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APRESENTAÇÃO
O relatório anual da ABPD – Associação
Brasileira dos Produtores de Discos, dando
continuidade de cada vez mais disponibilizar
informações sobre o mercado de música,
apresenta na sua 11ª edição um retrato de
como se encontra o mercado fonográfico
no Brasil hoje, trazendo dados estatísticos
nacionais do setor, incluindo o consumo de
música pela Internet e os 20 CDs e os 20
DVDs mais vendidos de 2010.
O Mercado Brasileiro de Música
2010/2011 apresentado em pdf, disponível

para download gratuito no site da ABPD
(www.abpd.org.br/downloads) visa o
desenvolvimento do setor e o melhor
conhecimento do mercado fonográfico nos
dias atuais.
A ABPD, através deste relatório
apresenta para os meios de comunicação,
para os profissionais do mercado e o
público em geral as principais informações
sobre o setor fonográfico em 2010, com
comparativo de anos anteriores.
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O download desta publicação
pode ser feitode forma
gratuita no site da ABPD,
porém qualquer citação
das informações contidas
neste documento devem
obrigatoriamente citar
a fonte do mesmo que é a
Associação Brasileira dos
Produtores de Discos.

mercado fonográfico
mundial e brasileiro
em 2010
Segundo a IFPI o mercado global de música
movimentou em 2010 US$ 15.9 bilhões, o que
representou uma queda de 8,3% no faturamento
comparado ao ano anterior. Desse total, 29%
corresponderam à venda de música em formatos
digitais, que movimentaram US$ 4.6 bilhões, isto é,
5,3% mais do que o valor de 2009. No balanço total
das vendas mundiais de música gravada os formatos
físicos sentiram uma retração de 14,2% nas vendas.

O mercado fonográfico brasileiro segue
acompanhando as tendências mundiais
de crescimento em 2010, no que se
refere à Música Digital, apesar de ainda
enfrentar graves problemas com a troca
ilegal de arquivos pela Internet. No Brasil o
crescimento das vendas em formato digital
foi de 26,1% dentro do mercado total de
música. Esse montante já faz com que a
participação digital nas vendas brasileiras
represente 16% das vendas totais, com a
movimentação de aproximadamente R$ 54
milhões. Esse resultado aproxima cada vez
mais o balanço brasileiro de música digital
dos patamares mundiais apresentados pela
IFPI, que nos mostram uma participação
digital de 29% dentro do mercado total de
música em 2010. Esse balanço confirma a
dedicação das companhias brasileiras em se
adaptar aos novos tempos e formatos.
Porém, o mercado fonográfico brasileiro
como um todo, digam-se vendas físicas
e digitais, apresentou pequena retração
em 2010, acompanhando as previsões e
tendência que se desenharam para o setor
ao longo do ano passado para as vendas

físicas. Após dois anos consecutivos de
crescimento no Brasil, o setor sentiu uma
retração de 3,7% no seu montante de
vendas, que incluem todos os formatos
(mundialmente essa queda foi de 8,3%).
Esse resultado negativo se deveu as vendas
físicas, que caíram cerca de 7,7%, puxadas
pelo formato de áudio (CD). No mundo as
vendas físicas sentiram retração de 14,2%.
No ano passado foram movimentados
aproximadamente R$ 347 milhões com a
comercialização de música via formatos
físicos (CDs e DVDs) e digitais no Brasil. As
vendas de vídeos musicais, representados
pelos DVDs e Blu-Rays, cresceram 22% em
unidades, e já representam 30% do mercado
total em 2010.
Segundo o último balanço de vendas para
o setor fonográfico brasileiro feito pela
ABPD com os resultados do ano passado
o mercado brasileiro de música desenha
sua participação por formatos da seguinte
forma: 54% vendas de áudio em CDs, 30%
vendas de vídeos musicais
em DVDS
e Blu-Ray
e 16%
vendas em
formatos
digitais.
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Quando se avalia somente os formatos físicos, observa-se que a
música nacional ainda segue sendo o “carro chefe” das vendas no
Brasil com 67% de participação em 2010 para as vendas em unidades
desse gênero. Ficando o gênero internacional com 31,2% e o Clássico
com 1,8%. Vale ressaltar que dos 20 CDs mais vendidos em 2010, 17
foram de produtos nacionais e dos 20 DVDs musicais, 16 títulos eram
nacionais.

participação dos formatos no
mercado total brasileiro

vendas de 2010 por repertório
(mercado de cd + dvd + blu ray)

16% música
Digital

30%
DVDs + Blu-Ray

1,8% Clássicos

54% CDs

31,2%
Produtos
Internacionais
67%
Produtos
Nacionais
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mercado digital
O mercado fonográfico brasileiro
movimentou com a venda de formatos
digitais em 2010 R$ 53.964.412, o
que representou um aumento de 26,1%
do faturamento se comparado ao ano
anterior. Esse resultado se deve ao
sucesso de serviços de streaming, como
o “Sonora” do Terra e também ao bom
desempenho dos licenciamentos feitos no
período.
Pelo segundo ano consecutivo, as vendas
pela Internet superaram as vendas via
telefonia móvel, segundo reporte das
gravadoras associadas à ABPD. No ano
passado a música digital via Internet cresceu

67,5% e representou 78% das vendas do
seguimento, com a movimentação de
R$ 42.082.327.
Em compensação a venda via telefonia móvel
não registrou o mesmo desempenho que as
vendas via Internet e se retraiu em 32,7% no
mesmo período, com a movimentação de
R$ 11.882.085.
Mesmo com esse resultado negativo nas
vendas pela telefonia móvel, o seguimento
digital apresentou um crescimento
expressivo no Brasil e já representa 16% do
mercado total de música o que faz com que o
País acompanhe as previsões e desempenhos
mundiais.
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334.055

4%
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25.121.472

58,7%

+159,4%
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8.183.115

96%

18.543.504

76%

+127%

33.820.343

78%

+82,4%

17.657.105

41,3%

-47,8%

11.882.085

22%

(-32,7%)

Total
Digital

8.517.170

100%

24.287.188

100%

+185%

43.503.539

100%

+79,1%

42.778.577

100%

-1.7%

53.964.412

100%

+ 26,2

Fonte: ABPD (valores reportados pelas maiores companhias fonográficas operantes no País à ABPD.)
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mercado
físico
Em 2010 as vendas dos formatos fiscos
apresentaram pequena retração que foi
puxada pelas vendas de áudios (CDs),
que também perderam participação no
mercado total. No ano passado o mercado
fonográfico brasileiro movimentou R$
293.046.758 com a venda de 25.177.685
unidades de CDs, DVDs e Blu-Rays. Em
unidades vendidas a queda sentida foi de
120

2,79% e em valores (R$) foi de 7,74%.
Os vídeos musicais apresentaram balanço
positivo nas vendas em 2010 e aumentaram
sua participação em 4 pontos percentuais
quando avaliamos somente as vendas
em formatos físicos. Em 2009 os vídeos
(DVDs e Blu-Ray) representavam 31,9% do
mercado total e em 2010 essa participação
subiu para 36%.

participação mercado físico
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Vale ressaltar que a música
nacional representou 67% do
mercado total, contra 31,2%
do repertório internacional
e 1,8% de música clássica.
No ano passado esses
percentuais foram de 66%
para música Nacional, 30,6%
para Internacional e 3,4%
para música Clássica.

1,8% Clássicos
31,2%
Produtos
Internacionais
67%
Produtos
Nacionais

vendas TOTAIS CDS + DVDS + BluRay

ANO
2009
2010
Variação(2009/2010)

Vendas Totais R$

317.625.5647
293.046.758
(-7,74%)

Unidades Totais
25.900.853
25.177.685
(- 2,79%)

Fonte: ABPD (valores reportados pelas maiores companhias fonográficas
operantes no País à ABPD, incluindo as vendas de “marketing especial”
(Premmium).
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vendas
de cds
As vendas de música em formato de CDs
foram as únicas que apresentaram queda
no ano passado, de 13,67% em valores
faturados e 9,2% em unidades vendidas.
Em 2010 o mercado fonográfico
brasileiro movimentou R$ 187.344.515

com a venda de 18.608.930 unidades
de CDs vendidas e desse total 66,5%
das unidades foram de produtos
nacionais e 32,1% internacionais,
ficando os 1,4% restantes dedicados à
música clássica.

vendas CDs ano 2009/2010
ANO
2009
2010
Variação(2009/2010)

Vendas Totais R$

217.022.737
187.344.515
(-13,67%)

Unidades Totais
20.500.147
18.608.930
(-9,2%)

Fonte: ABPD (valores reportados pelas maiores companhias fonográficas
operantes no País à ABPD, incluindo as vendas de “marketing especial”
(Premmium).

1,4% Clássica
32,1%
Internacional
66,5%
Nacional
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vendas de vídeos
musicais (dvds + blu-ray)
Dentro do balanço do mercado fonográfico
brasileiro feito com base nos dados de
2010, observamos um crescimento nas
vendas dos formatos de vídeos músicas
de 22% em unidades vendidas e 5%
em faturamento. Quando avaliamos os
números do segmento, verificamos que

no ano passado foram movimentados R$
105.702.242 com a venda de 6.568.755
unidades de DVDs e Blu-Rays. Esse
montante já representa 36% do mercado
total de vendas físicas no país e 30%
quando incluídas as vendas digitais no
balanço.

vendas dvds ano 2009/2010
ANO
2009
2010
Variação(2009/2010)

Vendas Totais R$

100.602.827
105.702.242
+ 5,07%

Unidades Totais
5.400.706
6.568.755
+ 21,63%

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

As vendas de vídeos por
repertório, com pequena
alteração, continuam se
desenhando como no ano
anterior: ficando o gênero
nacional com 68,5% das vendas
e o internacional com 28,8%.
Os 2,7% restantes foram
representados pelas vendas, em
unidades, de música clássica.

2,7% Clássica
28,8%
Internacional
68,5%
Nacional
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TOP 20 CDs 2010
ARTISTA					ALBUM						GRAVADORA
01

Luan Santana					

Luan Santana ao Vivo			Som Livre

02

Justin Bieber 					My Worlds					Universal Music

03

Lady Gaga					The Fame					Universal Music

04

Zezé di Camargo & Luciano			

Double Face					Sony Music

05

Padre Fábio de Melo				

Iluminar ao Vivo				Som Livre

06

Padre Reginaldo Manzotti			Sinais do Sagrado				Som Livre

07

Padre Fábio de Melo				Iluminar					Som Livre

08

Beyoncé						

I am... Sasha Fierce 			Sony Music

09

Bruno & Marrone				

De Volta aos Bares				Sony Music

10

Vários						Erguei as Mãos!				Sony Music

11

Maria Gadú					Maria Gadú					Som Livre

12

Victor & Léo					

Boa Sorte Pra Você				Sony Music

13

Fábio Jr						

Fábio Jr Minha História(3CDs/DVD)	Som Livre

14

Ministério de Louvor Diante do Trono

Aleluia 					Som Livre

15

Vários						Promessas 2					Som Livre

16

Victor & Léo					Borboletas 					Sony Music

17

Damares						Diamante 					Sony Music

18

Pastora Ludmila Ferber			

19

Cassiane						Viva 						Sony Music

20

Vários						Sambas de Enredo 2011			Universal Music

Canções Inesquecíveis			Som Livre

TOP 20 DVDs 2010
ARTISTA			ALBUM								GRAVADORA
01

Ivete Sangalo			

Multishow ao Vivo no Madison Square Garden		

02

Patati Patatá			

Patati Patatá (4 DVDs)					Som Livre

03

Xuxa				

Xuxa Só Para Baixinhos (Volume 1 ao 8)		Som Livre

04

Xuxa				

XSPB 10 - Baixinhos, Bichinhos e Mais 		Sony Music

05

Beyoncé				

The Beyoncé Experience Live				Sony Music

06

Vários				Galinha Pintadinha 2					Som Livre

07

Luan Santana			

Luan Santana ao Vivo					Som Livre

08

Padre Fábio de Melo		

Iluminar ao Vivo						Som Livre

09

U2 U2 				

360° At the Rose Bowl					

10

Maria Gadú			Multishow ao Vivo						Som Livre

11

Metallica 			

Orgulho, Paixão e Glória					

12

Victor & Léo			

Ao Vivo em Uberlândia 					Sony Music

13

Tim Maia				In Concert							Sony Music

14

Roberto Carlos 		Emoções Sertanejas 					Sony Music

15

Banda Calypso			

10 Anos de Banda Calypso					Som Livre

16

Ana Carolina 			

Um Instante que não Pára 				Sony Music

17

Zeca Pagodinho 		

MTV Especial Uma Prova de Amor				

18

Balão Mágico 			

A Turma do Balão Mágico 					Sony Music

19

Vários				VH1 Divas Live						Sony Music

20

Roberto Carlos 		Elas Cantam Roberto Carlos 				Sony Music
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Universal Music

Universal Music
Universal Music

Universal Music

