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Resumo: O termo “indústria da música” se refere ao 

conjunto de ações e participações ligadas à música. O 

intuito do presente trabalho é explorar tal indústria e as 

oportunidades que ela pode oferecer a empreendedores. 

Serão estudados planos de negócios para que se facilite 

a estruturação interna e atuação de empreendimentos 

destinados a este segmento de mercado. 

 

1. Introdução 
 A música compõe um dos maiores segmentos 

do entretenimento no mundo globalizado, de acordo 

com vendas digitais, e traz consigo um mercado de 

abrangente consumo, como apresenta a Figura 1.  

 

 
Figura 1 – Proporção das revendas de indústrias globais 

decorrentes de vendas digitais (2011). 

 

Após uma série de criações fonográficas entre 

Long Plays (LP’s) e Compact Discs (CD’s), a indústria 

de mídias digitais é destaque pela sua crescente 

popularização, e por ser um novo segmento de mercado 

musical. É possível observar o crescimento da 

capitalização do mercado citado ao longo dos últimos 

anos de acordo com a Figura 2. 

 
Figura 2 – Revendas digitais de música no mundo em 

bilhões de dólares (2014). 

De acordo com a International Federation of 

Phonographic Industry (IFPI, 2014), entre os anos de 

2010 e 2013 o crescimento da indústria musical digital 

na América Latina apresentou uma taxa de 124% [1]. 

Além do panorama digital, entre 2010 e 2011 o 

crescimento do número de empresas ativas na indústria 

da música no Brasil foi de 76,9%, com 71% delas 

correspondendo a negócios de micro e pequeno porte, 

segundo a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE, 2011) [2]. 

 

2. Conclusão 
Alguns dos motivos pelos quais as micro e 

pequenas empresas não prosperam são o 

desconhecimento do mercado a ser explorado, 

elaboração de produtos de má qualidade e custos 

operacionais elevados. Tais erros são decorrentes de um 

projeto mal estruturado, podendo ser sanados a partir da 

estratégia fornecida pela elaboração de um plano de 

negócios para novos empreendimentos. 

 

3. Metodologia 
O relatório final deverá ter como a base da sua 

estrutura os seguintes tópicos: 

▪Introdução; ▪Caracterização da indústria de musical; 

▪Estudo do mercado fonográfico ▪Revisão bibliográfica; 

▪Proposta de modelo de negócios; ▪Análise dos 

resultados; ▪Conclusões; ▪Referências; 

 

4. Cronograma 
Tabela I – Cronograma 
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