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A introdução da Internet ao contexto musical afetou a cadeia de produção 
fonográfica, pela queda de barreiras tecnológicas e financeiras, e pela 
diversificação dos meios de distribuição.  As redes P2P, cujo pioneiro foi 
o Napster, permitem  o compartilhamento gratuito de arquivos. Na 
literatura foram formuladas duas principais teorias em relação à 
coexistência entre as mídias físicas e virtuais: a teoria da substituição 
defende a idéia de que as mídias virtuais tenderão a substituir todas as 
mídias físicas; e a teoria da amostra, que a distribuição virtual facilitará o 
contato por parte dos consumidores com uma maior gama de fonogramas 
distintos sem substituir as vendas físicas. O presente estudo analisa as 
conseqüências do compartilhamento de arquivos pela internet, através de 
uma revisão bibliográfica. 16 artigos, obtidos a partir da base SCOPUS 
foram analisados. A análise mostrou que, no campo produtivo, os artigos 
chegam a resultados antagônicos quanto à relação de substituição do CD 
pelas novas mídias. No campo ético, observa-se uma forte tendência, por 
parte dos autores, à assimilação das redes P2P como forma de inovação. 
No campo artístico, os estudos se dividem entre os beneficiários da 
inovação, se artistas iniciantes ou consagrados. 
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1. Introdução 
A música é não só uma manifestação artística, mas também o produto que movimenta um 
mercado de grande complexidade e importância, tanto social quanto econômica. O mercado 
fonográfico, agora impulsionado pela incessante evolução da capacidade de comunicação e 
transmissão de dados, movimenta volumes expressivos de recursos: no âmbito internacional, US$ 
33,6 bilhões em 2004, enquanto o mercado nacional, R$ 706 milhões, incluídos nesta cifra 
somente os associados à Associação Brasileira de Produtores de Discos – ABPD  (ABPD, 2006). 
O mercado musical, existente desde o final do século XIX, consolidou-se a partir da difusão do 
rádio (na década de 40) e, a partir daí, começou a conquistar espaço significativo no contexto 
econômico. As indústrias de cultura fortaleceram-se, conciliando a produção criativa intangível à 
produção industrial tradicional. Com o tempo, surgiram grandes gravadoras, multinacionais que 
dominaram a produção e distribuição de fonogramas, que são conhecidas como majors 
(PETERSON E BERGER, 1975), hoje ligadas a grandes conglomerados de entretenimento, que 
atuam em diversos mercados.. 

Essas empresas, até a década de 1960, caracterizavam-se pela integração vertical desde processo 
produtivo até o processo de distribuição e divulgação (PETERSON E BERGER, 1975; LOPES, 
1992). O regime de apropriação de recursos prestigiava as gravadoras, tanto a partir dos direitos 
autorais conexos quanto de contratos exclusivos com os autores ou intérpretes (VOGEL, 2004). 
Dessa forma, elas detinham praticamente o controle total do lucro das vendas de mídias físicas. O 
modelo de negócio variava pouco entre as gravadoras e assemelhavam-se muito ao modelos de 
negócio de indústrias tradicionais de manufatura, mesmo com um produto de conteúdo 
essencialmente não-material. 

Entretanto, a introdução da Internet ao contexto musical, afetou a cadeia integrada de produção e 
divulgação. Em primeiro lugar, pela queda de barreiras tecnológicas e financeiras, que 
possibilitaram uma produção amadora de boa qualidade. Desse modo, os artistas passaram a não 
mais se submeter ao regime de apropriação antigo, realizando produções independentes mais 
lucrativas e, na visão de muitos, com ditribuição de resultados mais justa. Em segundo lugar, a 
Internet permitiu a a diversificação dos meios de distribuição (a partir da criação da primeira rede 
P2P de compartilhamento gratuito de arquivos, o “Napster”). Isto tornou a divulgação artística 
livre, alheia ao controle antes exercido pelas grandes gravadoras. Surgiram, conseqüentemente, 
diversos modelos de distribuição baseados na aparente ausência de custos marginais relacionados 
à disponibilização virtual de conteúdo.   

Verificou-se então a reação das majors, através de ações econômicas, tecnológicas e legais, 
decorrentes de um grande receio inicial relacionado a prejuízos causados por uma suposta 
susbstituição das mídias físicas pelas novas mídias virtuais. Essa substituição aparentemente se 
intensificou com o decorrer dos anos, observada na acentuada queda do consumo de CD´s, 
produtos responsáveis pela maior obtenção de renda da indústria fonográfica. Surgiram então 
grandes dúvidas relacionadas ao impacto real das redes P2P e à viabilidade do modelo de negócio 
antigo ante o novo panorama de distribuição e possíveis alternativas. Dessa forma, surgiram 
questões relacionadas em primeiro lugar ao efeito real das redes P2P. Existem dúvidas quanto à 
se as vendas de CD´s são realmente afetadas, e, se são, como e com que magnitude elas 
diminuirão com o tempo.  Além disso, outras questões surgiram: Qual o perfil de artista se 
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beneficiará com o novo sistema: artistas vinculados a nichos de consumidores ou os artistas 
blockbusters, de grande apelo popular e composições consagradas?  Como deverá ser realizada a 
captação de direitos autorais dos fonogramas exclusivamente virtuais? Como será a distribuição 
de direitos conexos? Do ponto de vista da indústria, a grande questão se refere à se de fato este é 
o início do definhamento da distribuição física, quanto tempo, estimativamente, terão as 
gravadoras atuais para tentar se adaptar às novas condições de mercado? 

O objetivo deste artigo é, então, analisar artigos recentes que estudam o impacto do 
compartilhamento digital na cadeia produtiva da indústria fonográfica, suas consequências éticas 
e legais, e os reflexos na classe artística. Primeiramente, serão apresentados os principais 
conceitos que envolvem tais questões. Depois, serão relacionados os artigos estudados, com suas 
principais características. Por fim, discussões e comparações entre os estudos serão elaboradas. 

2. O impacto das redes P2P na produção fonográfica: fundamentos teóricos 
Existem três questionamentos principais relativos ao efeito das redes p2p na indústria 
fonográfica: o produtivo, o ético e o relativo aos artistas. 

2.1 Questionamento produtivo 
Com o decorrer dos anos e a gradativa consolidação da distribuição online de música, se 
verificou uma queda relevante do consumo de CD´s, produtos responsáveis pela maior obtenção 
de renda da indústria fonográfica. No entanto, não se fez possível a observação clara e 
evidenciada da correlação direta entre a queda das vendas de CD´s e o aumento da 
disponibilização de arquivos MP3 via Internet (LIEBOWITZ, 2005). A afirmação ou negação 
desta relação tornou-se, portanto, vital para a tomada de decisões de mercado futuras, 
essencialmente no que diz respeito ao direcionamento de investimentos financeiros e às 
inovações “colaterais” nos modelos de negócios fonográficos vigentes. 

Na literatura foram formuladas duas principais teorias em relação à coexistência entre as mídias 
físicas e virtuais (LIEBOWITZ, 2005). A teoria da substituição defende a idéia de que as mídias 
virtuais, principalmente por promoverem o aumento do bem-estar dos consumidores 
(comodidade e instantaneidade na obtenção dos arquivos), tenderão a substituir todas as mídias 
físicas com a expansão e desenvolvimento tecnológico da Internet. A expansão do alcance das 
tecnologias de banda larga, que aumentam a velocidade de download dos arquivos, maximizará 
os efeitos esperados. 

Por outro lado, a teoria da amostra defende a idéia de que, na realidade, a distribuição virtual 
facilitará o contato, por parte dos consumidores em geral, com uma maior gama de fonogramas 
distintos. Dessa forma, os consumidores terão mais acesso à música, adequarão melhor o que 
ouvem ao seu respectivo gosto musical, e assim, serão estimulados a comprar os álbuns das 
músicas e artistas de que mais gostarem. Assim, as mídias virtuais podem não substituir as mídias 
físicas, mas sim complementar e impulsionar as vendas tradicionais. 

Pode-se ainda pensar na total independência entre os dois tipos de mídias, considerando-se que 
existem dúvidas sobre a real dimensão da demanda de ambos. A demanda virtual, por exemplo, 
poderá ser composta, em sua maioria, por consumidores ausentes à distribuição física, que, 
antigamente, tinham participação inexpressiva no mercado.  
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2.2 Questionamento ético 
Indaga-se, atualmente, muito sobre a inexistência de um regime de apropriação adaptado aos 
modelos digitais. Sob o ponto de vista das legislações atuais, as redes P2P são associadas ao 
estímulo da pirataria (IFPI, 2006). Dessa forma, muitos processos foram movidos acusando-se 
tanto consumidores como mantenedores das redes de compartilhamento de arquivos MP3, 
embora seja plausível pensar que tais processos não foram impulsionados unicamente por 
questões éticas, mas sim pelos prejuízos econômicos enfrentados pelas gravadoras, atribuídos à 
digitalização.  

A dúvida, entretanto, persiste no que diz respeito ao caráter das redes de compartilhamento: são 
uma forma de inovação tecnológica para a indústria fonográfica ou simplesmente meios ilegais 
de obtenção de dados protegidos por legislação autoral. Discute-se se a legislação deve se adaptar 
à nova tecnologia, ou o inverso, se os meios digitais devem ser controlados de acordo com as leis 
vigentes. 

Assim, por meio da “lacuna” legal ainda existente na área, a indústria fonográfica passou a 
processar indivíduos engajados no compartilhamento online. Nesta lógica, muitos estudos 
questionam a eficiência desta ação repreendedora das gravadoras, o que é evidenciado pelas 
decisões judiciais recentes, ou favoráveis à digitalização, ou coniventes à ausência de 
interpretações conclusivas sobre o tema. 

Tendo em vista o que foi descrito acima, coloca-se em questão dois tópicos principais: a 
adequação das leis atuais, e a eficácia das ações repressoras por parte da indústria. 

2.3 Questionamento artístico 
Existe ainda a discussão que a internet provocaria a diversificação do consumo de música, 
impulsionada pela facilitação da disponibilização e obtenção de dados via Internet. Isto 
estimularia, a princípio, a audição de artistas e gêneros alternativos de pequena divulgação física, 
relacionados a nichos de consumidores mais específicos (ANDERSON, 2004). 
Concomitantemente, no entanto, a mesma facilitação de acesso à informação pode ainda resultar 
num considerável aumento do consumo de fonogramas blockbusters, os grandes hits de artistas 
geralmente já consagrados, cujo mercado já é amplamente explorado pelas gravadoras de grande 
porte (ANDERSON, 2004). Esta discussão não só é importante para as grandes gravadoras ou 
para as pequenas, “independentes”, mas também extremamente relevante para os artistas em si, já 
que estes podem se beneficiar participando como líderes de seus próprios novos modelos de 
negócio virtuais.  

A questão artística, em suma, restringe-se a estimativa das características gerais dos agentes 
econômicos mais lucrativos no mercado, levando-se em consideração o grau de independência 
destes agentes em relação a toda cadeia fonográfica restante. 

3. Artigos estudados 
A partir das questões citadas, foram realizados diversos estudos acadêmicos direcionados ao 
mercado fonográfico, visto a grande relevância do assunto. Uma vasta quantidade de artigos foi 
publicada envolvendo os diversos temas de discussão. 

Os artigos utilizados para a análise proposta foram selecionados a partir de buscas na base 
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bibliográfica SCOPUS. Para a entrada inicial de dados na base foram utilizadas as seguintes 
palavras-chave: “P2P” e “music industry”. Desta seleção inicial foram obtidos 96 artigos. Foi 
realizada uma primeira, triagem, excluindo-se artigos cujos temas não fossem relacionados aos 
três questionamentos apresentados.  Dessa forma, artigos com temas como, por exemplo, a 
comparação da indústria fonográfica com a indústria cinematográfica, foram excluídos. Assim, 
obteve-se uma gama de 36 artigos. Após isso, optou-se por selecionar apenas os artigos mais 
atuais, desde 2006. Esta decisão contempla o fato de que a inserção da Internet à música é ainda 
muito recente. Desse modo, optou-se por artigos com a probabilidade de possuir um maior 
número de referências bibliográficas específicas sobre o assunto, assim como a possibilidade de 
realizar uma captação mais vasta de dados para análises empíricas (o crescimento da distribuição 
digital tem sido explosivo e, portanto, quanto mais recente o artigo, maior é a quantidade de 
dados possivelmente considerados nas análises).  

Utilizando tais processos de triagem obtiveram-se, no total, dezesseis artigos, que serão, a partir 
do tópico seguinte, explicitados detalhadamente.  

4. Análises 
Tendo como base os artigos selecionados, formulou-se uma esquematização que revelasse, de 
maneira simples, as principais diferenças e semelhanças nos diferentes métodos de pesquisa 
utilizados. Para tanto, decidiu-se pelo enfoque em quatro principais grupos de comparação: as 
possíveis diferenças nas propostas iniciais, mesmo para artigos com mesmo objetivo final; as 
diferentes bases de dados utilizadas, tendo sempre em vista a quantidade e a abrangência destes 
dados; as opções distintas em relação ao método de análise dos dados, analisando-se a coerência 
de cada opção; e, por fim, as diferenças em relação aos resultados e conclusões inferidas, ou seja, 
os veredictos e/ou tendências fornecidos por cada um dos autores.  
Assim, segue abaixo a separação dos artigos de forma a organizá-los mediante os critérios de 
comparação descritos.  

4.1 Contexto produtivo 
Autor Proposta Base de Dados Método de 

Análise 
Conclusão 

Ahn (2008) Analisar o impacto 
da digitalização da 

música no bem-estar 
social e no bem-estar 

do consumidor 

Trabalhos de outros 
autores com base 

empírica 

Econometria O consumidor se 
beneficia da 

digitalização, e o bem-
estar geral da sociedade 

pode tanto aumentar 
como diminuir 

Andersen & 
Frenz (2008) 

Medir o impacto dos 
downloads gratuitos 

e o compartilhamento 
por redes P2P  no 

mercado fonográfico 
canadense 

Pesquisa na população 
canadense, 

microeconomia 

Estatístico, com 
amostragem e 

teste de 
hipóteses 

Não se sabe ainda a 
relação entre as redes 

P2P e a compra de 
música, mas achou-se 
uma relação entre o 
consumo físico e/ou 
virtual de mídias e o 
nível de interesse dos 

consumidores 
Quiring et al 

(2008) 
Analisar um novo 
modelo de negócio 

100 alunos em idade 
universitária, 

Estatístico, com 
amostragem e 

Incentivos econômicos 
podem regular o uso das 



 

 XXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
A Engenharia de Produção e o Desenvolvimento Sustentável:  Integrando Tecnologia e Gestão  

Salvador, BA, Brasil,  06 a 09 de outubro de 2009 
 
 
 

 

 
 

6 

 proposto pelos 
usuários das redes 

P2P 

formando cinco redes 
P2P 

teste de 
hipóteses 

redes P2P e influenciar 
o comportamento dos 
usuários dessas redes 

Autor Proposta Base de Dados Método de 
Análise 

Conclusão 

Sandulli 
(2007) 

Estabelecer relação 
entre padrão de 

consumo e uso de 
redes p2p. 

Pesquisa com usuários 
de rede P2P na 

Espanha 

Estatístico, com 
teste de 

correlação linear 

As vantagens de uso das 
redes p2p são os 

seguintes fatores: menor 
preço, maior facilidade 

de busca, e maior 
descoberta de novos 

artistas 
Oberholzer & 

Strumpf 
(2007) 

Analisar se o 
compartilhamento de 

arquivos digitais 
reduziu as vendas 

legais de fonogramas 

Base de dados, no 
primeiro semestre de 

2002, da rede P2P 
OpenNap, do ranking 

de vendas físicas 
NielsenSoundScan e 

Billboard e do ranking 
de vídeos da MTV 

internacional  

Econometria 
tendo-se em 

vista 
detalhamentos e 

causalidades 
geradoras de 
estímulos ao 

consumo digital 

Não se observa relação 
direta entre o aumento 
do consumo digital e a 

queda da venda de 
mídias físicas 

Liebowitz 
(2006) 

Analisar o impacto 
do compartilhamento 
de arquivos por meio 
dos estudos na área. 

Literatura sobre o 
assunto 

Comparação de 
diferentes 

argumentos 

O compartilhamento 
prejudicou a indústria 

fonográfica. 

Michel (2006) Dimensionar o 
impacto da Internet 

nas vendas de mídias 
físicas 

CEX – base de dados 
que divide toda a 

população americana 
em grupos de 

consumo, dos quais 
são retiradas amostras 

para pesquisa  

Estatístico, 
baseado em 
análises de 

regressão das 
respostas obtidas 

O compartilhamento de 
arquivos provavelmente 

reduziu em 13% as 
vendas de álbuns no 

período de 1999 a 2003 

         Tabela 1 – Apresentação de artigos de contexto produtivo 

4.2 Contexto ético 
Autor Proposta Base de Dados Método de 

Análise 
Conclusão 



 

 XXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
A Engenharia de Produção e o Desenvolvimento Sustentável:  Integrando Tecnologia e Gestão  

Salvador, BA, Brasil,  06 a 09 de outubro de 2009 
 
 
 

 

 
 

7 

Taylor et al 
(2009) 

Discutir sobre 
possíveis atitudes a 

serem tomadas contra 
a pirataria digital, 

discutindo a eficácia 
desta ação contrária 

Envio de 
questionário para 
10 296 estudantes, 

com 15,3% de 
respostas 
completas 

Estatístico, com 
teste de hipótese 

a partir das 
respostas dos 
questionários 

É ainda necessário criar 
métodos de desincentivo 

à pirataria digital. O 
caminho está na ênfase 

por contextos emocionais 
que comovam e 

conscientizem os jovens 
usuários 

Chen et al 
(2008) 

Apresentar um 
modelo de mercado 
fonográfico digital 
que englobe fatores 

sociais como o 
consumismo e o 

modismo  

Pesquisa com 834 
usuários de redes 
P2P em Taiwan 

Estatístico com 
teste de 

hipóteses a 
partir das 

respostas dos 
questionários 

O download de 
fonogramas não pode ser 

interpretado como um 
problema ético, mas sim 

como inovação que 
beneficia o bem-estar dos 

consumidores 

 

Autor Proposta Base de Dados Método de 
Análise 

Conclusão 
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Piasentin (2006) Dar um parecer 
sobre como se deve 

adaptar as 
legislações (em 
EUA, Canadá e 
Reino Unido) às 
novas condições 

virtuais 

Resultados e 
discussões 
anteriores 

relacionadas às 
ações judiciais 

movidas nos países 
de análise 

Lógico discursivo, 
sem análise 
numérica 

As legislações 
devem equivaler os 

direitos de 
proprietários e 

usuários de música, 
tendo em vista a 

redução da 
burocratização dos 

processos legais 

Choi & Perez 
(2007) 

Examinar o 
processo de 

assimilação, por 
parte da sociedade, 
da pirataria online 

como negócio 
legal, observando-

se como tirar 
proveito desta nova 

situação de 
mercado 

Artigos anteriores 
sobre o assunto e 

notícias divulgadas 
nas grandes mídias, 
assim como dados 

econômicos 
empresariais 

Lógico discursivo, 
sem análise 
numérica. 

Conciliação dos 
dados econômicos 

às notícias 
relacionadas a 

direitos autorais  

É necessária a 
adaptação, por 

parte dos 
conglomerados de 

entretenimento, dos 
modelos de 

negócio 
tradicionais à 

Internet, a partir de 
pesquisas sobre a 
gama de novos 

recursos 
inovadores 

instaurados pela 
digitalização  

Bhattacharjee et al 
(2006) 

Analisar o impacto 
das ameaças legais 
nos usuários das 

redes P2P 

Nível de atividade 
de 2056 usuários 

do Kazaa 

Estatística com 
amostragem e teste 

de hipóteses. 

Os usuários 
reagiram conforme 

o esperado pela 
RIAA. 

Shang et al (2007) Testar modelo de 
tomada de decisão 

ética do 
consumidor 
baseado em 
princípios 

Pesquisa de cenário 
com estudantes de 

universidades e 
colégios de duas 
cidades, feita em 

1998 

Estatístico, com 
teste de hipóteses 

O modelo pode 
falhar para o uso de 

P2P, visto que 
vários princípios 

coexistem e o 
consumidor pode 
assumir aqueles 

que justifiquem a 
sua decisão. 

                                   Tabela 2 – Apresentação de artigos de contexto ético 
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4.3 Contexto artístico 
 

Autor Proposta Base de Dados Método de 
Análise 

Conclusão 

Volz (2006) Analisar das 
preferências e 
necessidades 
principais dos 

consumidores virtuais 
e suas conseqüências 
no consumo de “hits” 

Ranking de artistas 
da Billboard e 

pesquisa com 630 
usuários de 

Internet 

Estatístico com 
análises de 
regressão 

baseadas nas 
respostas obtidas 

A consolidação do 
modelo de distribuição 

digital favorecerá a 
diversificação do 

consumo, diminuindo a 
existência de blockbusters 
ou “estrelas”. A influência 

digital sobre as vendas 
físicas é muito pequena 

Gopal (2006) Propor um modelo 
econômico que analise 

a propensão do 
consumidor ao 

sampling, à pirataria e 
à compra de música. 

Pesquisas 
realizadas na área. 

Econometria e 
estatística 

 Custos baixos de 
sampling estimulam o 
consumidor a buscar 

novos artistas, 
prejudicando assim, os 

superstars. 
Bhattacharjee 
et al (2007) 

Examinar das 
diferenças de impacto 
da Internet em relação 
ao tempo de exposição 

das novas mídias 
artísticas, para todos 
os tipos de artistas.  

Ranking Billboard, 
base de dados da 

rede P2P WinMx e 
pesquisa com 
questionário  

Econometria, 
tendo em vista a 
divisão dos tipos 

de artistas 
(superstars ou 
não, bandas e 
individuais, 
homens e 

mulheres, etc.) 

O período de exposição 
das novas mídias de 

artistas consagrados não 
sofrerá alterações. 

Entretanto, artistas de 
menor público terão essa 

exposição reduzida 

       Tabela 3 – Apresentação de artigos de contexto artístico 

5. Discussões 
É importante na análise do conteúdo dos artigos, que haja não só a comparação das diferenças de 
enfoque e resultados, mas também a confrontação entre os desenhos de pesquisa, principalmente 
quando partem de propostas semelhantes e alcançam resultados antagônicos. O embate entre os 
distintos padrões de análise e meios de obtenção de dados permite um exame mais criterioso 
sobre o resultado das pesquisas. Há uma grande variedade de diferenças consideradas pelos 
pesquisadores como, por exemplo, as causalidades estimuladoras do consumo digital: diferenças 
comportamentais dos consumidores, diferenças de foco e de alcance das produções artísticas, 
diferenças culturais entre as próprias populações nacionais, entre tantas outras. Cada uma dessas 
distinções foi, em algum estudo, assinalada como importante para a análise das tendências do 
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mercado. É conveniente, então, para efeitos comparativos, que se reflita qualitativamente sobre 
cada uma dessas variações. 

5.1 Discussões produtivas 
Em geral, tendo em vista as propostas de cada um dos artigos relacionados à produção 
fonográfica, pode-se observar, em diferentes graus por parte dos autores, considerações iniciais 
sobre o quão vantajoso é a inserção das redes p2p para os consumidores e para a sociedade como 
um todo. Muitos artigos, na realidade, limitam-se exclusivamente a essa discussão. Todos os 
textos concordam com a idéia clara de que essas novas redes trazem vantagens evidentes aos 
usuários. 

O estudo que melhor constata as vantagens descritas é de Sandulli (2007). Muitas delas estão 
relacionadas a quedas de preço do produto (que em muitos modelos de distribuição virtual é 
gratuito). Além disso, as redes p2p proporcionam maior comodidade aos usuários, pois há uma 
maior facilidade de busca de mídias nos meios virtuais. A busca “física” acarreta dificuldades de 
localização de produtos, ou seja, maiores custos para o consumidor. Há comodidade também no 
conhecer novos artistas, já que, no mercado tradicional, só se pode ter conhecimento sobre o 
valor pessoal do conteúdo musical a partir da compra física de álbuns. Desse modo, são 
necessários gastos por parte dos ouvintes, diferentemente dos casos de compartilhamento online, 
onde tais gastos inexistem.     

É importante citar que, mesmo sendo claras as vantagens em relação ao consumo online, não se 
sabe ainda ao certo as conseqüências desse consumo massificado à sociedade. Por um lado, há os 
benefícios explícitos pelo desenvolvimento tecnológico da nova forma de audição de 
fonogramas. Por outro, há o desestímulo à produção criativa devido à ineficácia dos regimes de 
apropriação atuais, o que pode acarretar no enfraquecimento da música como meio de expressão 
artística. 

Alguns estudos chegam à conclusão de que a teoria da substituição é válida: o compartilhamento 
não autorizado de música digital por meio de redes P2P afetou negativamente o mercado de 
venda de música. Liebowitz (2006) prova a substituição comparando o volume de atividade nas 
redes e o volume de vendas de música. O estudo indica que desde 2000 as vendas de CD 
decresceram, coincidindo com o nascimento do Napster. De 2000 a 2005, o período em que o 
estudo foi realizado, somente em 2004 a queda não aconteceu, o que pode ser explicado pela 
intimidação aos consumidores gerada pelas ações legais movidas pela RIAA (Recording Industry 
Association of America) no final de 2003. Já Michel (2006) demonstra o impacto negativo do 
compartilhamento nas vendas de álbuns através de amostragem na população e uma análise 
estatística desta. Pode-se questionar a base de dados CEX utilizada, visto que esta é ampla e 
ligeiramente desfocada em relação ao contexto virtual.  

Por outro lado, dois artigos que tinham o objetivo de chegar a uma relação entre as duas formas 
de consumo não obtiveram o êxito que previam. Por meio de uma análise na atividade de uma 
rede P2P e em rankings de venda de CDs, Oberholzer e Strumpf (2007) concluíram que não 
existe uma relação direta, e que a queda nas vendas de CDs pode se dever a outros fatores que 
não o compartilhamento. São exemplos: a migração do local de vendas físicas de lojas 
especializadas para revendedores mais eficientes como redes de varejo (comprovado no período 
de 1999 a 2003); o fim do período de reposição das coleções musicais em formatos físicos 
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ultrapassados, que estimulava um atípico volume alto de vendas. Já Andersen e Frenz (2008), que 
analisaram o mercado canadense, apesar de não constatarem uma relação entre o uso das redes 
P2P e a compra de música, constataram estatisticamente que as pessoas que possuem um maior 
interesse por música tendem a despender mais em consumo, tanto no mercado tradicional como 
na compra online. 

Posto isso, observa-se que nenhum artigo concluiu que a teoria da complementaridade é válida. 
De acordo com Liebowitz (2006), com o sampling, o consumidor se familiariza mais com o 
produto que vai comprar, mas sua satisfação pela música deve ser atingida com menos álbuns. 
Assim, mesmo que o impacto deste efeito seja positivo, este não contrabalanceia o efeito 
negativo da substituição. Deve-se observar que os estudos em questão enfocam resultados 
propositadamente generalizados do cenário digital. Com isso, torna-se complexo o isolamento 
empírico de dados e resultados que caracterizem o efeito de sampling detalhadamente.  

 Estudos diferenciados apontam possíveis modelos de negócio que viabilizem a apropriação de 
direitos na realidade das redes P2P. Para Quiring et al (2008), uma possibilidade é a divisão de 
renda fonográfica entre os revendedores profissionais e os peers, pessoas que disponibilizam os 
arquivos para compartilhamento. Os incentivos econômicos podem incentivar os internautas a 
repensarem suas formas de consumo, selecionando, de forma ponderada, os arquivos que 
realmente devem ser baixados.  

Em suma, ainda há muito que se discutir em relação ao contexto produtivo, já que, mesmo com 
um alto número de pesquisas e certo grau de detalhamento amostral, há muitas opiniões coerentes 
extremamente controversas. Uma primeira visualização das conclusões obtidas pode inferir uma 
pendência à teoria de substituição, porém alguns estudos realmente completos e discretizados 
apontam resultados imprecisos.  

5.2 Discussões éticas e legais 
Três principais aspectos são considerados na obtenção de conclusões sobre a ética e a legalidade 
do compartilhamento digital: as divergências sobre como a distribuição digital deve ser 
interpretada: puramente como inovação que determina as novas diretrizes legais ou como 
infração a ser combatida e julgada pelas leis atuais; a análise do raciocínio do internauta na 
consideração ética de suas decisões em relação ao seu engajamento nas redes P2P e, finalmente, o 
estudo do real impacto das ações legais, movidas pela indústria, no fluxo de cópias não 
autorizadas de fonogramas.      

A discussão, num aspecto geral, obtém resultados semelhantes no que diz respeito a adaptações à 
legislação vigente, que aperfeiçoem o processo de decisão legal. A grande maioria dos 
pesquisadores que se aprofundam nesta discussão é favorável a aceitação das P2P como forma de 
inovação. Isto, segundo os artigos, deve incitar os legisladores a realizar mudanças no sentido de 
se adequar a este novo contexto. Todavia, Taylor et al (2009), discorrem sobre possibilidades de 
desincentivo à já pressuposta “pirataria digital”, propondo, como recurso, ações educacionais ou 
publicitárias que afetem emocionalmente os jovens usuários das redes. 

Em relação à análise ética dos consumidores, Shang et al (2007) propõem um modelo que atribui 
valores subjetivos aos diferentes princípios que influenciam as decisões de consumo. O princípio 
da antipirataria desestimula o internauta ao compartilhamento, enquanto os princípios da 
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reciprocidade (ajuda mútua entre os indivíduos), do software livre e dos direitos consumidor (o 
direito que o usuário tem de obter previamente noções sobre a qualidade e, conseqüentemente, 
garantia do produto adquirido). No entanto, como no contexto digital, outros princípios além dos 
quatro propostos podem ser adotados, o consumidor pode assumir aqueles que justifiquem suas 
decisões, quando deveria ocorrer o oposto. 

Quanto ao impacto das ações legais tomadas por parte da indústria fonográfica, Bhattacharjee et 
al (2006) chegam à conclusão de que a estratégia da RIAA para intimidação dos usuários das 
redes P2P realmente teve o efeito esperado. A estratégia mencionada baseou-se em processar um 
pequeno grupo de usuários muito engajados na atividade de compartilhamento, com divulgação e 
publicidade sobre esses processos, para que estes servissem de exemplo para o resto dos usuários, 
visto a impossibilidade de se processar judicialmente toda a população que se utiliza do serviço 
online. Porém, observa-se que esta estratégia, além de desgastar a imagem da indústria 
fonográfica, não pode ser adotada permanentemente, sendo assim necessário que os produtores 
avaliem soluções de longo prazo para a questão da queda de vendas no mercado de música. 

Conclui-se então que, diferentemente da situação produtiva, já se observa um consenso de que 
alterações legislativas são mais do que necessárias, em geral, assumindo-se o compartilhamento 
digital como forma de inovação. 

5.3 Discussões artísticas 
Os textos estudados dividiram-se em duas opiniões completamente divergentes em relação à 
massificação fonográfica digital: a exaltação dos hits tradicionais do mercado atual ou o incentivo 
ao consumo de artistas menos reconhecidos. Dos três artigos voltados de forma mais incisiva ao 
assunto, Volz (2006) e Gopal (2006) defendem a segunda idéia aqui descrita. Para ambos, os 
novos artistas são os maiores beneficiários do novo sistema. Entretanto, os artigos apontam 
razões distintas para estes benefícios.  

Na visão de Volz (2006), os benefícios estão relacionados principalmente aos nichos de mercado 
de gêneros, em geral, menos populares. Estes foram incluídos nas ponderações do espaço 
amostral de análise. A partir do fanatismo e assiduidade à audição de música, os consumidores 
“alternativos” buscam e interagem mais fortemente com os novos artistas descobertos.  

Já para Gopal (2006), o efeito de complementaridade representa um incentivo à busca pelos 
novos artistas. No mercado tradicional, os produtores possuem uma resposta de mercado tardia 
(exclusivamente financeira, baseada no número de álbuns vendidos por artista), por isso os 
investimentos da área podem ser mal distribuídos. Assim, para diminuir tais riscos, adota-se a 
estratégia de enfoque aos artistas consagrados. Portanto, a partir do sampling aumenta-se a 
eficiência do mercado e diminui-se a incerteza de consumo, permitindo a maior entrada de 
músicos e intérpretes talentosos.  

Em contrapartida, segundo Bhattacharjee et al (2007), os artistas blockbusters não serão 
denegridos pelo nova situação. A partir de uma análise sobre o tempo de repercussão de 
lançamentos fonográficos, não se observa alterações, desde a disponibilidade da música via 
Internet, do período de exposição antigamente verificado no mercado tradicional exclusivamente. 
Já para os artistas novos, verificou-se estatisticamente (espaço amostral baseado na diferenciação 
artística por grupos ou solos, homens ou mulheres, estrelas ou não-estrelas, etc.) que a demanda 
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por álbuns desconhecidos é sensivelmente influenciada por críticas negativas. Sendo assim, 
torna-se muito mais difícil a consagração destes artistas e, indiretamente, torna-se muito mais 
apurada a escolha por parte dos internautas mais assíduos. 

 
 
 
6. Conclusões  
Visto a grande repercussão acadêmica a cerca da introdução da música aos meios digitais de 
distribuição, evidenciada pela numerosa quantidade de artigos sobre o tema, pode-se inferir a 
extrema importância da revolução externa atuante na cadeia da indústria fonográfica atual. Três 
questionamentos principais podem ser destacados: produtivos, éticos e artísticos. A análise de 
cada um destes, tendo em base o acervo acadêmico já publicado, forneceu um panorama de 
discussão abrangente e comparativo, que aqui foi detalhadamente relatado.  

No campo produtivo, conclui-se que, teoricamente, a relação de substituição do CD pelas novas 
mídias é aceitável, porém não há uma constatação empírica única da validade dessa afirmação. 
Os estudos, mesmo que se fazendo de recursos estatísticos e bases de dados bastante similares, 
chegam a resultados antagônicos. 

No campo ético, observa-se uma forte tendência, por parte dos autores, à assimilação das redes 
P2P como forma de inovação. Dessa forma, faz-se necessária a adequação da legislação vigente 
para a manutenção da garantia do regime de apropriação dos direitos autorais, nominais ou 
conexos. No entanto, ainda existem pesquisadores que, em seus estudos, partem do pressuposto 
de que o compartilhamento por meios digitais é uma forma de pirataria antiética e ilegal, a ser 
combatida.  

No campo artístico, os estudos se contrapõem. Contudo, levando em consideração a gama de 
artigos que não necessariamente foca esta discussão, a conclusão majoritária é a favor dos artistas 
iniciantes, desconhecidos, voltados essencialmente a nichos de mercados de gêneros menos 
populares, alternativos.  

Em suma, após quase dez anos da consolidação da distribuição fonográfica digital, não se 
evidencia a convergência a conceitos e teorias que expliquem definitivamente os impactos desta 
inovação no mercado fonográfico. As conclusões, nos diferentes campos, indicam o caminho que 
o mercado e a sociedade estão tomando, mas as contrariedades ainda existentes entre artigos 
expõem o caráter transitório da fase em que a “revolução digital” se encontra. Apesar disso, não 
se pode menosprezar a presença da nova forma de consumo musical, tampouco o impacto desta 
no mercado e na sociedade em geral. É preciso, enfim, que os grandes agentes do mercado 
tradicional saibam lidar e interagir com a diversificação, adaptando suas cadeias produtivas a esta 
indiscutível nova era.         
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