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Os 25 anos da ABRAMUS foram comemorados com uma grande festa regada a muito carinho e considera-
ção por parte da classe artística brasileira, que compareceu significativamente ao evento, manifestando seu 
reconhecimento pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pela ABRAMUS. 
A comemoração refletiu a importância da entidade no meio autoral, em todos os seus segmentos e ma-
nifestações. Estiveram presentes autores consagrados como Nando Reis, Walter Franco e Família Caymmi; 
os autores teatrais foram representados por importantes nomes da dramaturgia como Claudia Tajes e o 
produtor Sérgio D´Antino, assim como os editores nacionais, que manifestaram o seu empenho em muni-
ciar a ABRAMUS de repertório bem documentado e demonstraram sua satisfação com os resultados dos 
trabalhos desenvolvidos ao longo desses anos. Outras presenças marcantes foram Marcelo Falcão, pela BMG 
Publishing, João Gonçalves, pela Warner, e Lena Lebendinger, pela Fermata, acompanhada de toda sua equipe, 
além de muitos intérpretes, músicos e autores consagrados como o Chorão do Charlie Brow Jr, Adriana 
Ribeiro, Double U, Théo de Barros e Cláudio Fontana. Menção especial deve ser feita à participação de Jorge 
Cunha Lima, presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, que manifestou o interesse da 
instituição pelas atividades desenvolvidas pela ABRAMUS. Importante assinalar ainda a presença do delegado 
regional da CISAC para a América Latina, Martin Marizcurrena, que, em nome da Confederação Internacional 
das Sociedades de Autores e Compositores, presenteou a ABRAMUS com uma placa comemorativa pelos 
25 anos de sua fundação. Eric Baptiste, Gerente Geral da CISAC, enviou uma carinhosa mensagem de con-
gratulação, rendendo homenagem pelo trabalho que tem sido desenvolvido. Estiveram presentes também 
diversas delegações de outros países, estando a sociedade espanhola SGAE, com sua representante local 
Vanisa Santiago, minha querida amiga.  
Tenho a honra de presidir a ABRAMUS, entidade que ajudei a criar 25 anos atrás. Foram anos de muita luta, 
muitos embates, muito trabalho, muita dedicação, mas com resultados extremamente significativos para to-
dos nós envolvidos nas questões relativas ao direito de autor. O reconhecimento desse trabalho, buscando a 
modernidade e a interatividade com a classe autoral, muito nos orgulha e serve de força motriz para todos 
os nossos projetos em constante desenvolvimento. 
Este número da Revista ABRAMUS retrata a comemoração dos nossos 25 anos, ao longo dos quais todas 
questões que tivemos de superar resultaram no aperfeiçoamento de nossas atividades. Os titulares de direi-
to autoral serão sempre bem vindos e acolhidos com dignidade nos quadros da ABRAMUS.
Esta revista traz também uma matéria de enorme importância para a defesa do direito autoral dos titulares 
brasileiros mundo a fora. O fato é que criamos a ABRISAN, entidade ligada à ABRAMUS que, por força 
das normas ditadas pela ISAN-IA (International Standard Audiovisual Number – International Agency), tem 

personalidade jurídica distinta da entidade mãe e direciona suas atividades para 
a codificação de todas as obras audiovisuais produzidas no Brasil, ou por 

titulares brasileiros no exterior, mas que aqui residem. É mais um passo 
rumo à defesa integral dos direitos de autor, em todas as modali-

dades da criação intelectual. Os trabalhos da ABRISAN já foram 
iniciados e começamos a codificar a produção audiovisual bra-
sileira por meio de um sistema integrado, oriundo das normas 
ISO, concebido, desenvolvido e gerado em Genéve, Suíça.
Convido todos à leitura dessa revista, que relembra a come-
moração dos nossos 25 anos e traz um tópico especial sobre 
nosso ingresso na obra audiovisual. 
Tenham uma boa leitura e contem sempre com o nosso 
apoio, trabalho e dedicação. 

Roberto Mello
Presidente da ABRAMUS

Editorial
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Demétrio Santos Lima
Os pais não eram músicos. Ao contrário, achavam que seguir a profissão de músico 
não seria bom para o filho. Mas, aos 12 anos, Demétrio ganhou um saxofone do 
pai de um amigo e então partiu do Recife, onde morava com os pais, para tocar nas 
orquestras do Rio de Janeiro e outras tantas orquestras do mundo, chegando a 
ocupar o posto de primeiro saxofonista da Orquestra Jazz Sinfônica do Estado 
de São Paulo. Mas música não foi o que ele estudou. No começo da carreira ele 
desenhava retratos falados para a polícia, habilidade atribuída à sua formação em 
Artes Plásticas.

Demétrio é auto-didata. E, como bom patriota, a primeira música tocada no saxo-
fone, sem que ninguém o tivesse ensinado, foi um frevo. “Trabalhei nas melhores 
orquestras do mundo e não fui embora dessa terra. Até me perguntavam: ‘Você é 
mesmo brasileiro?’ E eu dizia: ‘De coração, adoro minha terra!’” 

“Quando você fazia uma gravação, ganhava um dinheiro sem vergonha. Vendiam 
tudo que tinham direito e não davam nada para o músico. O que aconteceu? Eu co-
mecei a me inflamar, me inflamar...”.  E foi com esse sentimento que, em 1982, Demé-
trio Lima, junto com outros colaboradores, fundou a ABRAMUS (Associação 
Brasileira de Música e Artes), iniciativa que, 
hoje, em 2007, representa a 
garantia dos direitos autorais 
de mais de 13.000 profissio-
nais da área musical e outros 
tantos da dramaturgia, audiovi-
sual e artes visuais.

Foto: Janete Longo
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Da esquerda para direita: os associados 
Chorão, Ovelha, Roberto Mello (presidente 

da ABRAMUS), Walter Franco (diretor da 
ABRAMUS), Joel Marques e Demétrio.

Homenagem
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Por Juliana Tonello e Adonis Marcelo

Revista Abramus: Você, que está na ABRAMUS desde 2003, 
acha que atualmente o artista sabe o que é direito autoral?
Renato Teixeira: Eu não sou um perito, mas hoje eu tenho mais 
noção. Eu não poderia ser um administrador da ABRAMUS, mas sei a 
pontuação. Sei que em Brasília alguns deputados querem acabar com 
o direito autoral, e se isso acontecer, como eu vou viver, criar meus 
filhos? Que história é essa, eu nasci autor!

A sua origem é autoral?
Totalmente autoral. Nos anos 70, com a crise, eu tive que me virar, 
fui aprendendo a cantar, fui ser publicitário, fazer jingles, o que foi 
uma frustração, embora a minha atuação como publicitário seja muito 
boa. Realmente foi um momento muito importante, muito gostoso da 
minha vida.

Você acha que hoje o profissionalismo acompanha a evolu-
ção do respeito ao autor e, portanto, a evolução do direito 
autoral?
Quando eu cheguei em São Paulo, no final dos anos 70, participei do 
Festival da Record e as minhas músicas foram gravadas, mas eu não ti-
nha a menor noção que existia direito autoral. Fui contratado pela TV 

Tupi, comprei um apartamento e quando acabou o contrato, eu não 
tinha como pagar a dívida que eu tinha assumido. Sem muita condição 
técnica de administrar essas coisas, de lidar com isso, pensei: “Meu 
apartamento vai pra leilão, eu vou perdê-lo”. Então um amigo me falou 
sobre o direito autoral: disse que tinha ido a uma arrecadadora e que 
lá tinha um dinheiro para mim. Esse dinheiro estava acumulado há uns 
dois, três, quatro anos e dava para quitar a dívida do apartamento... 
e foi assim que eu descobri que existia o direito autoral. Na época 
não dava para sobreviver, mas hoje dá. Hoje, se eu quiser ter uma vida 
mais simples e me aposentar, eu consigo viver de direito autoral, isso 
é uma evolução.
 
Com as novas tecnologias, o direito de autor passou a ser 
muitas vezes confundido com o direito de propriedade da 
gravadora, da editora. Você acha que esse conceito deveria 
voltar às origens, isto é, que o autor é o começo de tudo?
Exatamente isso. O que seria do Brasil sem o Caymmi, sem o Ari 
Barroso? O que seria da música brasileira sem o Noel, sem o Jobim? 
O Tom e o Vinicius, por exemplo, enfrentaram grandes dificuldades, 
pois os americanos chegavam aqui, levavam a bossa-nova e não que-
riam pagar nada. Eles entraram em grandes frias porque não sabiam, 
porque tratar da parte administrativa, da parte burocrática, não é da 
nossa natureza. Mas hoje sabemos que podemos criar nossas canções 
e sobreviver delas, esse é o verdadeiro direito do autor.

“Ser compositor, fazer a matéria-prima, não é fácil, significa abrir mão de tanta coisa...”  Há 37 anos Renato Teixeira sabe o que é ser compositor. 
Em entrevista a ABRAMUS, o ícone da música caipira - ou “folk”, como ele refere definir sua música – critica a ausência de reconhecimento ao 
trabalho de autor e a falta de incentivo do governo ao direito autoral. Mostra como a utilização do direito autoral foi e é importante em sua 
carreira, nos festivais dos anos 70 e atualmente, e diz que se hoje quiser se aposentar e viver de direito autoral... é possível! O autor de Romaria 
e Tocando em Frente, em parceria com Almir Sater, lança agora seu DVD, com importantes participações como Pena Branca, Joanna, Leon Gieco 
e Chitãozinho e Xororó.

Entrevista
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Como começou sua carreira de autor?
Na minha memória, o eu, autor, surge aos 9 anos de idade, quando eu 
pedia para os meus tios me ensinarem as músicas que eles estavam to-
cando e eles respondiam: “Tá, depois eu te ensino”, mas como eu queria 
aprender, pensava: “Bom, já que eu sei umas posições, se eu fizer a minha 
música ninguém vai precisar me ensinar”. Lembro disso perfeitamente! 
Aos 9 anos eu comecei a fazer música porque as pessoas não queriam 
me ensinar. Dali até hoje, tudo o que eu fiz na vida foi ser autor, eu 
nunca fui empresário, nunca fui executivo, e mesmo a minha passagem 
pela publicidade não foi uma passagem burocrática, oportunista, foi uma 
passagem de autor.

Seus jingles são pérolas, até hoje as pessoas conhecem...
Eu fiz jingles como autor, não fui fazer uma armação, não. Tem um jin-
gle que eu fiz, “Roda Baleiro”, que é “Roda, Roda, Roda Baleiro, atenção! 
Quando o baleiro parar põe a mão, pega...”. Nos meus shows, quando 
surge a oportunidade de cantar um jingle, quantas vezes eu cantei esse 
e vi gente chorar, porque quem ouviu isso quando tinha 10, 11 anos de 
idade, lembra da infância, dos irmãos, da casa, isso é o autor. 

Como você classifica a sua música no atual contexto da música 
brasileira?
Hoje, temos bossa nova, MPB, rock, axé, pagode, sertanejo, etc.. O Geral-
do Roca, autor de “Trem do Pantanal”, que é um cara que estuda muito 
esta questão, nos classifica como sendo o “folk” brasileiro. Folk são mú-
sicas que contam histórias como “Romaria” e “Frete”. São músicas que 
tocam, emocionam, fazem as pessoas se arrepiarem ou verterem uma 

lágrima, não é a música “aeróbica” ou de 
tambores.  Eu sinto que falta uma com-

preensão maior do que seja o autor. 
Ele tem somente que criar as suas 
canções, não precisa gerenciar os 
seus negócios. As sociedades é 

que precisam ter a compreensão 
do que é o autor e as pessoas que 
irão gerenciar o autor têm que ser 
competentes, honestas e bem inten-
cionadas. Hoje, no Brasil, existem 
músicas maravilhosas, fantásticas, que 
poderiam se consagrar e só não se 

consagram porque o produtor não 
deixa, a gravadora interfere, tem todo 

o marketing, todo mundo interfere e 
acabam não acreditando no autor. A grande 

questão que eu coloco, até em debate nacio-
nal, é que precisa haver uma leitura do autor puro, 

aquele que cria a matéria-prima.

Qual foi sua emoção ao ver Elis interpretar 
uma obra sua?

Foi meu grande momento com “Romaria”, foi a primeira 
vez que a vi cantando. Para um autor, ser cantado por uma 

das maiores cantoras que já surgiram é indescritível. Esse 
momento foi mágico, uma vez só na vida e acabou. Eu fiz “Ro-

maria” em um momento que eu estava muito envolvido com a 
poesia concreta, estava me dedicando a esse tipo de leitura, que eu 

amo, e jamais imaginei que a música fosse fazer sucesso. Das minhas 
músicas, era a que eu achava que jamais faria sucesso, eu botava fé 
em outras, mas deu certo! Há pessoas que a definem a partir das 

regras de português, da leitura poética, filosófica, mas “Romaria” estou-
rou e está viva porque é de autor.

A ABRAMUS sempre busca o profissionalismo, o respeito ao 
autor. Você sente esse apoio da sociedade?
Eu acho que a música não tem pátria, a música é universal. Na Rússia, 
no Brasil, na Bolívia, o dó maior é o dó maior, tem uma escrita, uma lin-
guagem. E a Abramus tenta captar o que há de melhor em arrecadação 
no mundo para empregar aqui. Quando eu vim para a Abramus, recebi 
uma carta dizendo que eu não deveria ir, porque ela tem vínculo com a 
Espanha, e eu pensei “bom, se tiver um vínculo com a Espanha, eu acho 
ótimo! Se tiver com a Venezuela, Argentina, que tem uma boa relação com 
Direito Autoral, que venham todos! A música é universal!” Nós estamos 
indo na direção certa. Lá na frente os meus filhos terão um Direito Auto-
ral muito mais digno, portanto o caminho está certo. I
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No ano em que a ABRAMUS atinge  a marca de 13 mil as-
sociados do meio musical, e amplia sua área de atuação ao 
administrar também o direito autoral no setor das artes vi-
suais, da dramaturgia e do audiovisual, sobram motivos para 
comemorar os seus 25 Anos. 

A festa, realizada em junho, reuniu 550 pessoas no Teatro 
Frei Caneca, em São Paulo, e foi palco da homenagem pres-
tada ao seu fundador, Demétrio Santos Lima. No agrade-
cimento “aos titulares de Direitos Autorais, e também aos 
funcionários e prestadores de serviços”, que fez antes do 
início dos shows, Roberto Mello, atual presidente da ABRA-
MUS, lembrou Demétrio como alguém que “não poupou 
esforços para criar esta associação, que ao longo do tempo 
passou por profundas transformações para abrigar a classe 
artística por inteiro”.

Artistas renomados, produtores fonográficos, grandes au-
tores e intérpretes dos mais variados estilos musicais, além 
dos artistas plásticos e da literatura, também representados 
pela ABRAMUS, prestigiaram a festa. Os shows ficaram por 
conta dos irmãos Nana, Dori e Danilo Caymmi, Nando Reis, 
Trovadores Urbanos, Walter Franco e Theo de Barros. 

A família Caymmi homenageou o pai, Dorival Caymmi, de 93 
anos, interpretando suas músicas “Você Já Foi à Bahia?”, “Sam-
ba da Minha Terra” e “Maracangalha”. Théo de Barros apre-
sentou “Disparada”, sua obra mais famosa, acompanhado dos 
Trovadores Urbanos, e Nando Reis dividiu palco com o com-
positor Walter Franco, a quem chamou de “meu mestre”. 

O respeito ao autor e o futuro da música foram a tônica das 
conversas e entrevistas realizadas na festa.

Universo fonográfico e do direito autoral comemoram os 25 anos da ABRAMUS

Especial
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Por Tatiane Miashiro (jornalista da Cleinaldo Simões 
Assessoria de Comunicação, assessoria de imprensa da 
ABRAMUS)

Revista ABRAMUS – Você acha que, hoje, a classe artísti-
ca está mais consciente da questão dos direitos autorais 
e da forma de recebê-los?
Danilo – Hoje, roubar ficou mais difícil, a questão do direito au-
toral conquistou mais credibilidade, maior visibilidade, e o próprio 
artista sabe dos seus direitos. Atualmente, paga-se mais direito 
autoral do que no tempo do meu pai (Dorival Caymmi), que foi 
fundador de várias sociedades.

Dori – Acho que está (mais consciente), mas receber esses di-
reitos ainda é muito difícil, no mundo inteiro. Hoje os artistas 
procuram ser seus próprios editores para tomar conta de seus 
interesses. A tecnologia também deu uma ajuda maravilhosa, pois 
hoje as coisas são mais rápidas, o artista tem conhecimento infor-
matizado da sua situação. 

A que fatores vocês atribuem essa maior consciência? 
Dori – Essa maior conscientização veio depois de muito tempo 

de “bagunçação”, desde a época em que a minha geração, incluindo 
eu, começamos a nos preocupar mais diretamente com isso. Hoje, 
a situação é infinitamente melhor do que era. Evidentemente há 
pessoas que acham o direito autoral uma bobagem, que o autor 
não deveria receber nada, tem gente que tem essa mentalidade 
até hoje, “pra que eu vou pagar o compositor?”.

Irmãos e músicos consagrados, Danilo e Dori Caymmi se apresentaram na festa de 25 anos da associação, ao lado 
da irmã Nana. Dori veio dos Estados Unidos especialmente para esse momento. Ele e Danilo, diretor da ABRAMUS, 
falaram para a Revista sobre direito autoral - fora e dentro da Internet -, música brasileira e projetos profissionais 
para o ano de 2007.
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Danilo – Há pessoas que esquecem que atrás de uma música tem 
uma família, como no caso do meu pai, que agora não está mais 
em atividade, tem 93 anos, mas o repertório está vivo, tem músi-
cas tocando em novela... A música dele é viva, mas ele não pode 
mais estar no palco, fisicamente, então, ele vive de direito autoral. 

O que falta para que as pessoas tenham essa consciência 
do direito autoral?

Danilo – É uma luta constante com essas pessoas que não que-
rem pagar conteúdo. Se você pesquisar,  existem grandes corpo-
rações que não querem pagar o artista, não querem pagar direito 
autoral... A ABRAMUS, como outras sociedades brasileiras, ten-
tam combater isso. 

Dori – Hoje a coisa melhorou, o próprio sistema jurídico está 
mais organizado. Antigamente, você assinava um contrato que va-
lia para o resto da vida, hoje o autor tem direito de reclamar se 
houver uma mudança radical na estrutura da música dele, na le-
tra... O direito autoral, com as sociedades, ficou muito mais claro, 
a coisa melhorou muito.

A tecnologia foi citada como uma ferramenta que aju-
da o processo de recolhimento e recebimento de direito 
autoral, mas ela tornou também a cópia e a reprodução 
das músicas muito mais acessível para os usuários. Como 
vocês vêem esse direito autoral na Internet?

Danilo – Tudo na Internet anda em progressão geométrica, mas 
acho que isso vai se organizar logo. O CD já é uma forma ultrapas-
sada, o DVD também... Nós estamos participando de um período 
de transição, de adaptação. Deve haver alguma maneira de cobrar, 
de identificar... É realmente uma fase de transição. Eu tenho uma 
filha de 17 anos, por exemplo, que nunca me pediu dinheiro para 
comprar um CD, isso não existe, ela só baixa música da Internet.

Dori – É difícil ter um controle disso. Você às vezes cria um DVD 
que não toca cópia pirata, cria dispositivos... Mas aí vem um cara 
mais inteligente e cria um dispositivo contra o dispositivo.

E sobre o trabalho de vocês, o que haverá para esse se-
gundo semestre de 2007?

Danilo - Eu estou fazendo um disco que deverá ser lançado em 
um show no Rio de Janeiro. A produção é do Roberto Menescal. E 
também estou participando de vários eventos sobre direito auto-
ral, tendo muitas idéias e entendendo melhor do assunto.

Dori – Eu tenho um projeto que é de quase 40 anos de parceria 
com o Paulinho Pinheiro. Nós temos feito alguns shows no Brasil 
e vamos fazer um DVD, como registro do nosso trabalho. E depois 
tirar férias (risos), já que são 45 anos trabalhando!

E o que vocês têm ouvido de música brasileira que consi-
deram de grande qualidade?

Danilo – São Paulo tem bons compositores, mas é a minoria da 
minoria. 

Dori – Gosto muito de Sérgio Santos, compositor, do Renato 
Brás, um cantor de São Paulo... No instrumental, tem o Chico Pi-
nheiro, que é muito talentoso. Eu não ouço rádio, só ouço música 
clássica. Mas também deve ter muita gente escondida. As pessoas 
não dão cobertura para a música brasileira. 

O povo brasileiro não valoriza a música brasileira?

Dori – O povo valoriza, gosta, mas as pessoas não têm acesso. 
Ninguém gosta de músicas clássica porque não tem acesso à mú-
sica clássica. Isso é um problema de educação de base. E estão 
desvalorizando o folclore também, descaracterizando a música 
brasileira. A pirataria motivou as pessoas a selecionarem aqueles 
que vendem, os que chegam mais rápido ao consumidor. O brasi-
leiro perde um pouco da sua identidade com essa globalização.

Danilo – E o problema é mais amplo culturalmente. Nós estamos 
em um momento em que as orquestras sinfônicas estão parando, 
estão sub-valorizadas. Quando você desvaloriza a música erudita, que 
é a base de toda a formação musical, aí você tem um reflexo.
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O uruguaio Martin Marizcurrena, diretor regional latino-americano da CISAC (Confederação Internacional de 
Sociedades de Autores e Compositores), mostra em entrevista à ABRAMUS a visão que tem sobre o direito 

autoral no Brasil. Na festa, das mãos de Martin, foi entregue a Roberto Mello, presidente da ABRAMUS, uma 
homenagem da CISAC aos 25 anos da associação.

Revista ABRAMUS - Como você vê a forma como as sociedades se organizam 
no Brasil, e se mostram para as outras sociedades de direito autoral no 

mundo?
Martin Marizcurrena - Em princípio, temos que reconhecer que o Brasil é um 
subcontinente e, por isso, o direito de autor é muito particular, pela magnitude do 
país, pela qualidade e quantidade de autores famosos e, entre outras coisas, pela 
imagem que temos de uma sociedade com tantos autores como tem o Brasil. Em 
geral, o direito de autor está bem respeitado, controlado e bem defendido pelas 
sociedades. No caso, a ABRAMUS é uma sociedade que evoluiu muito nos últi-
mos anos e mostrou uma profissionalização reconhecida também no exterior. 
Além do mais, seus representantes são exigentes, participam das reuniões da 
CISAC, o que demonstra sua necessidade de estar atualizada e em dia com tudo 
o que acontece no mundo em relação ao direito de autor.

Quanto à capacidade de produção cultural, você acha que, hoje, o 
meio artístico brasileiro tem potencial muito maior para a gestão 

do direito autoral do que é de fato aproveitado? 
Não há como ignorar que a capacidade artística brasileira é muito grande 
e os artistas brasileiros são conhecidos mundialmente. O que tem que se 
fazer é promover os autores, os intérpretes e captar outros mercados que 
às vezes são deixados de lado.

Atualmente, quais os obstáculos que impedem que o direito 
autoral seja arrecadado de maneira completa? 
Um dos problemas que considero dos maiores é a pirataria.  A pira-

taria “mina” os produtores, editores e os próprios autores. Por isso, 
os artistas deveriam se unir de maneira mais forte para combater 
a pirataria, que tanto debilita o direito de autor, como desmotiva 
produtores, editores e os próprios autores a produzir. 

Com os meios digitais, a pirataria se mantém da mesma 
forma como foi feita e combatida, ou a forma de combater 
essa pirataria deve ser revolucionada?
Na verdade, a lei resulta da criação do problema. As mudanças estão 

acontecendo, mas ainda há vários interesses que, de alguma ma-
neira, impedem que os objetivos sejam alcançados. 

Qual sua opinião sobre as correntes que vêem o direito 
autoral como uma barreira para a democratização da 

cultura?
O direito de autor não impede a cultura, não é um obstáculo para que 
a obra circule na sociedade. Pelo contrário, dá motivação para que os 
autores continuem produzindo. Na lei brasileira, na execução do direi-
to autoral, há muitos casos que existem exatamente para equilibrar o 
direito à cultura e o direito de autor,  para que este não seja um entrave 
para a cultura. I

Fotos dessa matéria: 
Janete Longo
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“A ABRAMUS 
está me ajudan-
do não só no 
Brasil mas, prin-
cipalmente, no 
exterior. Eu nun-
ca tive o suporte 
que estou tendo 
agora.”
Edu (Angra)

“Desses 25 anos tenho 10 dessa história. 
É uma instituição séria que merece o res-
peito dos artistas”
Chorão (Charlie Brown Jr.)

“A arrecadação da ABRAMUS é muito 
melhor do que de outras sociedades, 
com certeza.”
Bahia (Tihuana)

“Olha, já participei de três associa-
ções diferentes, vivia pulando de 
galho em galho. Mas, quando entrei 
na ABRAMUS há 12 anos, e até hoje, 
não quero sair” 
Régis Danese

“Sentimos a preocupação da 
ABRAMUS de arrecadar de fontes 
nem sempre fiéis, como canais de 
TV aberta, fechada.” 
Egypcio (Tihuana) 

“O direito autoral não era tão 
transparente, com a ABRAMUS 
melhorou muito”
Katinguelê

“A ABRAMUS, é a face de seus associados na luta por seus direitos 
e sua justa distribuição.”
Jorge Gambier

“A ABRAMUS para mim esta causando uma revolução na forma de 
defender os direitos autorais  no Brasil”
Kiko Loureiro (Angra)

“A ABRAMUS conseguiu melhorar muito o direi-
to autoral em relação ao meio musical”
Ana Maria Mendes (Abrasol Fonográfica)

“A ABRAMUS nos ajudou mais uma vez nos códi-
gos ISRC para o lançamento do nosso DVD”
William Naraine (DOUBLE U)

“Um local onde a credibilidade 
é 100%” 
Ovelha

“A ABRAMUS tem sido minha 
companheira na defesa de 
meus direitos autorais”
Brenno Reis

“Uma sociedade que tem sido muito boa 
pra mim, e de total confiança” 
Dadi Carvalho

“As outras sociedades fazem o seu trabalho, sim, mas a 
ABRAMUS é a primeira” 
Regis Danese

“A ABRAMUS é a instituição que defende o direito do artista 
e da sua obra e que tem uma grande reputação de bom 
relacionamento com os artistas filiados a ela. Eu automatica-
mente gosto de estar no time que esta ganhando”
Seu Jorge

“A ABRAMUS é 
uma entidade que 
trabalha muito di-
reito”
Tinoco

“Estamos muito 
bem assessorados 
pela ABRAMUS”
Duda Monteiro

“A maneira como a ABRAMUS pres-
ta contas, documenta, não existe 
igual em outra sociedade.”  
Juca Novaes (Trovadores Urbanos)

Especial



“Viver é afinar o instrumento, de dentro pra fora, de fora pra dentro...” Desse trecho da música “Serra do 
Luar”, de Walter Franco, surgiu o quadro que o artista plástico Milton Tortella, filiado AUTVIS, apresen-
tou na exposição realizada no Teatro Frei Caneca, 16/05, em comemoração aos 25 anos da ABRAMUS. 
“A música estimula, da mesma forma que a imagem também estimula uma frase, uma melodia... A arte é 
uma coisa só. A linguagem, a expressão, é que muda para cada artista”. Assim como música e artes 
visuais são manifestações tão próximas para os artistas, a coalizão entre as duas associações, ocor-
rida em setembro de 2006, permitiu essa união também no direito autoral. Na festa da Associação 
Brasileira de Música e Artes, essa coalizão foi representada nas obras de 26 artistas, 10 delas feitas 
especialmente para a ocasião: “um momento de interação entre os artistas plásticos, os músicos e 
as pessoas da associação, que mostrou aos artistas visuais a grandeza que se pode ter na gestão de 
direitos autorais”, como descreve Fabiana Garreta, Gerente de Operações da associação. 

“Do ponto de vista artístico, é muito bom ver as artes unidas como veículos de comunicação e 
pensamento da sociedade. Para a AUTVIS, é o know-how de 25 anos de gestão de direitos au-
torais”, diz Saulo Mota, presidente da Associação Brasileira de Artes Visuais. “Os músicos já têm 
sociedades que os representam há anos, o artista plástico, por muito tempo, não teve ninguém que 
fizesse isso para ele.” A curadora da exposição, Mônica Hernandes, lembra que “quando a AUTVIS 
surgiu era muito difícil conversar com o artista plástico sobre direito autoral, ninguém sabia sobre seus 
direitos”. 

A consolidação da gestão de direitos autorais na área musical e a experiência da ABRAMUS são citadas 
como exemplo por grande parte dos artistas. “A AUTVIS sempre foi muito prestativa, muito bem es-
truturada. Agora, na fusão com a ABRAMUS, ela incorpora a experiência de 25 anos de uma categoria 
que está muito consolidada”, diz Tortella. Assim como ele, a filiada Sônia Valério acha que na música e na 
literatura a consciência de direito autoral é mais difundida e está mais madura, nas artes visuais ainda 
está começando. “É um amadurecimento, de aprender, saber que tem seus direitos e brigar por eles”. 

Embora vejam um avanço maior na área musical, os artistas que participaram da exposição acham que a 
consciência sobre direito autoral, tanto do artista quanto do usuário de artes visuais, está melhorando 
aos poucos. “A gente, quando começa a carreira, está muito preocupado em colocar o trabalho na rua, 
não importa a que preço”, diz o cartunista Paulo Caruso. Ele acha que à medida que o artista consegue 
seu espaço, ele passa a ponderar sua relação com o veículo que utiliza sua obra. “É uma luta muito lenta, 
mas muito eficaz, porque à medida que ele se conscientiza, se torna cada vez mais responsável pela sua 
obra.” E não falta somente a consciência do artista, mas principalmente a dos curadores, produto-
res e usuários das obras, lembra a curadora. O artista plástico Pascualet, também filiado AUTVIS, 
conta que já teve uma obra sua utilizada como fundo de palco de um show de um grande artista, 
sem que ele tenha dado autorização alguma para o uso do trabalho, por exemplo. 

Mas, se os casos de uso indevido das obras ainda é freqüente, os artistas têm uma visão positiva da 
solução. “Ao exportar nossa matéria prima, as obras brasileiras, temos que tomar muito cuidado, é 
claro. Mas o Brasil tem evoluído, assim como o mundo, nessa preocupação com direitos autorais” 
opina Andréia Sato, filiada AUTVIS há 5 anos. Cristina Domingos, fotógrafa, filiada AUTVIS, também 
acha que hoje esse é um tema muito mais discutido e que “a informação é acessível, ninguém mais 
aceita que ‘passem a perna’, que usem suas obras sem autorização”. Ela diz ser mais fácil hoje para 
o artista fazer um contrato de utilização da obra por um tempo específico, garantindo também a 
publicação das informações do trabalho e o nome correto do artista. “Nós não estamos veiculando 
mercadoria, estamos veiculando cultura e isso tudo tem um peso, um valor histórico, tem que ser preserva-
do, protegido. Hoje, você não precisa ser necessariamente um prestador de serviços, um fornecedor, pode 
ser apenas um licenciador da sua obra. Isso tudo está evoluindo muito rapidamente”, completa Caruso. I
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Artistas expõem em evento dos 25 anos da ABRAMUS e vêem avanços 
na gestão de direitos autorais.
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Autvis
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A codificação das obras, feita pela ABRISAN (Associação Brasileira de 
Registro de Obras Audiovisuais) facilita o pagamento de direito autoral 
no Brasil

Enquanto na música, nas artes visuais e na dramaturgia, o direito 
autoral é amplamente debatido e motor de tantas polêmicas no 
Brasil, até hoje o pagamento de direito autoral de obras audio-
visuais não é feito no país. A afirmação é de Mônica Frese, res-
ponsável pelo recém inaugurado departamento de audiovisual da 
ABRAMUS. “Algumas produtoras já foram contempladas com a 
cobrança de seus direitos, porém, por não existir a codificação 
das obras e uma associação nacional que as represente, esse pa-
gamento não foi feito.” 
Com contrato assinado em março de 2007, a ABRISAN (Asso-
ciação Brasileira de Registro de Obras Audiovisuais), coligada à 
ABRAMUS, passou a ser o órgão responsável pela codificação 
das obras audiovisuais no Brasil. A ABRISAN tem por objetivo 
codificar todos os audiovisuais brasileiros, enquanto a ABRAMUS 
se responsabilizará pela criação de um banco de dados completo 
dos titulares das obras, em paralelo ao banco de dados ISAN. 
“Uma vez reconhecidas as obras, torna-se possível a arrecadação 
e a distribuição dos direitos autorais, dentro e fora do Brasil, o 
que será feito pela ABRAMUS”, explica Mônica.
O crescimento do mercado de Obras Audiovisuais – formado 
por filmes de longa e curta metragens, videoclipes, videogames, 
documentários, novelas, e outras linguagens visuais – é analisado 
por Mônica como resultado das leis de incentivo, dos investimen-
tos da iniciativa privada no cinema brasileiro e da exportação de 
novelas brasileiras. “Só não é maior devido ao crescimento da 
pirataria.” De acordo com pesquisa feita pela Adepi (Associação 
de Defesa da Propriedade Intelectual), em 2006, a falsificação de 
DVDs chegou a 22% dos produtos comercializados no mundo. 
No Brasil, 35% do mercado é pirata, gerando um prejuízo anual 
de R$ 340 milhões. “Toda vez que uma obra audiovisual é copia-
da ou disponibilizada, mesmo virtualmente, sem a autorização 
dos proprietários, está sendo infringida a lei de direitos autorais 

(Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).”
A identificação das obras é também uma maneira de controlar 
essa pirataria. O código ISAN já é utilizado em vários países do 
mundo, como França, Suíça e EUA. Os filmes Titanic, Spider Man 
e Shrek, entre outros, são codificados pela ISAN. “Na França, por 
exemplo, já foram codificadas mais de 18 mil obras audiovisuais 
e, na Espanha, mais de 3 mil.” No Brasil as obras começarão a ser 
codificadas no segundo semestre de 2007. I

* Que tipo de obras podem ser codificadas? 
O código ISAN é atribuído a toda e qualquer obra au-
diovisual. Por exemplo, longa e curta metragens, Docu-
mentários, Broadcast, Trailers, Videogames, Clipes, Pro-
pagandas, Audiovisual digital (MPEG), entre outros.

* Quem solicita a codificação? 
O produtor da obra, por ser ele quem possui todas as 
informações sobre ela.

* Quem mais pode procurar a ABRISAN? 
Todo e qualquer titular de obra audiovisual. Por meio 
da filiação à ABRAMUS, é feita a gestão coletiva das 
obras audiovisuais, representando o titular no Brasil e 
no mundo e repassando aos titulares os pagamentos 
de direito autoral.

Audiovisual
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Por Fernando Viana - Departamento de A&R, Artístico e Re-
pertório da ABRAMUS
 
 
Muitos artistas passam a conhecer o direito autoral re-
ferente à execução pública de música somente quando 
ficam sabendo que possuem valores retidos no ECAD 
(Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). Os 
retidos são créditos que são identificados pelo ECAD 
mas que ficam bloqueados em nome do titular porque o 
mesmo não está filiado em nenhuma associação ou por-
que algum dado ainda precisa ser confirmado. Ou seja, 
eles possuem valores a receber por execução pública 
das músicas em que são autores ou participam como 
intérprete ou músico acompanhante, mas desconhecem 
isso.
 
No Brasil, todo artista ligado à música precisa estar fi-
liado em alguma associação ativa de direito autoral para 
receber seus direitos, pois o ECAD é o órgão respon-
sável apenas pela arrecadação e distribuição, isto é, ne-
nhum titular tem acesso direto a ele, somente por meio 
das associações. Esta é a função delas, representar seus 
filiados, pesquisando no sistema do ECAD para identi-
ficar possíveis créditos retidos e solicitando a liberação 
dos mesmos a partir da entrega de documentação es-
pecífica.
 
A documentação, como o ISRC, a declaração de reper-
tório e a Ficha 158, são documentos essenciais para que 
o ECAD faça a liberação dos créditos retidos. Quem 
envia esta documentação são as gravadoras, editoras, 
produtor fonográfico ou o próprio titular. Existem ca-
sos em que o crédito pode ficar retido devido ao pre-
enchimento incorreto da documentação. Por exemplo, 
nomes abreviados; falta do número do CPF; erro ou falta 
da classificação do fonograma; duplicidade de obras (por 

conflito autoral ou conflito editorial); erro na captação 
do ECAD devido ao titulo incorreto de obra, entre ou-
tros.
 
É muito importante a participação do titular em sua as-
sociação no acompanhamento e atualização do seu re-
pertório para, desta forma, identificar possíveis créditos 
retidos e liberá-los. Se realmente houver esta sintonia 
entre o titular e a sua associação, certamente haverá 
uma redução significativa dos créditos retidos. O músi-
co acompanhante também precisa estar sempre atento, 
uma vez que ele recebe somente quando o fonograma 
do qual ele participa estiver entre as 650 músicas mais 
executadas nas rádios ou entre as 300 mais executadas 
na TV.  
 
Titulares filiados da ABRAMUS, divulguem estas informa-
ções nos estúdios de gravação para que todos tomem 
conhecimento do direito autoral de execução pública e 
recebam seus direitos. I

Seu Direito
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Obras brasileiras, licenciadas pela ABRAMUS, são cada vez 
mais encenadas no exterior.
 
 
Você pode assistir “O Gato Malhado e a Andorinha Si-
nhá”, de Jorge Amado, em Portugal; “A Dona da Histó-
ria”, de João Falcão, em Israel; “O Analista de Bagé”, de 
Luís Fernando Veríssimo, na Argentina; e outros tantos 
autores brasileiros em palcos do exterior. Em tempos de 
Internet e com o crescimento constante do intercâm-
bio cultural, os autores brasileiros alcançam países cada 
vez mais distantes e ganham reconhecimento entre os 
grupos de teatro. Para que essas peças sejam legalmente 
apresentadas lá fora, ficam por conta da ABRAMUS as 
autorizações dos autores filiados e o repasse de seus 
direitos.
 
Como encontrar o autor? 
“O uso das obras de Grandes Direitos (direitos teatrais) 
é completamente diferente dos pequenos direitos, seja no 
Brasil ou no exterior”, diz Guilherme Amaral, responsá-
vel pelo Departamento de Grandes Direitos da ABRA-
MUS. Além de não haver um escritório de arrecadação 
e distribuição gerido pelas sociedades, como é o caso 
do ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distri-
buição), toda vez que uma obra for utilizada é necessária 
uma autorização. “Essa autorização deve ser completa, com 
prazos e territórios determinados e com outras informações 
como o teatro em que será encenada a peça, o grupo, etc...”, 
explica Amaral. 
 
Com a obrigatoriedade da autorização, o produtor da 
peça tem que localizar o autor na sociedade que o re-

presenta, o que é feito em todo o mundo através do 
número do IPI (Interested Parties Information). Com 
esse código internacional, é possível localizar autores 
de qualquer parte do mundo, saber quem os representa 
e, então, entrar em contato com sua sociedade. “Daí a 
importância dos filiados terem seus cadastros no IPI”. Na 
ABRAMUS, assim que o autor se filia à associação, já 
recebe seu número de cadastro no IPI.
 
Traduzir e encenar 
Portugal é um exemplo de país que encena obras brasi-
leiras. “O texto brasileiro está em alta entre os grupos 
portugueses”, diz Amaral, que cita os textos de Jorge 
Amado, João Falcão e Maria Clara Machado entre os 
mais procurados no país. 
França e Espanha, entre outros, também encenam ver-
sões de obras de autores brasileiros. “O idioma é mesmo 
o principal problema que dificulta  que mais obras brasilei-
ras sejam encenadas no exterior. Somos um país de língua 
portuguesa cercados pela língua espanhola”. Guilherme 
Amaral também lembra que cada vez que uma obra bra-
sileira é vertida para outra língua, de acordo com a lei de 
direito autoral, o tradutor da obra recebe 40% do valor 
a ser pago, enquanto o autor da obra original recebe os 
60% restantes. 
Entre as principais sociedades com as quais a ABRAMUS 
possui contratos de reciprocidade estão a SACD (Fran-
ça), SGAE (Espanha), SIAE (Itália), SSA (Suíça), SPA (Por-
tugal) e AGADU (Uruguai). E, como todo intercâmbio é 
uma via de mão dupla, “cerca de 50% das peças encenadas 
no Brasil são de obras estrangeiras”, conclui Amaral. Opção 
para brasileiro nenhum botar defeito... Nem franceses, 
espanhóis, italianos... I

Grandes Direitos
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Filial BA

Troféu Dodô e Osmar

Em mais uma edição do Troféu Dodô e Osmar, uma das prin-
cipais premiações do carnaval baiano já há 16 anos, realizado 
pelo grupo A Tarde, a ABRAMUS foi muito bem representada. 
Entre os finalistas, ficaram os associados Saulo Fernandes, 
Bambam, Parangolé e Pagodart e, entre os artistas da ABRA-
MUS, Alexandre Guedes conquistou o “cantor revelação” e a 
Motumbá foi considerada a “Banda Revelação”. 
Além dos músicos Joelma Luiza e Cacau Alves, que acompa-
nharam Daniela Mercury, vencedora de “Melhor Camarote”, 
Reizinho (Reginaldo dos Santos), intérprete do Ilê Ayiê, que 
ganhou como “Melhor Bloco Afro”; GiGi, Fabio O’Brian e Da-
nilo Souza, acompanharam a “Melhor Cantora” de 2007, Ivete 
Sangalo. Também associada ABRAMUS, Ivete é uma das recor-
distas de prêmios do Troféu.

Atuando desde 2003, a filial baiana da ABRAMUS foi 
a 3ª a ser fundada, após São Paulo e Rio de Janeiro. 
Hoje, passados 4 anos, representa quase 800 artistas 
do estado e realiza periodicamente encontros e se-
minários com intérpretes, compositores e produtores 
fonográficos, sempre com o foco no direito autoral e 
orientando os artistas sobre como agir nas diversas 
situações de suas carreiras.  

Fotos: Divulgação

Filial RS

Raridades do Sul

Grandes nomes da música gaúcha, e da ABRAMUS, relançados 
pela Som Livre
Elton Saldanha, o maior autor em número de obras de toda a re-
gião sul do país, tornou-se associado da ABRAMUS a partir deste 
ano de 2007. Ele é um entre os 25 artistas gaúchos clássicos que 
tiveram seus discos remasterizados e lançados pela Som Livre, em 
julho desse ano.  Além de Saldanha, outros grandes nomes como 
Borghettinho e Rui Biriva, também associados, fazem parte da Cole-
ção Raridades do Sul. “Como são discos de 15, 20 anos, que estavam 
fora do catálogo, o mercado está recebendo essas músicas como se 
fosse novidade”, diz Ayrton dos Anjos, produtor da maior parte dos 
25 discos da Coleção e representante da ABRAMUS – RS. 
Com a experiência de produção de mais de 500 discos de músi-
ca tradicional gaúcha, Ayrton, mais conhecido como Patineti, diz 
que a própria ABRAMUS, no Rio Grande do Sul desde junho de 
2006, contribuiu muito para o resgate desses artistas. “A chegada 
da ABRAMUS em Porto Alegre agitou intérpretes e compositores; 
estes passaram a se reunir, realizar parcerias, lançar discos...”
E as vendas, por sua vez, refletem o crescimento da música regio-
nal e dos próprios artistas da sociedade. “Os artistas relançados 
já estão muito bem nas execuções em rádio, o que só fortalece 
a imagem dos associados da ABRAMUS que estão participando 
desse projeto”, completa Patineti.

A filial do Rio Grande do Sul já conta com as três maio-
res editoras e gravadoras do estado e com os 20 maiores 
nomes da música regional. Para o próximo semestre, já 
está planejado o “Projeto ABRAMUS 25 Anos”, que in-
clui shows de artistas filiados em cidades do interior do 
Rio Grande do Sul. O projeto será realizado em parceria 
com as emissoras de rádio, TVs e prefeituras locais.

Ao fundo, Alex (Usa Discos), Leonardo, Gilmar, Chico Ribeiro (ABRAMUS), 
José Atanásio, Antonio Almeida (ABRAMUS) e Darço. Na frente, Rui Biriva, 
Sérgio Rojas, Neto Fagundes, Ayrton dos Anjos e Junior.

Filial PR

A filial de Curitiba, no Paraná, atua 
desde 2004 com grandes nomes da 
música brasileira: Hermeto Pascoal, 
Waltel Branco, Estrela Ruiz Leminski, 
Fabio Elias (Banda Relespública), João 
Lopes (Bicho do Paraná), Rogéria 
Holtz, Banda Herança, Mara Lima e 
Ivo Rodrigues (Banda Blindagem) são 
alguns dos principais associados no 
estado. 

Filial RJ

O 6º Prêmio Tim de Música, realizado 16 
de maio, no Rio de Janeiro, foi também 
o palco onde os associados ABRAMUS 
mostraram sua força em âmbito nacio-
nal. Roupa Nova, Caetano Veloso e Rio 
Maracatu, estão entre os que receberam 
prêmios, além de gravadoras e editoras 
também associadas à ABRAMUS. 
Para conhecer a lista completa de as-
sociados vencedores do prêmio, acesse: 
www.abramus.org.br

Filial PE
Em Campina Grande, também neste ano de 
2007, Ajalmar Maia, autor com várias gravações 
feitas por nomes consagrados como Trio Nor-
destino, Os Filhos da Paraíba, Os Três do Nor-
deste, Biliu de Campina, entre outros, filiou-se à 
ABRAMUS. Além de Ajalmar, Roberto Moraes, 
autor de diversas músicas interpretadas pelas 
bandas já citadas também passou a integrar os 
quadros da associação. Outros nomes impor-
tantes da região, como Gilvan Neves e Rober-
to Lins também já fazem parte do quadro da 
ABRAMUS.

Pelo Brasil
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Santo Domingo 
Com a participação de renomados autores e edi-
tores musicais, Santo Domingo, na República Domi-
nicana, acolheu mais uma edição das CIS Sessions, 
encontro periódico da CISAC, entre 19 e 22 de fe-
vereiro último. A ABRAMUS, que este ano inicia seu 
Departamento de Audiovisual, fez inúmeros contatos 
com outras sociedades de audiovisual e fechou dois 
contratos. “A participação da ABRAMUS também foi 
importante pois divulgamos mais uma remessa que 
faremos de obras para WID (Works International 
Database)”, diz Roseany Fagundes, do Departamen-
to Internacional. O WID é a base internacional de 
dados de obras e a ABRAMUS é a única sociedade 
brasileira que já utiliza esse padrão mundial.

Criadores em Londres
Com a presença dos departamentos Grandes Direitos, 
Audiovisual e Internacional da ABRAMUS, a reunião do 
Conselho Internacional de Criadores Dramáticos, Lite-
rários e Audiovisuais foi realizada em Londres, em 18 e 
19 de abril.  A ABRAMUS contou com a participação de 
sua filiada Cláudia Tajes, especialmente convidada para o 
encontro e autora de A Vida Sexual da Mulher Feia e Os 
10 Quase Amores, obras negociadas no Brasil e no ex-
terior para teatro, televisão e cinema. E mais: Guilherme 
Amaral, responsável pelo Departamento de Grandes 
Direitos, lembra que “são nessas oportunidades que 
são feitos contatos com sociedades de todo o mundo”. 
Na ocasião, foram fechados acordos com sociedades 
gestoras de audiovisual de Portugal e da Espanha.

Reunião Anual da IFPI
Foi realizada em Washington DC, EUA, nos dias 3 e 
4 de maio de 2007, a reunião anual da IFPI referen-
te a execução pública e novas mídias. A ABRAMUS 
foi a única sociedade brasileira presente, represen-
tada por seu Gerente Geral, Ney Tude. Na ocasião, 
foram discutidos diversos assuntos de suma im-
portância, notoriamente aqueles ligados aos novos 
usos da música no universo digital.   

Artes Visuais em Portugal
A AUTVIS foi representada pelos executivos da ABRA-
MUS no Conselho Internacional de Criadores de Artes 
Gráficas, Plásticas e Fotográficas, realizado nos dias 28 e 
29 de março, em Portugal. “Esse encontro foi importan-
te porque nele foi apresentada a coalizão com a ABRA-

MUS e pudemos mostrar o crescimento e o reconheci-
mento que a AUTVIS tem hoje no mercado”, diz Fabiana 
Garreta, Gerente de Operações da AUTVIS. 

Assembléia Geral da SCAPR 
Sociedades de todo o mundo, que lidam com direitos 
conexos, além da recém aprovada RPA, da Rússia, com 
a qual a ABRAMUS já tem contrato bilateral, reuni-
ram-se na Assembléia Geral da SCAPR (Conselho de 
Sociedades de Gestão Coletiva de Direitos dos In-
térpretes), ocorrida na Malásia. Na assembléia, foram 
proferidas palestras sobre IPD, uma base de dados 
internacional de intérpretes, gerida pelo IPDA – In-
ternational Performers Database Association. “Países 
como Suécia, Espanha, França e Noruega já utilizam o 
número IPD para documentar cada intérprete, o que 
hoje é feito no Brasil apenas pelo nome completo e 
CPF”, diz Ricardo Mello, do Departamento Interna-
cional da ABRAMUS. Outra novidade foi a apresen-
tação do SDEG, um formato de intercâmbio entre 
as sociedades de conexos que irá facilitar a troca de 
informações e, conseqüentemente, o pagamento dos 
direitos.

Audiovisual na Suíça
A ABRISAN, Associação Brasileira de Registro de 
Obras Audiovisuais (leia mais na pág.12 desta edi-
ção), foi apresentada para as maiores sociedades de 
audiovisual do mundo na reunião em junho de 2007 
da RAC (ISAN Registration Agency Committee). No 
evento, que reúne todas as agências ISAN do mundo, 
foi realizado um treinamento na ISAN-IA (Interna-
tional Agency) e uma visita à agência Suíça, além das 
discussões gerais. Ricardo Mello, da ABRAMUS, conta 
que tiveram a oportunidade de ver “como funciona 
o sistema, na prática como é feito o cadastro dos au-
diovisuais, como gerir a agência”, ressaltando que são 
ações “perfeitamente aplicáveis ao registro do audio-
visual brasileiro”. 

CISAC Summit
Em Bruxelas, nos dias 30 e 31 de maio, Roberto Mello, 
presidente da ABRAMUS, e os diretores Walter Fran-
co e Theo de Barros, participaram da primeira CISAC 
Copyright Summit, na qual diversos órgãos relaciona-
dos à indústria musical estiveram presentes. O evento 
totalizou 560 participantes, sendo 263 companhias de 
53 países.I

Cisac Summit – Representantes das sociedades e da indústria fonográfica discu-
tem no CISAC Summit  

Roberto Corrêa de Mello (presidente da ABRAMUS), Michael 
Keplinger (WIPO - Organização Mundial da Propriedade Intelec-
tual) e Eric Baptiste (diretor geral da CISAC)

Roberto Corrêa de Mello (presidente da ABRAMUS) e Theo de Barros 
(diretor ABRAMUS)

Em Pauta


