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Neste ano de 2007, a ABRAMUS completa 25 anos de existência e dá início
às comemorações com eficiência, inteligência e com as inovações sempre tão
esperadas pelos associados.
Nossa sociedade mudou de nome. Passou a se chamar ABRAMUS – Associação Brasileira de Música e Artes, em função das novas áreas de atuação da
entidade e conseqüentemente da ampliação de suas atividades, que não mais estão
relacionadas apenas à música. Agora, cuidamos também dos direitos autorais do teatro, das artes visuais, do audiovisual.
Estes movimentos surgiram de demandas dos próprios titulares que, atualmente, em
seu fazer artístico, interagem com a sociedade de maneira mais abrangente. A classe artística é assim: multimídia, interativa, dinâmica, sempre inovadora. E assim é porque os tempos
atuais impõem uma agilidade cada vez maior nas relações sociais.
São autores, músicos, pintores, produtores, editores, escultores, fotógrafos, dramaturgos e intérpretes, que utilizam as diferentes linguagens da arte para traduzir os novos tempos, vivenciando as
mudanças da interlocução. De modo algum se pode imaginar que o artesanato musical, teatral ou visual tenha se
perdido. Ao contrário, o elo de ligação entre o artista e seu público está mais forte e mais presente.
Não impusemos nosso ritmo. Fomos nos adequando ao ritmo das transformações e hoje estamos aptos
a atender os artistas em todas as suas vertentes criadoras, com a proficiência que eles exigem da associação que
os representa. Nosso dever é o de projetar o repertório brasileiro mundo afora, sempre atentos às novas mídias
eletrônicas, que determinam a comunicação social.
Até o final deste ano de 2007, o Brasil já deverá estar operando o SBTVDT, Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre, fruto da celebração do Acordo de Cooperação Técnica com o Japão. As mídias passarão a
ser interativas e o grau de comunicabilidade terá incomensurável abrangência. Proteger o acervo brasileiro nesse
cenário não será tarefa fácil. A ABRAMUS precisará estar apta para incorporar as mudanças e definir suas diretrizes de atuação; para utilizar plenamente as ferramentas disponíveis; para priorizar o repertório a ser digitalizado;
para dimensionar o alcance das veiculações nesse contexto de interatividade extraterritorial. Os atores estarão
abrigados nas mídias eletrônicas, todas de natureza audiovisual. Para este novo formato de comunicação, deveremos estar preparados para difundir a importância da cultura brasileira onde se impuser.
Somos hoje uma comunidade que soma mais de 10 mil associados e, sendo assim, a comemoração destes 25 anos deve necessariamente abrigar todas as artes por nós representadas, sem exceção. Contamos com a
participação de todos para nos municiar das informações que possam repercutir em favor da classe autoral. Façam
da entidade uma caixa de ressonância dos interesses artísticos coletivos. O tecido social é confeccionado a partir
das participações individuais, que acabam por se reverter em prol de todos.
Nesta edição da Revista ABRAMUS, apresentamos dois entrevistados importantes. Nando Reis, músico
que traduz a criatividade de toda uma geração que buscou inspiração no Tropicalismo para criar uma música moderna e de intensa comunicação social. Nando fala de si, de sua geração, das angústias e das realizações do novo
artista brasileiro. A segunda entrevistada é a cantora Adriana Ribeiro, que conta a vocês sua experiência musical e
a influência dos vários matizes da música popular, lembrando a forte inspiração do samba em suas canções.
Nossa homenagem, mais do que merecida, é para Dorival Caymmi, uma das maiores referências musicais
brasileiras. Caymmi é a expressão do compositor que formou uma geração de artistas de igual envergadura, em
sua própria família ou fora dela. Danilo, Nana e Dori são músicos de primeira grandeza que trazem o traço genético do autor, do intérprete e do arranjador de alma típica brasileira. Dorival e seus filhos são importantes representantes da nossa música, não se restringindo à tipicidade da Bahia, mas retratando a grandeza, a generosidade e
a simplicidade extremamente rica do nosso povo. Nossa reverência à família Caymmi.
A vocês, uma boa leitura e comemoremos bem os nossos 25 anos de vida, pois todos bem merecemos.
Roberto Corrêa de Mello
Presidente
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Homenagem

Dorival Caymmi
O mar, O que é que a baiana tem?, Samba da minha terra, Dora, Maracangalha, É doce morrer no mar, Oração para Mãe Menininha, Marina,... essas
entre tantas outras são algumas das obras-primas que Dorival Caymmi compôs e gravou ao longo dos seus 60 anos de carreira. São cerca de 20 discos e
centenas de versões de suas músicas gravadas por outros intérpretes. Caymmi
não só gerou três grandes expoentes da nossa música – Nana, Dori e Danilo
– como influenciou várias gerações de músicos brasileiros.
Como publicou Hagamenom Brito, jornalista do Correio da Bahia, no site
dicionariompb.com.br :
“A arte do chefe do clã Caymmi é um caso exemplar de confluência entre o simples e o sofisticado a partir de elementos naturais como o vento, o mar, a morena e a terra. Uma confluência traduzida em sambas, sambas-canções, canções
praieiras e toadas tão autorais (ele foi um dos primeiros compositores a gravar
suas próprias canções, numa época em que o habitual era o autor entregar a
música para um cantor), que o transformaram no melhor intérprete de si mesmo.”
Quem não gosta de samba
Bom sujeito não é
É ruim da cabeça
Ou doente do pé
(“Samba da Minha Terra”)
Acontece que eu sou baiano
Acontece que ela não é
Mas tem um requebrado pro lado
Minha Nossa Senhora
Meu Senhor São José
(“Acontece que Eu Sou Baiano”)
Vocé já foi à Bahia, nega?
Não? Então, vá!
Quem vai ao Bonfim, minha nega
Nunca mais quer voltar
(“Você Já Foi à Bahia?”)

Foto: Mario Luiz Thompson.
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Entrevista

Nando Reis, ou José Fernando Gomes dos Reis, ex-Titãs,
em carreira solo desde 1992, é hoje o perfil de um músico
completo: compositor, arranjador, produtor e cantor. Associado da ABRAMUS, já tendo participado de encontros
e seminários na associação, ele fala em entrevista
para a Revista sobre sentimentos, bossa nova e o
futuro do Brasil.
Sua poesia é bastante personalizada, é
muito sua. Quais os poetas que te influenciaram?
Olha, na verdade eu não sou um grande leitor de poesia, mas claro que tenho influência do Drummond, do Manuel Bandeira, do
Mario de Andrade, ou melhor, muito do
Mario de Andrade.
O que te inspira mais para fazer música: a mulher, o futebol, a política...?
Ah, muito mais a mulher, mas a mulher como
o objeto de amor, o objeto para o qual eu
projeto toda a minha relação com o mundo, pois para mim isso é uma relação amorosa. A mulher passa então a ser a analogia de toda a minha relação com as coisas.
Nas minhas músicas eu não falo muito das
coisas em si, mas do que esse sentimento
desperta em mim. E todas as minhas músicas
são disparadas a partir desta relação.
Você consegue ser o poeta “fingidor”, do
Fernando Pessoa, ou precisa da inspiração
para criar?
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Entrevista
Consigo sim, mas a questão não é ser “um fingidor”,
uma vez que você lida com intenções, com desejos
latentes, e eu acho que a música é muito mais desejo
e não necessariamente uma descrição do que você
está sentindo. Minha música é muito menos o que
eu sou e muito mais aquilo que eu gostaria de ser,
ou que me proponho a ser. De certa maneira é um
fingimento, pois ainda é uma busca e não algo que eu
já conquistei.
Você faz todos os ritmos, mas qual é o que
você mais gosta de fazer?
Eu não saberia dizer, porque hoje o rock tem um significado mais híbrido, mas meu vocabulário está mais
restrito a essa área. É lógico que eu tenho a herança
melódica da música popular brasileira, mas eu não
faço samba, não sei tratar do xote, por exemplo.
Acústico ou eletrônico?
O meu instrumento é acústico, o violão, mas eu toco
em uma banda eletrônica.
O que você escreve primeiro, a letra ou a
música?
Tudo junto. É raríssimo eu escrever a letra antes,

embora no meu último disco, pela primeira vez, eu
tenha partido das letras.
Como você explica a convivência harmoniosa da diversidade de ritmos que existe no
Brasil – bossa nova, axé, rock, rap, sertanejo,
bolero?
Acho que é porque aqui existe uma disponibilidade
interna de olhar para aquilo que não é similar; há
um permanente estado de atenção e uma capacidade de observar e absorver esses elementos diversos. A extensão do Brasil faz com que existam
diferentes tribos, com grandes e pequenas misturas,
e eu acredito que existe uma espécie de fio condutor emocional e afetivo que integra tudo isso.
A bossa nova te influenciou?
Indiretamente sim, pois eu sou filho do Tropicalismo, que já havia utilizado toda essa reestruturação,
essa reconfiguração do samba, mas eu sou muito
mais interessado na poética do Tropicalismo que
na da Bossa Nova, não por este ou aquele poeta,
porque eu não sou muito atraído pela forma. Eu
diria que eu sou mais barroco.
A música brasileira, na sua opinião, como
está?
Eu não diria que é o momento mais rico, embora essa observação seja um pouco comprometida
porque eu sou muito fechado, eu precisaria me atualizar mais.
E o que falta para o Brasil ficar bom?
Acho que responsabilidade, planejamento, prioridades,
educação e preservação do meio ambiente. I
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Entrevista

Ela já estudou canto lírico,
balé e piano clássico, participou de bandas de baile, gravou
jingles e cantou Jazz e Bossa Nova
na noite... Começando a carreira artística aos
16 anos, ficou popularmente conhecida quando entrou
para o projeto Adryana e a Rapaziada, em 2000. Em
2005 resolveu seguir carreira solo, lançou o CD “Brilhante Raro” pela gravadora Deck Disc e passou a se
dedicar ao samba, mais precisamente à “dignidade do
samba”, “a postura que o samba exige”.
Conte-nos um pouco da sua história musical.
Sou filha, neta e sobrinha de músicos. A família do meu
pai é de músicos de orquestra - os irmãos do meu avô
integravam os naipes de metais de grandes orquestras,
como a da TV Tupi e dos cassinos da época.
Como você começou a se interessar profissionalmente pela música?
Meu pai, Edmundo Carvalho, é músico de baile e tocava
muito na noite de São Paulo. Como ele tocava de tudo,
eu cresci dentro de uma variedade musical muito grande, ouvindo de Beth Carvalho a Ella Fitzgerald, Frenéticas, Rita Lee, Jovem Guarda, Emilio Santiago, etc..
Qual a maior influência na sua música? O que
você gosta de cantar?
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Eu comecei a cantar em bailes, aos 14, 15, 16 anos, principalmente nos bailes que meu pai tocava. Nessa época
eu também estudei canto lírico com a Dona Mariinha.
Então eu passei a cantar na noite, em vários lugares, em
diferentes horários e diferentes estilos. Em alguns eu
cantava Jazz e bossa nova; em outros, músicas que tocavam no rádio. Mas o que eu mais gostava era de cantar
samba-jazz, um samba mais sofisticado, bem diferente do
que eu canto hoje.
Como foi a sua formação musical?
Eu estudei 4 anos de piano clássico e pretendo voltar
a estudar, porque eu adoro. Tenho muita facilidade para
criar arranjos. Eu sento com os músicos da minha banda
e passo a eles exatamente o que eu quero.
E a música brasileira hoje, na sua opinião,
como está?
Olha, por um lado, ela é muito, muito rica, mas ao mesmo
tempo, hoje, ela está muito vazia em função daquilo que
o público quer consumir ou é obrigado a consumir. Essa
situação é muito difícil, principalmente para o artista popular, que canta para a massa, como eu. Por exemplo: pra
começar eu canto “vestida”, uma música que tem con-

Entrevista
Nenéo e o Carlos Colla, autores da música A Saudade
Vem, que eu gravei e estourou!
Conheço bons produtores e compositores, mas eles
avaliam o quanto você está vendendo para te dar ou
não uma música. Como eu não sou uma cantora de um
milhão de cópias, muitas vezes as músicas nem chegam
na minha mão. Acho o fim da picada!

teúdo, texto, mensagem, harmonia e arranjo musical,
mas pago um preço muito alto por isto, porque eu não
tenho o reconhecimento artístico que deveria ter, que
eu mereço como cantora. Acho que eu não sou muito
bem vista porque não sou cantora de bossanova, nem
sou a top do momento. Mas por outro lado, o mercado
que eu trabalho, o do samba - e o samba não admite
vulgaridade - é de um público que neste momento está
consumindo funk, calipso, etc... Não tenho nada contra
esses ritmos, mas sim contra o comportamento do artista, pois é isso que o público cobra.
Que público você quer atingir?
Eu sou uma cantora popular, gosto de cantar para o povo.
Quando eu cantava na noite, por muitos anos, era para
um público bastante sofisticado, formador de opinião,
e meu trabalho era bastante reconhecido, os músicos
gostavam de tocar comigo. Mas, o “bichinho” do povo é
diferente, a energia e o calor são diferentes, a resposta
e o reconhecimento vêm na hora. Quando eu canto em
uma favela, onde eles são muitos carentes, é muito bom.
Eu sou uma artista independente, estou numa gravadora
menor, na Deckdisc, e faço sucesso mesmo sem estar na
Globo, sem ter música em trilha de novela.
Você acha que a formação musical ainda é fundamental para o artista?
Sim e não. Um exemplo: eu conheço um maestro, muito
jovem, bem formado que trabalha para muitas pessoas,
inclusive para mim. Mas o resultado final, o arranjo, é
muito pouco reconhecido aqui. O Brasil é muito fechado neste aspecto, então de certa maneira eu acho um
desperdício.

O que você quer dizer quando fala em “dignidade do samba”?
Estive na Bahia, em Itabuna, e o ritmo predominante, que
o público mais consome e está acostumado, é o Axé. Eu
mostrei samba mesmo – Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Lecy Brandão, Jovelina Pérola Negra, etc. – e foi
maravilhoso, eles adoraram, e olha que eu me apresentei
inteiramente vestida! Nada contra mostrar um pouco
da pele, mas tem que prestar atenção na música, na letra,
no arranjo! Saí de lá muito feliz. A dignidade do samba é
isso, é uma espécie de postura que o samba exige.
Você já cantou no exterior?
Ainda não. Já tive várias oportunidades, mas por causa
de impedimentos acabou não saindo a viagem. Eu tenho
uma comunidade no Japão, no Orkut (site internacional
de relacionamentos), que tem mais de 8 mil pessoas.
Você sabe que 2% da música que toca no Japão
é brasileira?
No Japão, onde 2% da música que toca é brasileira, minha música é muito consumida, toca muito e eu sempre
vendo todos os meus discos, desde o primeiro.
E o seu próximo projeto musical?
Minha meta mais próxima é um show. Eu pretendo
transformar o samba em entretenimento, pois ele ainda é muito marginalizado. Quero fazer um grande show,
bem estruturado, com bom equipamento de som, luz,
direção musical, etc. O estilo sertanejo conseguiu esse
espaço no mercado de shows, o rock também. I

Quais são os autores que você gosta?
No meu trabalho especificamente, o Martinho da Vila, o
Chico Roque, o Serginho Miriti, que eu gravei bastante, o
Xandi, do Revelação, que no meu segmento está se mostrando muito talentoso, unindo samba tradicional com
o samba popular, o Elias Muniz, um compositor muito
generoso que me deu muita música boa pra gravar. O
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Autvis

Saulo Mota e
Adonis Marcelo

A palavra é interagir: arte e música, criação e
gerência de negócios, mídias e conteúdo.
Por Juliana Tonello
“Ninguém é uma ilha, em nenhuma profissão.” A frase de Saulo Mota, artista plástico e presidente da AUTVIS - Associação Brasileira dos Direitos de
Autores Visuais, diz respeito diretamente ao perfil do artista atual, seja ele
músico ou artista plástico, que cada vez mais tem a interação como força
de trabalho. “O músico é tão apaixonado pela arte que se sensibiliza com
as outras artes também”, diz Adonis Marcelo, gerente de operações da
ABRAMUS – Associação Brasileira de Música e Artes. “As artes são complementares.” Na sede da empresa hoje acontece uma exposição de Saulo
Mota e pinturas do artista foram feitas por todo o ambiente de trabalho, em
comemoração aos 25 anos da ABRAMUS. “A exposição tornou-se uma porta
a mais para a criatividade do músico que vai à sede da associação”, diz Adonis.
“Criou-se uma simbiose entre os ambientes. A arte cria esse equilíbrio.”
Adonis é formado em Artes Plásticas e, vendo-se “careta demais para a turma de
amigos da faculdade”, fez pós-graduação marketing. Saulo Mota é artista plástico,
com formação em artes e também em administração. (A diversão dos dois quando
pequenos era, em vez de usar seus brinquedos, desenhá-los no papel.) Os dois artistas-administradores, em uma conversa sobre a influência entre as artes e as áreas de
atuação do artista contemporâneo, apontam a interação entre o universo dos negócios e o das manifestações artísticas (que também podem se complementar) como
um ponto chave para o sucesso profissional.
Ver e ouvir – Saulo ouve de músicas de monges do Tibet a Limp Bizkit enquanto
está fazendo suas pinturas e cerâmicas. “A Arte é simplesmente você colocar sua
emoção para fora de maneira artística, seja nas artes plásticas, na música, no teatro...
Chegar em casa e ver um quadro, ouvir um som, é trabalhar com essa emoção.” Na
sua exposição mais recente, Divas do Imaginário, Saulo vê o DJ que tocou durante a
festa de abertura como uma das grandes contribuições para o sucesso da exposição.
“A relação humana, o emocional, os cinco sentidos... Cada vez mais essa junção é
necessária para o artista.”
A criação e o mercado – A união dos artistas em associações de gestão coletiva
também faz parte das mudanças do mercado e do próprio crescimento cultural de
um país. Marcelo diz que na criação cultural o conceito de mercado é diferente de
outras áreas. “É um conceito mercadológico, no sentido de não ver o artista apenas
como uma empresa mas sim como um criador.” Saulo completa que “o direito autoral
é parte desse conceito pois agrega o valor do trabalho do artista, que é parte desse
universo da criatividade” E claro, também deve haver a preocupação para que a arte
não seja apenas um produto voltado ao mercado, “uma arte com prazo de validade”,
como diz Marcelo. “O universo contemporâneo necessita de titulares multimídias e
acima de tudo, com consciência de serem verdadeiros criadores de conteúdo.” I

8

O que você ouve?
Sonia Menna Barreto
(artista plástica)
A artista tem como inesquecível o show de Elton John no Brasil, em
1995, e é fã de Elis Regina (sem comparação) e Caetano Veloso.
Enzo Sobocinski
(arquiteto e designer)
Funk como Le Gusta, Café Del Mar, tudo que é contemporâneo atrai
o artista, que também não deixa de lado as fases mais antigas de Gal,
Caetano e Chico Buarque.

O que você vê?
Adryana Ribeiro
(cantora)
Gostou muito do Calendário Pirelli, no MASP. O Centro Cultural São
Paulo é o local da sua infância, que ela sempre freqüentou.
Walter Franco
(cantor e compositor/ vice-presidente ABRAMUS)
Em Madri, viu a obra Plaza Mayor, de Goya, após estar no local retratado na pintura. Isso foi para ele uma manifestação da arte como
emoção, como um outro olhar. No Brasil, ele elogia a qualidade das
exposições da Pinacoteca do Estado.

*Os artistas deste quadro são filiados à AUTVIS e à ABRAMUS.

Tecnologia

Por Juliana Tonello
Um sistema global para cadastro de obras,
que une todos os sistemas já existentes no
mundo. Esse é o CISNET, uma base de dados
mundial desenvolvida pela CISAC – Confederação Internacional de Sociedades de Autores e
Compositores para reunir todos os cadastros
de obras das sociedades de direito autoral.
“A palavra é centralizar, unir todas as bases
de dados de obras do mundo. E isso, apesar de
estar ainda bem no começo, é algo muito moderno”, diz Ricardo Mello, responsável pelo
Departamento Internacional da ABRAMUS.

Como funciona

A ABRAMUS tem seu próprio banco de dados alimentado com informações como editor, autor,
título e porcentagens de partição dos direitos. Esse banco de dados, uma vez padronizado, é enviado ao WID (Works International
Database) e alimenta diretamente o CISNET.
É importante que não haja confusão também
quanto à utilização do banco de dados. “Ele é
um sistema que cadastra apenas obras, não fonogramas, e quem tem acesso a ele são apenas
as sociedades autorais”, explica Ricardo.

O repasse do dinheiro

“Como todas as sociedades têm acesso ao banco
de dados, se a música de um autor brasileiro
toca no exterior, a sociedade do país já pode
fazer o repasse.” Ricardo diz que é freqüente a música tocar fora do Brasil e o artista
não receber pela falta de atualização das

bases de dados ou porque o repasse vai para
a sociedade errada, simplesmente por falta
de informação.  

Trocar o papel pela tecnologia

As antigas fichas de papel para cadastramento
de artistas internacionais, antes enviadas
por correio ou e-mail, já estão sendo substituídas pelo cadastro virtual e pelo matching
(atualização simultânea de sistemas) através
do banco de dados do CISNET.
O  ECAD – Escritório Geral de Arrecadação e
Distribuição também já é parte do cenário internacional, participando da rede ISWCNet um banco de dados que pode ser acessado pela
Internet (www.iswc.org) - e tem como próximo
passo a integração ao CISNet.

O papel de cada sociedade

Para Ricardo, que participou da apresentação
do CISNET, em encontro realizado em setembro
de 2006, em Los Angeles, a reação geral foi
muito positiva. “A ABRAMUS já aderiu ao banco de dados, mas agora é preciso contar com
a boa vontade das outras associações fora do
Brasil.” Ele cita o Japão como um exemplo de
seriedade no repasse do pagamento de direito
autoral, enquanto que países como Portugal,
Itália e França ainda são alvos de reclamações dos artistas brasileiros. “O objetivo é
chegar a um nível em que tudo é informatizado
e que todas as sociedades contribuam com o
direito autoral, mantendo suas bases de dados sempre atualizadas”. I

Em Foco
A estrutura da ABRAMUS em 2007
Por Adonis Marcelo
Todo início de ano é propício para revisar e renovar. Assim, a ABRAMUS
reestruturou seus departamentos. Na busca por excelência no atendimento, nos processos e na administração de seu repertório, aprimoramos os serviços prestados a você, nosso titular.
O Departamento Internacional foi ampliado, o que significa o aumento da representatividade dos nossos artistas além das fronteiras do
Brasil. Vale ressaltar que isto é condição fundamental para obtermos,
não só o respeito internacional, como o devido pagamento de direitos
autorais para a música brasileira, a quarta mais executada do mundo.
O setor de Documentação centralizou suas atividades em São Paulo.
No remanejamento, os funcionários passaram a agregar conhecimentos de outras áreas da empresa, reforçando a importância da documentação correta de obras e fonogramas. O departamento em São
Paulo ganhou agilidade e maior organização dos documentos e a filial
do Rio de Janeiro passou a ser mais produtiva, focada no acompanhamento das operações realizadas entre ABRAMUS/ECAD. E, é claro, é
uma boa documentação que gera uma boa distribuição aos titulares.

Essencial para assegurar um relacionamento direto e responsável entre a ABRAMUS e o filiado, o A&R (Departamento Artístico e de Repertório) recebeu mais colaboradores e ainda o apoio da Documentação.
Vale destacar que, por contarmos com funcionários especialmente
focados nos artistas filiados, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, o canal de relacionamento foi ampliado em sua capacidade de
identificação de retidos e liberações de pagamentos dos direitos.
Na área de Tecnologia, a ABRAMUS, já equipada em todas as unidades do Brasil com computadores de primeira linha, em breve implantará um link exclusivo de conexão entre SP e RJ. A comunicação
direta entre os dois locais os transforma em um único escritório, com
altíssimo potencial de produtividade. São modernizações de sistemas
como essa, únicas no direito autoral, que garantem o constante desenvolvimento da ABRAMUS.
Todas as reestruturações realizadas, com o objetivo principal de melhorar ainda mais a qualidade do atendimento aos associados, mostram que a atual gestão da ABRAMUS mantém sua atenção totalmente
voltada aos seus titulares. Satisfação e respeito são palavras levadas
a sério, pois sabemos que nosso futuro depende do seu sucesso! I
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Fotos: Juca Novaes

Especial

por Juca Novaes
A Feira Música Brasil, realizada em Recife nos dias 7
a 11 de fevereiro último, movimentou artistas, produtores, pessoal ligado às gravadoras independentes e
o povo da música em geral. O evento foi organizado
pela ABMI – Associação Brasileira da Música Independente, com apoio vigoroso do Ministério da Cultura
e de entidades como o BNDES e a Petrobrás, sendo
que se falou em um investimento de algo em torno
de R$ 4 milhões como contribuição dos órgãos governamentais diretos e indiretos.
A feira apresentou painéis de
debates, rodadas de negócios e
apresentação de artistas, previamente escolhidos por uma
comissão julgadora indicada
pelos organizadores.
A participação popular nos
shows foi favorecida pelo his-
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tórico evento ocorrido no dia 9 de fevereiro, bem
no “meio” da feira, entronizado como centenário
do frevo – gênero, afinal, reconhecido, no mesmo
dia, como patrimônio da cultura nacional. Naquela noite, 60 mil pessoas lotaram o Marco Zero de
Recife, em frente ao pavilhão da feira, para assistirem ao show de consagração do frevo, animado
pela sensacional orquestra do Maestro Spock, com
participações de nomes estelares como Alceu Valença,
Elba Ramalho, Lenine, Maria
Rita, Ney Matogrosso, Luiz
Melodia, Antonio Nóbrega e
o próprio ministro Gilberto
Gil. Com menos entusiasmo e público, os demais shows tiveram a participação de
nomes igualmente importantes como Nelson Sargento,
Mart´nalia, Moraes Moreira,

Especial

Lanny Gordin, Raul de Souza, Bossacucanova, Cabruera e Rita Ribeiro, dentre outros.
Jack O’Neil (do selo Blue Jackel Entertainment), Peter Jener (primeiro empresário da banda Pink Floyd),
Brad Powell (fundador e presidente da CalabashMusic, comunidade global de distribuição por download
de música independente), William Hochberg (jornalista e advogado americano), dentre outros, foram as
personalidades internacionais que participaram das
conferências. Nas discussões, as grandes preocupações da indústria da música, neste início de século
XXI, foram: as novas mídias, a pirataria, a distribuição,
o futuro do suporte físico (CD), e, principalmente, o
futuro do direito autoral.
A questão do direito autoral, aliás, obteve atenção
especial dos programadores da feira. Exemplo disso
foi o curso de especialização “Gestão de Propriedade
Intelectual como Ativo Econômico”, ministrado pelo
Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro,
apesar do número reduzido de participantes. A
palavra final coube ao ministro Gil, que, em
sintonia e ciente da preocupação dos organizadores da feira, acenou com intenção
de patrocinar uma alteração na lei autoral,
por ele chamada de “anacrônica” e “desconectada com os novos tempos”. Certamente, teremos vários capítulos desse
embate, na gestão que ora se inicia. E é
bom que os autores e demais agentes do

direito autoral fiquem de olhos muito abertos, pois o
que não faltam são inimigos do direito autoral, nesses
tempos ainda indefinidos, loucos para pegarem carona em qualquer iniciativa do gênero.
No geral, a Feira teve saldo positivo, tendo sido fechadas, de acordo com o Sebrae, transações da ordem
de R$ 8,5 milhões de reais, entre 18 empresas compradoras e 75 fornecedoras. O êxito do evento pode
ser comprovado pelos seus números: 900 pessoas
inscritas para as conferências e rodas negócios; 250
músicos e 180 profissionais de imprensa mobilizados
durante todo o período; 36 conferencistas, nacionais
e internacionais; 500 profissionais de diferentes especialidades na área de produção e apoio. E, ainda, pelo
local onde foram montados os estandes das empresas
participantes circularam cerca de 2.100 visitantes por
dia. Assim, não há dúvida de que, aparadas algumas arestas, a Feira de Música de Recife veio para ficar. I

11

Em Pauta
No Japão

A base de discussão do Congresso da CISAC, realizado no Japão, em novembro de 2006, foram os meios
digitais. “Os temas principais foram o audiovisual, a
telefonia móvel, a TV Digital e a TV on demand, algo
que ainda nem se cogita aqui no Brasil”, diz Roberto Mello, presidente da ABRAMUS. Na ocasião, ele
aproveitou a participação em painel de meios digitais
para fazer uma intervenção sobre o pagamento dos
direitos das músicas brasileiras executadas no exterior. “O Brasil é mal defendido no exterior, há pouco
pagamento para uma música que é a 4ª mais executada no mundo.” Mello diz que após a intervenção, as
sociedades internacionais melhoraram o atendimento e a atenção com a música brasileira na ABRAMUS.
A oportunidade serviu também para acordos entre
Brasil e Japão na instalação de mecanismos de controle do direito autoral para a TV Digital.

Em Los Angeles

Regras, padrões e operações de todas as sociedades de
direito autoral do mundo são debatidas nos encontros
promovidos pela CISAC, de 6 em 6 meses, chamados
CIS Sessions. No último, que contou com a participação
da ABRAMUS, em setembro de 2006, a novidade foi o
CISNET, uma base de dados mundial que utiliza as informações de todas as sociedades. “É uma informação
centralizada acessível para todos. Não há mais desculpas de que o pagamento deixou de ser feito por falta
de informação”, diz Ricardo Mello, do Departamento
Internacional. “O sistema ajuda sociedades e artistas de
uma maneira geral.” O encontro seguinte, novamente
com a participação da ABRAMUS, aconteceu em Santo
Domingo, capital da República Dominicana, de 19 a 23
de fevereiro de 2007.

Workshops

Freqüentemente são realizados workshops na sede
e nas filiais da ABRAMUS. Em outubro de 2006
houve um sobre ISRC, ferramenta utilizada para o
cadastro de fonogramas, voltado aos produtores
fonográficos. Em novembro de 2006 foram outros

dois workshops, em São Paulo e Porto Alegre, sobre a ABRAMUS e as ferramentas utilizadas pelo
ECAD. A liberação do dinheiro retido dos artistas é
um exemplo de como o conhecimento dessas ferramentas pode ajudar os filiados.
Fique atento ao site da ABRAMUS (www.abramus.org.
br) e participe do próximo workshop. As inscrições
podem ser feitas pelo (11) 3106 2930.

Congresso Internacional

Abordando o contexto dos “novos temas do direito
autoral”, o II Congresso Internacional de Direito Autoral, realizado pela ABDA – Associação Brasileira de
Direito Autoral dia 28 de setembro de 2006, no Hotel
Intercontinental, em São Paulo, debateu a produção
autoral transmitida por mídias digitais, o audiovisual e
as diretrizes do direito autoral para a Internet. Com
patrocínio da ABRAMUS e apoio da AUTVIS, o Congresso, de acordo com o advogado autoralista Plínio
Cabral, “abriu a discussão para novos temas e maneiras de agir com o Direito Autoral”. Um compilado de
tudo que foi discutido na ocasião encontra-se no site
da AUTVIS (www.autvis.org.br).

É ABRAMUS, guri!

Em Curitiba, a ABRAMUS participou da Feira de Música que aconteceu junto a 25ª Oficina de Música,
promovida pela Fundação Cultural de Curitiba, de 25
a 28 de janeiro. No local do evento, o Memorial de
Curitiba, a ABRAMUS montou um stand e realizou
uma palestra sobre Direito Autoral, ministrada pelo
Roberto Mello, presidente da Associação. “O nosso
objetivo ao participar da Feira foi mostrar a cara da
ABRAMUS, mostrar às pessoas, e ao nosso público
alvo, que a ABRAMUS é uma sociedade apoiadora da
música, e está onde estes artistas estão”, diz Marielle
Rieping do Departamento de Atendimento - Artístico
& Repertório, da filial no Paraná. “No stand fizemos filiações, explicamos nosso trabalho, distribuímos brindes e conversamos com muitas pessoas. A recepção
foi excelente.” I
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