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A luta das gravadoras contra a pirataria e o impacto das rádios sociais nesse 

processo é tema da dissertação de mestrado defendida por Luiza Borges Campos, com 

orientação do professor Marcelo Kischinhevsky, no Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação (PPGCom) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2016. O 

estudo aborda o papel dos serviços de streaming como mediadores da relação entre fãs e 

artistas. 

Diante da crise vivida pela indústria da música nos anos 2000, após lutar anos 

contra os downloads ilegais de arquivos, serviços de rádio social como Spotify, Deezer e 

Rdio surgem com o objetivo de conter a pirataria ao oferecer um catálogo quase infinito 

que contenha tanto os chamados hits quanto faixas ouvidas por grupos de nichos 

específicos. Tudo isso por um valor relativamente baixo por mês ou até de graça, com 

propagandas intercalando sequências de músicas. Em sua dissertação, Luiza pontua as 

vantagens dos serviços de streaming, como o armazenamento de músicas feito na 

“nuvem”, e não em uma biblioteca musical. Ela também destaca a facilidade das buscas, 

que possibilita encontrar o conteúdo desejado rapidamente; e o uso, que costuma ser livre 

de falsos arquivos e vírus.  

Outro ponto abordado por Luiza Borges em sua dissertação é a capacidade que as 

plataformas de streaming têm de prescrever músicas ao fazer uma espécie de curadoria 

com base nos gostos pessoais e canções escutadas, baixadas e adicionadas em playlists 

por cada um de seus ouvintes, por meio de algoritmos. Esses serviços não só servem de 

ponte para a relação música-gravadora-fã, como fazem o papel que antes pertencia ao 

jornalismo cultural, aos vendedores das lojas físicas de discos e ao rádio hertziano.   

Ainda que tenha inúmeros pontos positivos, as rádios sociais são alvo de diversas 

críticas, tanto por parte da mídia, quanto por gravadoras e artistas, nacionais e 

internacionais, em questões que envolvem os direitos autorais. Se com o download ilegal 

não se pagava esse direito, os serviços de streaming agora pagam, porém apenas um valor 

mínimo e questionável. Luiza cita em sua dissertação uma passagem do e-book de Gisela 

Castro, “Música serve para pensar. Comunicação em rede, consumo e escuta musical”, 

autora que opina sobre os novos caminhos do consumo de canções em um mundo 

globalizado pós-crise da indústria fonográfica: “examinando esse cenário, observamos a 

emergência de novas práticas que tencionam as normas vigentes acerca dos modelos de 

negócios e da proteção de direitos autorais”. 



Independente dos aspectos negativos, os serviços de rádio social tendem a crescer, 

principalmente aqui no Brasil, afirma a pesquisadora, mostrando dados que apontam o 

País como o segundo maior mercado mundial em redes sociais como Facebook, Twitter 

e Tumblr. Segundo a autora, o brasileiro de classe média já passa mais tempo online em 

redes sociais do que em serviços de e-mails ou vendo televisão.  

Os artistas sabem que, por aqui, o número de usuários das rádios sociais devem 

crescer nos próximos anos e, por isso, já estão se adaptando a essa nova forma de 

consumir música. Entre os exemplos citados na dissertação temos Lenine, cantor 

contratado pela Sony Music, e o seu álbum “Chão”, disponibilizado no SoundCloud – 

site que não cobra pela execução de músicas, ou seja, não paga direitos autorais, e abre 

espaço para os fãs não só escutarem suas canções como comentá-las. E a banda 5 a seco, 

vinda de um cenário independente que sabe aproveitar a emergência dos serviços de 

streaming. O grupo não só disponibiliza algumas faixas do disco “Policromo” na 

plataforma como deixa seus fãs compartilharem canções na plataforma.  

 


