Ministro da Cultura, houve uma
grande rotatividade no cargo, sendo que de maio de 2016 a julho de 2017, ou seja,
em pouco mais de um ano, o país teve quatro ministros diferentes. Além disso o MinC.
foi extinto em maio de 2016, logo nos primeiros dias do governo interino, passando a
se constituir como secretaria no âmbito do Ministério da Educação (MORAES, 2016).
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Mas uma semana depois de, após protestos do mundo artístico, o MinC foi recriado
(POLLETI, 2016).
Ainda, em agosto de 2016 foi publicado o Decreto n. 8.837, que alterou a
estrutura regimental e o quadro de cargos e funções do MinC. Neste ato, inclusive foi
extinta a Secretaria da Economia Criativa, dentro da qual o PME foi desenvolvido,
sendo substituída pela Secretaria da Economia da Cultura. Por fim, em junho de 2018
foi novamente alterada a estrutura do MinC, criando-se novamente a Secretaria da
Economia Criativa em substituição à Secretaria da Economia da Cultura. Ainda,
houve, positivamente, a criação da Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade
Intelectual.
Portanto, todas essas mudanças de estrutura e de gestão por que passou o
MinC, aliada aos cortes nos recursos destinados a este Ministério, certamente
impactaram para congelar o desenvolvimento do Programa de Economia da Música
e, por conseguinte, da implementação das Políticas Públicas nele previstas.

6.4

Novos parâmetros para Políticas Públicas focadas na busca pelo equilíbrio
entre o direito de remuneração do autor e os direitos de acesso às obras
musicais
O percurso realizado no presente trabalho, buscou demonstrar que as

transformações que ocorreram no mercado da música, não se fundamentam em
apenas um ou outro fato específico, como, por exemplo no surgimento de novas
tecnologias. Isso porque as mudanças não são só tecnológicas, mas também são
sociais, culturais e econômicas, as quais, que em um andar conjunto e ao longo dos
anos,

empurraram-se

mutuamente

no

processo

contínuo

de

formação

e

desenvolvimento da Sociedade da Informação.
Portanto, entender que as alterações nos modelos de negócio envolvendo a
música ocorrem nesse contexto de multifatores é essencial para que se encontrem
caminhos para a resolução de conflitos, desigualdades e vícios estruturais
eventualmente existentes. Assim, procurar soluções para os desafios que as relações
jurídicas envolvendo as obras intelectuais e os Direitos Autorais apresentam,
sobretudo do ambiente digital, apenas sob a perspectiva do direito é se fechar em
uma casa sem portas e sem janelas enquanto os problemas e os desafios se
desenvolvem do lado de fora.
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Com isso, pretende-se dizer que propostas que busquem soluções para os
desafios impostos pelas transformações advindas de evolução da Sociedade da
Informação, devem necessariamente partir de pressupostos multidisciplinares, pois
como já referido, envolvem aspectos técnicos e tecnológicos, econômicos, sociais e
culturais. Sem um olhar panorâmico sobre todos esses elementos dificilmente
soluções serão encontradas.
Portanto, visando apresentar parâmetros para criação de Políticas Públicas a
serem aplicadas no contexto do aparente conflito entre o acesso às obras intelectuais
e Direitos Autorais, serão adotados alguns pontos de partida comuns. O primeiro deles
é que as soluções propostas precisam considerar as tecnologias existentes e novos
modelos de negócio que emergem a cada dia, como oportunidades para o alcance
dos objetivos almejados, no caso, o equilíbrio entre autor e sociedade e também entre
os próprios titulares dos Direitos Autorais.
O

segundo

parâmetro

é

considerar

as

condições

socioculturais

contemporâneas na elaboração das estratégias de desenvolvimento das Políticas
Públicas. Há que se levar em conta os seguintes elementos: interesse dos indivíduos
pelos processos de interconexão e compartilhamento de bens e informações, o desejo
pelo acesso aos bens ao invés da propriedade, a predisposição à integração em
processos participativos, colaborativos, solidários e, também a motivação, não
necessariamente financeira, na realização de processos econômicos (nas relações de
produção, troca e consumo de bens e serviços). Nesse sentido, destaca-se que a
Economia Colaborativa, com seus elementos e princípios específicos, estará inserida,
também, nos elementos a serem apresentados.
Por fim, a partir do terceiro parâmetro, busca-se apresentar proposições que
estejam em consonância com os Direitos Fundamentais estabelecidos na Constituição
Federal de 1998, de forma especial, os Direitos Autorais e os Direitos de Acesso à
Cultura, Educação e Informação, visando, ainda, estabelecer um equilíbrio quando
eventualmente houver conflitos entre eles.
Da mesma forma, objetiva-se pensar em Políticas Públicas que estejam
contextualizadas nos planos e políticas que fundamentam o Sistema Nacional de
Cultura, o que significa que as propostas se pautam no atendimento do princípio da
tridimensionalidade da cultura (correlação entre as dimensões simbólica, cidadã e
econômica) estabelecido no Plano Nacional da Cultura. Além disso, pressupõe-se
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aqui, como condição para a consecução de resultados positivo, a participação
democrática e cooperação entre os entes da Federação, universidades, e sociedade,
nos termos previstos na art. 216-A, Carta Magna de 1988.
Antes de iniciar a apresentação das proposições, demonstra-se a seguir, o
quadro sintético com a especificação do contexto, dos sujeitos, bem como dos
problemas e desafios a serem enfrentados, por meio de Políticas Públicas:

A) Contexto:
ECONOMIA DA MÚSICA NO AMBIENTE DIGITAL

ARTISTAS

B) Sujeitos:
- AUTOR/COMPOSITOR
- INTÉRPRETE
- MÚSICO ACOMPANHANTE

PROBLEMAS E
DESAFIOS

C) Problemas e desafios:

- REMUNERAÇÃO NOS SERVIÇOS DE STREAMING INTERATIVO
- INFORMALIDADE NO MERCADO DA MÚSICA
- CONCENTRAÇÃO DO MERCADO
- FONTES DE FINANCIAMENTO
- AS EXIGÊNCIAS PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORISMO

Apresentados os principais objetivos, fundamentos, diretrizes e foco dos
parâmetros a serem tratados, passa-se agora às propostas em si, dividas pelos
sistemas antes citados.
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6.5

Revisão da Lei Rouanet para promover a desconcentração dos recursos
arrecadados

O financiamento tem um papel essencial para o fomento e desenvolvimento
das atividades vinculadas à Economia da Cultura e Economia Criativa e,
consequentemente para produção e o acesso à cultura. Portanto, o fornecimento de
maiores e melhores fontes de financiamento são essenciais para o desenvolvimento
do ecossistema da música, que incentive o surgimento de novos empreendimentos e
novos artistas no mercado da música e também o desenvolvimento daqueles já
consolidados (BOTELLO, 2001).
Atualmente, a principal fonte de financiamento público da cultura, ocorre por
meio de incentivos fiscais previstos na Lei Rouanet (Lei n. 8.313 de 1991), o que tem
beneficiado muitos projetos culturais ao longo do tempo e, inclusive, vinculados à
música. Contudo, existem alguns desvirtuamentos visualizados no âmbito desse
sistema, conforme já antes apontado e que, portanto, precisam ser revisados e
ajustados.
Dessa forma, um primeiro parâmetro para o fortalecimento do sistema de
financiamento da cultura encontra-se vinculado com a revisão e alteração de alguns
aspectos da Lei Rouanet, de forma especial dos seguintes pontos:

a) Criar categorias de projetos, classificados pelas faixas de valores aprovados
pelo Ministério da Cultura para captação de recursos, para fins de utilização
como parâmetro para uma distribuição dos subsídios de forma mais
equitativa. Isso significa estabelecer que os apoiadores fiquem obrigados a
distribuir, prioritariamente, determinado percentual dos incentivos fiscais, para
projetos que estejam enquadrados nas faixas menores de classificação.
Tal proposta, visa direcionar, de forma obrigatória, recursos para projetos
menores, de modo a fomentar a produção e disseminação da cultura local de
forma diversificada. Essa medida pode ser fundamentada sobretudo no dever
do Estado de democratizar o acesso aos bens de cultura previsto no art. 215,
IV, da Constituição Federal e justifica-se pela constatação de que, por meio
da sistemática atual, projetos pequenos com abrangência local, encontram
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grandes dificuldades na concorrência com projetos de grande repercussão e
que em regra envolvem valores milionários.

b) Incluir outras categorias de empresas como possíveis apoiadores ou
doadores, com utilização dos incentivos fiscais. O objetivo desta inserção é
de promover o princípio da universalização do acesso aos bens e serviços
culturais, possibilitando que projetos locais e menores tenham maiores
oportunidade de acesso aos recursos, como resultado do acesso mais fácil às
próprias empresas locais. A possibilidade atual de apenas empresas
tributadas pelo lucro real poderem participar do sistema de incentivos fiscais,
acaba gerando certa barreira para projetos menores e também de locais
distantes das capitais ou de cidades mais desenvolvidas, onde se concentram
as grandes empresas. Isso porque, em regra, as empresas que utilizam o
lucro real são aquelas de grande porte, às quais, o acesso nem sempre é fácil
e também porque este modelo de empresa, em geral, encontra-se instalado
em grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, que, logo, são os
locais em que se concentram os maiores valores de recursos de incentivos
fiscais utilizados para fomento das atividades culturais.

6.6

Incentivo à utilização das plataformas de crowdfunding e inserção desta
modalidade nas previsões legais da Lei Rouanet

Modelos de negócio baseados em plataformas digitais, que cumprem o papel
de aproximar as pessoas desconhecidas, para a realização de práticas colaborativas,
de compartilhamento de bens, serviços e, experiências, possibilitando, ainda, a
criação de laços sociais por meio da internet, e que se encaixam no conceito de
Economia Colaborativa, têm ganhado cada vez mais o mercado e nos mais diversos
segmentos, conforme se demonstrou no terceiro capítulo textual.
Uma das atividades que faz parte deste contexto da Economia Colaborativa é
o Crowdfunding, que corresponde ao apelo público realizado na internet, por meio de
uma plataforma digital, a uma pluralidade de pessoas ou organizações, visando à
arrecadação de valores, por meio de doação ou em troca de algum tipo de
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recompensa, para fins de financiamento de um projeto específico (BELEZAS, 2017).
Trata-se, portanto, de uma forma de financiamento coletivo.
Esse modelo colaborativo de financiamento tem ganhado espaço no âmbito
nacional e gradativamente têm surgido novas plataformas neste formato, sendo que
muitas delas, focadas em determinados nichos, tipos de projeto ou de negócio, como
a música, por exemplo. Essa opção de arrecadação de valores aparece como uma
ótima alternativa para Economia da Música e, sobretudo, em benefício de artistas
independentes, ante as dificuldades e limites dos subsídios públicos.
É possível afirmar, portanto, que esse modelo de financiamento, baseado na
colaboração, possui um papel de grande relevância do ponto de vista cultural, tendo
em vista que acaba fomentando a produção, difusão e circulação da cultura, ao
viabilizar projetos musicais, como a gravação de um álbum e, consequentemente,
colabora para a universalização dos bens culturais.
A título de exemplo, é possível citar a plataforma digital de crowdfunding
brasileira Benfeitoria (https://benfeitoria.com), a qual justamente foi constituída com
utilização desta forma de financiamento e que hoje, por meio dela, já foram
arrecadados, segundo informações disponíveis na plataforma, mais de trinta e quatro
milhões de reais, que serviram para viabilizar mais de 1.900 projetos. Outra plataforma
brasileira, a Catarse (https://www.catarse.me), criada no ano de 2011, por sua vez,
divulga que já arrecadou aproximadamente noventa e três milhões de reais,
direcionados para 8.849 projetos, com a participação de 556.212 apoiadores.
Considerando este cenário de atuação das plataformas de crowdfunding,
especialmente no contexto brasileiro, em que tem assumido importante papel na
viabilização financeira de projetos envolvendo artistas do mercado musical, além de
auxiliar no processo de aproximação e interconexão entre dono do projeto e os
consumidores de música, entende-se que se justifica a inserção desta modalidade de
negócios inerente à Economia Colaborativa, no contexto das Políticas Públicas para
a Economia da Música e, nesse sentido fazem-se as seguintes sugestões:

a) Criar programas de capacitação para profissionais da música sobre os meios,
requisitos e ferramentas existentes para financiamento das atividades
musicais, mediante treinamentos, cursos, workshops, palestras e outros
eventos, realizados mediante colaboração entre todos os entes da Federação
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(União, estados e municípios), bem como, com Universidades e o Sebrae,
proporcionado, inclusive, espaços de participação para as próprias plataformas
de crowdfunding.

b) Incorporar o financiamento coletivo, isto é, o crowdfunding, na Lei Rouanet,
mediante alteração legislativa, com a adoção posterior de campanhas
publicitárias, por meio da internet e das mídias tradicionais, para divulgação e
esclarecimentos aos artistas e à sociedade sobre o funcionamento e
importância desta ferramenta colaborativa e de sua possibilidade de vinculação
com a utilização dos incentivos fiscais existentes. Importante citar que
atualmente já existem algumas plataformas digitais que utilizam do
crowdfunding para busca de financiamento de projetos cadastrados também
no Ministério da Cultura, com a utilização, pelos usuários apoiadores, dos
benefícios fiscais da Lei Rouanet. É o caso, por exemplo das plataformas Partio
(https://partio.com.br) e Evoe (https://evoe.cc), que utilizam de alguns
procedimentos específicos para este caso. Todavia, devido à natureza dos
recursos, entende-se prudente uma regulamentação específica a respeito.

c) Criar um sistema de credenciamento para plataformas digitais de crowdfunding,
no âmbito do Ministério da Cultura, para fins de autorização do uso de
financiamento coletivo, com recursos vinculados à Lei Rouanet, isto é, com a
possibilidade de descontar valores doados, do imposto de renda a pagar,
estabelecendo requisitos claros e objetivos de transparência e regras de
fiscalização pelo próprio MinC, o que justifica-se, pelo fato da utilização de
recursos públicos.

6.6.1 Cooperativas

de

Plataforma como alternativa

para

uma

melhor

remuneração no ambiente digital

No terceiro capítulo textual foram apresentadas diversas espécies de modelos
de negócio e também de subcategorias pertencentes à Economia Colaborativa. Entre
essas subespécies citadas tratou-se das Cooperativas de Plataforma. Este é um
modelo em expansão na Europa e fundamenta-se nos princípios e valores da
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Economia Solidária e do cooperativismo, no entanto, apropriando-se dos recursos
tecnológicos disponíveis no mercado e que são utilizados pelas empresas da
Economia Colaborativa, como o Airbnb e YouTube, por exemplo.
Empreendimentos dessa espécie, diferenciam-se do que Scholz (2016) chama
de capitalismo de plataforma, referindo-se aos modelos tradicionais da Economia
Colaborativa, como é caso do Uber, cujo objetivo seria o maior lucro possível
acumulado em apenas um polo, que no caso seria a própria plataforma. Portanto, a
proposta de Cooperativas de Plataforma, pauta-se no princípio da solidariedade, na
produção efetivamente colaborativa, na gestão democrática dos negócios, distribuição
justa dos resultados, utilizando a inovação e eficiência, de modo a beneficiar a todos
os colaboradores.
Dentro deste contexto, propõe-se aqui a incorporação de Cooperativas de
Plataforma na cadeia produtiva do mercado musical, tanto na criação, produção, como
no âmbito da difusão das obras musicais. Isto significa, a criação de plataformas
digitais, gerenciadas por cooperativas, que proporcione a atuação colaborativa entre
artistas, produtores musicais, distribuidores, e também profissionais de marketing, de
contabilidade, da área jurídica, entre outros.
Tais plataformas digitais podem servir para os mais diversos fins, como para
facilitar a interconexão entre autores, intérpretes e músicos visando realização de
parcerias para a criação musical colaborativa à distância; para compartilhamento de
instrumentos musicais e os mais diversos serviços envolvendo o processo produtivo
da música; esclarecimentos sobre registros e Direitos Autorais; e para criação de
plataformas de streaming, visando ocupar posição alternativa ou de concorrência em
relação às plataformas atualmente existentes, como Spotify, Deezer, YouTube, tal
qual em algum momento surgiram os selos independentes como alternativa às majors.
Quanto a última finalidade citada, destaca-se que não se trata de uma substituição,
mais sim de um funcionamento paralelo ou até mesmo complementar, mas com
capacidade e, sobretudo, interesse de implementação de melhores formas de
remunerar o autor. Nesse contexto, para viabilizar isso, propõe-se, o seguinte:

a) Criação de projetos envolvendo a integração entre os entes federados,
universidades, empresas e profissionais da música, de tecnologia, de
marketing digital, de contabilidade, de Direito e outras áreas afins, para a
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criação de Incubadoras que se proponham a desenvolver plataformas
digitais estruturadas no formato de Cooperativas de Plataforma.
A partir disso, no caso das plataformas de streaming, para a sua inserção
no mercado digital da música é importante, de forma conjunta, a
implementação das mudanças na Lei n. 9.610 de 1988, propostas no
Capítulo 4, sobretudo quanto à centralização do licenciamento das obras
musicais em apenas uma entidade e, com fundamento em apenas um
direito a ser licenciado, ou seja, o “direito de colocação à disposição do
público”.

b) A implementação deste modelo complexo, teria potencial para criar os
seguintes resultados: a) incentivar a criação intelectual colaborativa e a
diversidade cultural; b) criar meios facilitadores para que novos artistas
tenham acesso aos meios necessários para o processo de criação e
divulgação de seu trabalho; c) melhor remuneração dos artistas nas
plataformas de streaming criadas, tendo em vista que, além dos direitos
autorais, a remuneração que fica atualmente com as plataformas
(normalmente 30%), seria distribuída entre os cooperados84. Além disso,
geraria um ambiente viável para a geração de processos de concorrência
nos serviços de streaming, por meio de empresas nacionais.

6.7

Criação de uma agenda política para buscar soluções para o caso do Value
Gap e outros temas sobre a distribuição de Direitos Autorais

Grande parte dos temas envolvendo os problemas existentes na distribuição
da remuneração oriunda das plataformas de streaming interativo foi tratada no quarto
capítulo textual, no qual são propostos alguns parâmetros para alterações legislativas.
Todavia, a implementação de uma agenda política que se proponha a analisar o tema,
de forma democrática, isto é, com a participação de todas as partes interessadas, é
uma necessidade, para buscar uma convergência de posições que busque um
equilíbrio necessário para a manutenção da cadeia produtiva da música.
84

Ressalta-se que um modelo de plataforma de streaming neste formato já existe. É caso do Resonate
(https://resonate.is), uma empresa constituída a partir do modelo de Cooperativa de Plataforma e
formada por artistas na condição de proprietários desta plataforma de streaming.
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No mesmo sentido, deve entrar em pauta, uma análise profunda, sobre a
necessidade de mudanças na lei que venham estabelecer responsabilidades às
plataformas digitais de streaming que trabalham com a geração de conteúdos por
terceiros, como o modelo do YouTube¸ pela violação aos Direitos Autorais desses
conteúdos. Essa discussão, que está em pauta na Comunidade Europeia, é
importante que ocorra aqui no Brasil também, pois, de um lado, é fato e os números
demonstram, que existe uma incompatibilidade muito grande entre o número de
usuários desse modelo de plataforma e seu faturamento com os valores distribuídos
aos titulares de direitos autorais e inclusive com os valores pagos por outros serviços
como o Spotify.

6.8

Qualificação para o mercado da música: formalização e profissionalização

O setor da Economia da Música apresenta, atualmente, de um lado, diversas
oportunidades para o desenvolvimento profissional de um artista, de forma
independente. Todavia, por outro lado, em um mercado competitivo, as ferramentas
tecnológicas, financeiras, de divulgação e relacionamento com seu público, se não
forem muito bem utilizadas, podem também impedir o desenvolvimento profissional
contínuo e sustentável.
Portanto, dentro de um contexto que se integra às concepções da Economia
Criativa, surge também a figura do empreendedor cultural, papel este que precisa,
cada vez mais ser assumido por aqueles que pretendam atuar de forma independente.
Isso, no entanto, demanda qualificação e formalização.
A partir disso, apresentam-se as seguintes sugestões:

a) Criar programas de capacitação para os profissionais da música, mediante
treinamentos, cursos, workshops, palestras e outros eventos, realizados
mediante colaboração entre todos os entes da Federação, bem como, com
Universidades e o Sebrae, com foco nos seguintes elementos: a)
empreendedorismo cultural; b) importância e benefícios da formalização como
Microempreendedor individual ou como sociedade empresária; b) cadastro de
obras e gestão de direitos autorais; c) a importância da análise de dados para
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o gerenciamento da carreira; d) captação de recursos e gestão financeira; e)
oportunidades na Economia Colaborativa para o setor musical.

b) Por fim, com a implementação de um processo contínuo de formalização dos
atores pertencentes à Economia da Música, é importante que se promovam
pesquisas para a geração de dados mais consistentes sobre este mercado,
visando propiciar melhores análises e controle da efetividade das Políticas
Públicas existentes, bem como para fundamentar a criação de novas agendas
para solução de problemas detectados.
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7

CONCLUSÃO

Não há dúvidas que o desenvolvimento tecnológico é parte fundamental de um
processo complexo que envolve transformações sociais, econômicas e culturais.
Portanto, a partir dessa conjuntura, as relações e práticas sociais, as formas de
consumo, os modelos de negócios, entre vários outros elementos inerentes à
sociedade em sentido amplo, alteram-se de forma considerável. Ocorre que o direito
nem sempre consegue acompanhar ou adaptar-se a estes movimentos de mudança,
o que pode gerar conflitos entre atores sociais ou, ainda, a inadequação em relação
às novas formas de comportamento social.
Este cenário de conflitos e inadequações é claramente perceptível a partir da
análise histórica do surgimento de novas tecnologias aplicadas na reprodução,
execução, distribuição, compartilhamento, ou seja, nas diversas formas de utilização
e exploração econômica das obras musicais. Nesse panorama, ora se impõem
restrições ao acesso, ora as limitações são postas quanto ao exercício dos Direitos
Autorais, como, por exemplo, na inobservância do direito à remuneração.
Nesse sentido, este trabalho foi conduzido, de modo a admitir previamente a
existência de desconformidades na Lei brasileira de Direitos Autorais (Lei n. 9.610/98)
em relação às utilizações das obras musicais no ambiente digital, fator esse que
impede a concretização de um equilíbrio entre o amplo acesso às obras musicais e a
devida remuneração ao autor.
Sendo assim, com base nessas premissas, o problema que assumiu o objeto
principal da presente pesquisa visava responder, a partir da Teoria da Sociedade da
Informação, quais as Políticas Públicas a serem implementadas e quais as diretrizes
e os requisitos jurídicos necessários para viabilizar o amplo acesso às obras
intelectuais musicais no ambiente digital, em harmonia com o direito do autor em
receber uma remuneração justa, com base também, na perspectiva de uma Economia
Colaborativa.
Como hipótese do trabalho, tinha-se a afirmação positiva de que há a
possibilidade de, por meio de ferramentas e plataformas digitais, na Internet, como o
Spotify e o Youtube, promover a conciliação entre direito ao amplo acesso às obras
musicais no ambiente digital, com o direito à remuneração do autor, mostrando-se
importante, para isso, a formulação de Políticas Públicas, tais como, políticas de
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incentivo fiscal e de financiamento, que incentivem a criação de plataformas para
utilização dos sistemas colaborativos que permitam o livre acesso aos bens culturais
musicais pela sociedade, bem como estimulem a criação de obras musicais para
acesso livre, mas que, por outro lado, respeitem os Direitos Autorais, sobretudo no
que tange ao direito de remuneração, bem como a criação de uma regulamentação
que defina parâmetros básicos de proteção aos Direitos Autorais e que permita o
acesso da sociedade às obras musicais de forma (quase) gratuita, no ambiente digital.
Antecipa-se que a hipótese colocada é confirmada em alguns de seus
aspectos, mas apenas parcialmente, pois a resposta ao problema é mais ampla e mais
complexa do que aquela ali referida. Para demonstrar isso é importante que se
retomem os principais elementos que estruturam o presente trabalho e que, em
conjunto, conduzem a sua conclusão final.
O primeiro elemento a ser considerado é que as obras intelectuais, por mais
que gerem direitos individuais aos seus criadores ou titulares, estarão, em regra,
sujeitas a um interesse público, tendo em vista que expressam valores representativos
de direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988, tais como cultura,
educação e informação. Isso, inclusive, justifica, a previsão de hipóteses de usos livre,
isto é, que independem de autorização e de pagamentos de Direitos Autorais.
Portanto, o acesso às obras intelectuais e aqui, por óbvio, também às obras
musicais, possui grande relevância social e por isso gera direitos resguardados na
condição Direitos Fundamentais. Além disso, cumpre um papel importante na própria
produção de novas obras, cujos criadores beneficiam-se do amplo acesso às obras
existentes como fonte de inspiração para novas criações.
De outro lado, o criador precisa ser remunerado, de forma justa, pela
exploração comercial de suas obras, como meio para viabilizar a sua atividade
intelectual como profissão, bem como pode servir de incentivo para realizar novas
criações e, dessa forma, produzir um ciclo gerador de cultura e diversidade. Muitas
vezes, o direito à remuneração, vinculado aos direitos autorais gerados pela
composição de uma música, torna-se um requisito mínimo para que aquele autor
tenha condições de dedicar-se à criação intelectual.
Portanto, existem claramente interesses que, eventualmente, podem entrar em
conflito nesta relação entre criação e acesso às obras intelectuais, sendo que essas
disputas, conforme referido, têm sido influenciadas ou até mesmo provocadas pela

222

Sociedade da Informação e suas respectivas transformações tecnológicas, sociais,
econômicas e culturais,
No âmbito da música, a partir de uma análise dos últimos trinta anos, esses
contextos de mudanças e transformações nos diversos aspectos citados, claramente
geraram três modelos de relação entre Direitos Autorais e direitos de acesso, cada
qual com seus conflitos, suportes tecnológicos, modelos de negócio e comportamento
cultural específico. São eles:

a) Primeiro modelo (1980 a 1999) = há uma preponderância do direito de
remuneração dos titulares dos Direitos Autorais. Modelo econômico
baseado na venda de LPs e especialmente CDs, com alta lucratividade por
parte da indústria da música, mas, por outro lado, dificuldades de acesso às
obras musicais pela sociedade, diante do alto custo dos CDs e também da
limitação da diversidade cultural, em razão do limite de opções de músicas
disponíveis em decorrência do suporte físico;

b) Segundo período (1999 a 2008) = preponderância do acesso. Crescimento
da “pirataria” e surgimento das redes P2P para o compartilhamento de
músicas na internet. Período caracterizado pelo amplo acesso às obras
intelectuais pela sociedade, mas, por outro lado, de acúmulo de prejuízos
da indústria da música e, consequentemente, de queda na remuneração
dos autores, pela diminuição na venda de CDs que ainda era o principal
modelo econômico praticado.

c) Terceiro período (2008 até hoje) = aparente equilíbrio entre remuneração
dos titulares dos Direitos Autorais e acesso às obras intelectuais: modelo de
negócios baseado no acesso, especialmente por meio das plataformas de
streaming, que disponibilizam milhões de músicas de forma gratuita ou
quase gratuita, ao mesmo em tempo que geram remuneração aos titulares
dos Direitos Autorais.

Os três modelos citados, refletem, portanto, os parâmetros tecnológicos,
sociais, econômicos e culturais de cada respectivo momento. O primeiro período
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representa as características da Sociedade Industrial e, dentro deste contexto
específico, é que foi possível a preponderância do modelo de negócio, baseado na
venda de discos e CDs. Isto é, as tecnologias e os padrões de comportamento, formas
de comunicação e de consumo eram baseados em um ambiente social em que
predominava a cultura de massas, e que viabilizava às indústrias culturais, que
determinassem quais seriam os produtos disponibilizados aos consumidores, quais
artistas poderiam gravar um álbum musical e ser lançado no mercado de música
gravada, bem como exercia o poder de limitar o número de artistas e gêneros
musicais, com fundamento nos interesses comerciais.
Já o segundo período, vincula-se às características da Sociedade da
Informação, ou seja, o modelo de acesso às obras musicais por meio das redes peerto-peer surge como um reflexo das transformações que se sucederam, no processo
de evolução da Sociedade Industrial para a Sociedade da Informação.
Nesse sentido, a emergência de novos equipamentos tecnológicos para
entretenimento e comunicação, a internet e a consequente evolução da cultura de
massas para a cibercultura, acarretaram um descompasso entre essa nova conjuntura
e os modelos de negócio baseados nas mídias físicas (Disco, fita K7, CD, DVD), com
suas limitadas opções e com a proposta de consumo passivo.
Como não houve uma adaptação dos modelos de negócio na indústria da
música gravada ao novo contexto econômico, social e especialmente cultural da
Sociedade da Informação, a partir do momento em que foi criado um modelo
alternativo e encaixado às características de uma sociedade pautada por interesses
no compartilhamento, na interconexão, na interatividade, na diversidade de opções,
como no caso do Napster, a transição entre as formas de consumo e modelos de
negócio era um resultado natural. Interessante é que os números da arrecadação da
indústria da música, baseada nas obras físicas a partir de 1999, não deixam dúvidas
de que foi um erro do setor resistir por tanto tempo às mudanças socioculturais
advindas com a Sociedade da Informação. O resultado, como já citado, foi a geração
de amplo acesso às obras musicais, sem pagamento de Direitos Autorais e um
desequilíbrio evidente.
Por sua vez, o terceiro período, retrata um novo padrão que se desenvolve
dentro da própria Sociedade da Informação e decorre de um novo processo de
mudanças que envolvem inovações tecnológicas, novos modelos de negócio e a
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emergência de um novo tipo de comportamento econômico cultural, baseado em
práticas colaborativas realizadas por meio de plataformas digitais, que possibilitam a
aproximação de pessoas para produção, consumo ou compartilhamento de bens e
serviços entre si. Trata-se do ambiente gerado a partir da Economia Colaborativa.
Nesse novo cenário, que do ponto de vista do acesso às obras musicais passa
a ser representado pelo modelo de negócios baseado nas plataformas de streaming,
apresenta três grandes novidades para o setor da música: a) mantém o amplo acesso
às obras musicais já disponíveis nas redes peer-to-peer; b) gera um processo de
democratização da produção (equipamentos de gravação de baixo custo) e
distribuição (plataformas colaborativas como YouTube e Soundcloud, que permitem a
disponibilização de conteúdo diretamente pelo usuário ou ainda, como o Spotify e o
Deezer acessíveis também ao autor por meio das agregadoras) das obras musicais;
c) gera remuneração aos titulares de Direitos Autorais e, portanto, um aparente ou
ainda potencial equilíbrio entre direitos de acesso e Direitos Autorais.
À primeira vista, os modelos de negócio baseados nas plataformas de
streaming interativo, têm um potencial como nunca antes visto para o equilíbrio entre
os citados direitos conflitantes, justamente por permitir o acesso a um acervo musical
gigantesco, gratuitamente ou com baixo custo, ao mesmo tempo em que gera
remuneração a título de Direitos Autorais.
Todavia, existe um problema que tem sido recorrente ao longo da história dos
Direitos Autorais musicais e que, com o surgimento dos serviços de streaming ainda
se mantém, que é o fato de o autor, o verdadeiro criador das obras musicais, não ser
remunerado de forma compatível com a importância de seu trabalho, pois a fatia maior
dos valores oriundos dos Direitos Autorais, fica na mão de intermediários. Importa
dizer que os intérpretes e músicos executantes, da mesma forma que o autor, também
não recebem uma remuneração equitativa da distribuição de valores realizada.
Portanto, uma das conclusões que se chega a partir do presente trabalho é que
a desproporcionalidade ainda existente na relação entre os direitos de acesso e a
remuneração do autor oriunda de direitos autorais, não pode ser analisada tão
somente na perspectiva tradicional entre autor e usuários. O foco de atenção deve se
deslocar, de forma especial, para as indefinições legais e sobretudo, para as formas
de arrecadação, licenciamento e distribuição dos Direitos Autorais no ambiente digital,
pois são nessas relações jurídicas que atualmente os desiquilíbrios são gerados.
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A maioria dessas situações citadas decorrem da inadequação da atual Lei de
Direitos Autorais para regular a utilização das obras musicais no ambiente digital.
Dessa forma, mostra-se necessária uma modernização da lei.
Os problemas que devem ser prioritariamente enfrentados e os parâmetros
para correção, podem ser resumidos da seguinte forma:
Tabela 02 – Síntese das propostas de regulamentação
1)

Definição legal do direito de colocação à disposição do público
Insegurança jurídica em decorrência da indefinição legal do conceito e

Problema

direitos abrangidos pelo streaming interativo e outras formas de uso das
obras intelectuais no ambiente digital.
a) Criação de dispositivo legal com a definição do Direito de Colocação à

Proposta

Disposição do Público como um direito único e autônomo abrangendo,
portanto, o streaming interativo e outras utilizações no ambiente digital.

2)

Licenciamento das obras musicais para utilização no ambiente digital
Processo de licenciamento burocrático (duas ou mais licenças), sem
transparência, envolvendo diversos atores e intermediários, bem como

Problema

negociações apartadas sobre direitos vinculados, podendo servir, inclusive,
de obstáculo para viabilização de novos serviços digitais de acesso à
música.
a) Instituir a gestão coletiva e centralizada do licenciamento das obras
musicais referente ao “direito de colação à disposição do público” incluindo

Propostas

Direitos de Autor e Direitos Conexos, com a utilização de licenças gerais,
de forma análoga com o que ocorre com a gestão da execução pública.
b) Definição de instituição fiscalizadora independente;

3)

Banco de dados centralizado
Múltiplos bancos de dados de obras musicais e respectivos titulares

Problema

descentralizados e, às vezes, conflitantes, gerando em muitos casos
dificuldades e divergências que impedem que o autor receba a remuneração
pela utilização de suas obras.
a) Criação de um banco de dados centralizado gerenciado pelo mesmo ente
jurídico que realizar a gestão coletiva dos direitos de colocação à

Propostas

disposição do público;
b) Implementação de plataforma para controle e fiscalização direta pelos
próprios titulares a respeito da utilização de suas obras;
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c) Obrigatoriedade

de

utilização

de

mecanismos

tecnológicos

de

identificação das obras para fins de distribuição direta dos direitos
autorais;

4)

Regras para definição e revisão da forma de partilha das receitas
Divisão das receitas geradas pelas plataformas de streaming e outras

Problema

formas de utilização das obras intelectuais com base em parâmetros
inadequados, gerando baixa remuneração para os autores, intérpretes e
músicos executantes.
a) Criação de um dispositivo legal, que estabeleça o dever de um órgão
fiscalizador, periodicamente revisar os parâmetros globais de partilha dos
royalties recebidos das plataformas de streaming e outras formas de
exploração econômica das obras musicais;
b) Regra para que o estabelecimento dos percentuais a serem direcionadas
a cada titular de direitos autorais, sejam fixados por Instrução Normativa
ou outro meio legais, com o dever de cumprimento por parte dos serviços
de streaming;

Propostas

c) Criação de deveres legais de transparência a serem aplicados em relação
às plataformas digitais, bem como a todo e qualquer intermediário
existente entre artistas e as plataformas digitais;
d) Regras para o reestabelecimento do equilíbrio nos contratos individuas
firmados entre autores e editoras, bem como intérpretes ou músicos e
gravadoras, como, por exemplo, por meio do mecanismo jurídico de
ajustamento contratual;
e) Estabelecimento de ferramenta de denúncia pelo descumprimento dos
deveres de transparência, bem como procedimentos legais para
fiscalização pelos próprios titulares;

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Todavia, importante destacar que, a partir de uma análise mais ampla, que
considere também as transformações ocorridas no setor da Economia da Música e,
mais especificamente, na cadeia produtiva das obras musicais, acaba demonstrando
que nestas áreas são gerados também alguns problemas e desafios que precisam,
necessariamente, ser enfrentados para que se alcance um equilíbrio entre os direitos
de acesso e de remuneração do autor e, inclusive, para o ecossistema da produção
cultural da música não padeça, pela inviabilidade financeira do autor.
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Nesse contexto, vale destacar também, além da relevância social e cultural, a
importância que a música tem, do ponto de vista econômico, ao movimentar diversas
atividades no curso de sua cadeia produtiva, gerando emprego e renda para a
sociedade.
Por isso, a implementação de política públicas focadas nos artistas, justificase, como forma de manutenção e ampliação dos negócios que compõe este ciclo
produtivo no âmbito da Economia da Música. Dessa forma, os problemas a serem
enfrentados e as respectivas Políticas Públicas propostas para solução podem ser
resumidos da seguinte forma, devidamente separados por área:
Tabela 03 – Síntese dos problemas e Políticas Públicas propostas
1)
Problemas

Financiamento
- Concentração dos recursos distribuídos pela Lei Rouanet
- Escassez de fontes de financiamento;

a) Incluir na Lei Rouanet categorias de projetos classificados por faixas de
valores requeridos, estabelecendo que os apoiadores, fiquem obrigados
a distribuir, prioritariamente, determinado percentual dos incentivos
fiscais, para projetos que estejam enquadrados nas faixas menores de
classificação, isto é, para os projetos menores;

b) Capacitação para utilização do crowdfunding como forma de
Proposta

financiamento de projetos musicais;

c) Incluir na Lei Rouanet outras categorias de empresas (lucro presumido,
simples nacional) como possíveis apoiadores ou doadores, com
utilização do benefício dos incentivos fiscais;

d) Incorporação do crowdfunding na Lei Rouanet, coma a criação de um
sistema de credenciamento para plataformas digitais de crowdfunding,
no âmbito do Ministério da Cultura;

2)
Problemas

Remuneração e Concentração do mercado
- Baixa remuneração para os artistas nas plataformas de streaming;
- Concentração do mercado;
- Value Gap

Proposta

a) Criação de Incubadoras que se proponham a apoiar o desenvolvimento
de

plataformas

digitais

de

streaming

de

música,

formadas,

preferencialmente, por autores, intérpretes e músicos e estruturadas no
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formato de Cooperativas de Plataforma, visando melhorar a remuneração
e fomentar a concorrência com a inserção de plataformas nacionais.
b) Implementação de uma agenda política que se proponha a analisar o
tema do Value Gap e a necessidade de mudanças na lei que venha
estabelecer responsabilidades às plataformas digitais de streaming que
trabalham com a geração de conteúdos por terceiros, como o modelo do
YouTube, pela violação aos Direitos Autorais por esses conteúdos.

3)

Informalidade na Economia da Música

Problemas

- Dificuldades de financiamento;
- Precarização trabalhista e previdenciária;
- Ausência de dados para análise de Políticas Públicas;

Proposta

a) Criar programas de capacitação para os profissionais da música, com
foco no empreendedorismo cultural e nos aspectos da formalização
profissional e dos negócios:

b) Pesquisas para a geração de dados mais consistentes sobre este
mercado, visando propiciar melhores análises e controle da efetividade
das Políticas Públicas existentes, bem como para fundamentar a criação
de novas agendas para solução de problemas detectados.
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Por fim, diante da análise dos diversos aspectos que envolvem e se relacionam,
para que seja possível alcançar um equilíbrio entre o amplo acesso às obras musicais
e a garantia de uma justa remuneração ao autor, chega-se à conclusão, neste
trabalho, de que este objetivo apenas pode ser alcançado mediante uma atuação que
se paute por perspectivas multidisciplinares e, portanto, que necessariamente leve em
consideração as variadas conjunturas relativas à Sociedade da informação e, que
enfrente, de forma integrada, os aspectos tecnológicos, sociais, econômicos e
culturais que envolvem o acesso, a produção e a utilização das obras musicais no
ambiente digital.
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