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Ganhe dinheiro vendendo música  
digital

Na era da internet, TODO músico atua globalmente; seu 
público está em toda a parte. Com a popularidade do You-
Tube, blogs e redes sociais, você nunca sabe como ou onde  
vai encontrar um novo fã. Você pode virar uma sensação 
da noite para o dia, em um país em que nunca esteve. 
Como um artista independente você NÃO pode abrir mão 
de vender sua música digitalmente - porque quando algo 
que você criou torna-se viral, você precisa estar pronto 
para lucrar com isso.

Quem compra música digital ao 
redor do mundo?

O download e o streaming de música digital 
representam 39 por cento dos gastos globais 
em músicas gravadas em 2012. Até 2015, 
estima-se que a receita gerada com a venda de 
música digital vá chegar a US$20 bilhões de 
dólares.

Mas nem todos os países têm os mesmos 
hábitos com a música. Em algumas regiões, 
as pessoas preferem a música por streaming, 
através de serviços como Spotify, Rdio ou 
Deezer. Em outras, eles estão mais propensos 
a comprar MP3s de gigantes do varejo como 
iTunes e Amazon. E parte do público ainda 
gosta de comprar o CD físico. Mas não 
importa como eles estão ouvindo sua música, 
você – o artista – é pago!

É por isso que é crucial que sua música esteja 
disponível em TODO e QUALQUER formato. 

Receita Digital Global (em bilhões de dólares)
Fonte: IFPI Digital Music 2013
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Como a distribuição global funciona através da CD Baby:

 

2.Faça o upload de suas faixas1. Registre sua música em cdbaby.net

3. Sua música é distribuída pela  
CD Baby

4. Nossos parceiros disponibilizam 
sua música em todo o mundo

5. Sua vendas são coletadas e envia
das para a sua conta da CD Baby 6. Você recebe o dinheiro!
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Os parceiros digitais da CD Baby são:

Por que a CD Baby faz mais 

•	 Já pagamos mais de US$300 milhões de dólares para artistas independentes como você.

•	 Ficamos com apenas 9% da arrecadação líquida de suas vendas digitais, e passamos o restante para você.

•	 Pagamos nossos artistas semanalmente.

•	 Não cobramos taxas anuais ou taxas de cancelamento.

•	 Colocamos sua música no iTunes em apenas 48 horas.

•	 Administramos a maior rede de distribuição de artistas independentes.

•	 Oferecemos também a distribuição física de seu CD ou vinil em todo o mundo, sem qualquer custo extra. 

•	 Somos o nome mais confiável em distribuição de música independente.

•	 Ajudamos você a ganhar dinheiro pelo uso de sua música no YouTube.

Comece a ganhar dinheiro com sua música nos sites de venda digital e streaming mais 
populares do mundo: http://pt.members.cdbaby.com

Para falar com um representante em português ligue para: 
08007625281 (Gratuito para residentes no Brasil)  
ou 18002896923 (Internacional).

Siga a CD Baby no Facebook e Twitter e receba atualizações 
diárias com promoções e muito mais.


