Editorial

N

Nesta sétima edição, a Revista ABRAMUS está de “cara nova”. Criamos um novo
projeto gráfico mais arejado, para tornar a leitura mais agradável, e aumentamos o
número de páginas, para ampliar o volume de informações, entrevistas e notícias
relativas à nossa área de atuação – o direito autoral. A mídia brasileira dedica pouca
atenção ao assunto, seja sobre a forma como os artistas administram os seus direitos,
seja sobre como eles se colocam diante da questão. Mais escassa ainda é a informação
sobre os mecanismos de arrecadação e distribuição dos pagamentos de direito autoral,
a liberação de créditos retidos e como esses pagamentos são feitos em outros países. A
Revista ABRAMUS é a única publicação brasileira que discute esse tema e está
permanentemente aperfeiçoando seu conteúdo para justamente cumprir este papel:
abordar o direito autoral de maneira ampla, divulgando entrevistas, notícias e artigos de
especialistas dirigidos a seus públicos específicos – autores, produtores, artistas e
empresas que escolheram a ABRAMUS para administrar seus direitos.
No cenário internacional, a eficiência de nossa sociedade é reconhecida e ganha
destaque em três reportagens: Vanisa Santiago, na entrevista concedida à Revista cita a
ABRAMUS como “uma precursora do direito autoral no Brasil”, uma “bandeirante”;
Christiane Ramombordes, diretora da Confederação Internacional de Sociedades de
Autores e Compositores (CISAC), elogia a “excelente estrutura da ABRAMUS” na
seção AUTVIS; e, na “Conferência sobre Gestão Coletiva de Direitos Autorais e
Direitos Conexos na América do Norte”, realizada em Nashville, a partir da palestra
que proferi sobre o crescimento da nossa sociedade, a ABRAMUS foi considerada
referência internacional na gestão coletiva de direito autoral. O crescimento
significativo que tivemos neste último ano também é apresentado nesta edição. O
repertório dos nossos titulares, cadastrado durante o ano, totalizou 49.800
fonogramas e 49.500 obras, representando um aumento de 20% se comparado a 2006.
O crescimento de 34% de 2006 para 2007 confirma que a ABRAMUS está crescendo
junto com a carreira de seus associados – autores, editores, músicos, gravadoras,
artistas plásticos, artistas da dramaturgia e das artes visuais.
Vocês também terão matérias especiais sobre o mercado fonográfico e entrevistas
pitorescas com artistas como Juca Chaves e João Estrella, com administradores da área
musical e com especialistas em direito autoral. Aproveitem, informem-se e não percam
qualquer oportunidade de conhecer e lutar pelos seus direitos.

Roberto Corrêa de Mello
Presidente da ABRAMUS
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CaetanoVeloso

Caetano Veloso, 65 anos de idade, 40 de carreira e mais de
50 álbuns lançados, é um dos mais consagrados artistas da
MPB, no Brasil e no mundo. Já em meados dos anos 60, ao lado
de Tom Zé, da irmã Maria Bethânia e de Gil, Caetano
participava de espetáculos, peças teatrais e apresentações no
antigo teatro do CPC – Centro Popular de Cultura, na Bahia.
Inicia a carreira artística propriamente dita em 1967, com a
gravação do primeiro disco em parceria com Gal Costa,
produzido por Dori Caymmi, e neste mesmo ano participa do
Festival de MPB da TV Record, conquistando o 4º lugar com
Superbacana. Junto com Gilberto Gil, inicia o movimento
tropicalista e em janeiro de 1968 lança seu primeiro LP
individual, que traz os sucessos Alegria, Alegria, Soy Loco por ti
América, Tropicália e Superbacana , entre outros. Durante a
ditadura militar, tornou-se um dos ícones do ativismo político
na classe artística, com canções freqüentemente censuradas e
tendo de se exilar em Londres por vários anos. Em 1984,
lançou “ Cinema Transcendental ”, com cem mil cópias vendidas,
colocando nas rádios sucessos como Menino do Rio , Lua de São
Jorge , Beleza pura e Cajuína , que estão entre as mais tocadas até
hoje .
O sucesso de Caetano Veloso não se restringe à música: no
jornalismo, apresentou o programa “ Conexão Internacional ”,
da extinta TV Manchete, gravado em Nova York, entrevistando

Mick Jagger; foi crítico de cinema do jornal Diário de Notícias,
dirigido por Glauber Rocha; em fins da década de 80, publicou
um livro de canções com as letras e cifras de 135 músicas de sua
autoria. Tem outros dois livros publicados, Verdade tropical
(1997) e O mundo não é chato (2005), ambos pela editora
Companhia das Letras. Recentemente, compôs canções
para as trilhas sonoras de Fale com Ela , de Pedro Almodóvar,
Frida , de Julie Taymor, e dos brasileiros Lisbela e o Prisioneiro e O
Quatrilho . Ano passado, Caetano (associado da ABRAMUS
desde 2003) recebeu o Grammy Latino, conquistando o
prêmio de melhor canção brasileira para Não me arrependo e a
categoria de melhor cantor-compositor, com álbum “ Cê ”, da
Universal Music Brasil. Com este álbum, ele foi também
inovador na maneira de vender: o CD foi primeiramente
disponibilizado para download na Internet, na loja de música
online UOL Megastore, e só depois chegou às lojas. Em 2007, a
Universal Music lançou ainda “ Quarenta Anos Caetanos ”, box
contendo toda a sua discografia oficial, em comemoração aos
quarenta anos de parceria entre o artista e a gravadora.
Em seu site pessoal (www.caetanoveloso.com.br), o
artista publica periodicamente textos próprios, críticas,
artigos e trechos de cartas enviadas a jornais, mostrando uma
mente inquieta que se expressa pela arte e ainda mais
aguçadamente pela música.

www.abramus.org.br
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Entrevista

Juca
Chaves

Contente com a ABRAMUS e descontente com o governo, com o cenário musical
brasileiro e com a imprensa, Juca Chaves, ou Jurandyr C. Chaves, músico e poeta,
mantém o sucesso com suas modinhas de amor e sátiras políticas e cobra uma nova
postura dos músicos, na luta por seus direitos.
Revista Abramus: Qual sua visão do
mercado musical atual? O que você
ouve?
Juca Chaves: Não temos mais música,
acabou, os velhos que faziam música
estão morrendo e a televisão não fala
dos artistas do passado. Outro dia, uma
senhora começou a contar à filha mil
coisas a meu respeito. Bom, são 50 anos
de história para contar, e quando ela
acabou, a menina perguntou: “Puxa
mamãe, ele trabalha em que novela?”
Hoje, a cultura brasileira é novela. Eu
gosto de música erudita e algumas coisas
da música brasileira. Televisão brasileira
não entra em casa, para as minhas filhas
não verem.
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RA: Você vive dos seus shows? E com
eles você mantém seu teatro?
JC: Mantenho sim, com o dinheiro dos
meus shows. Aqui mesmo no teatro,
com um ano de existência, quebraram
tudo. Eu não quero mais coisa pública, o
brasileiro não tem educação. Nem para
horário, para chegar pontualmente, e eu
não deixo atrasar o espetáculo. Nove é
nove, nenhum minuto para as nove, nem
nove e um. Aprendi isso na Europa. A
primeira vez que fui à Itália para gravar
um disco eu fiquei, de propósito, 15
minutos a mais no bar da emissora
porque sei que músico chega atrasado.
O que aconteceu? Levei uma bronca
do maestro. Lá não se atrasa, e quem

se atrasa nem volta para trabalhar. Eu
acho que é dever do artista começar na
hora certa.
RA: No seu site, você mostra uma
grande preocupação com pirataria e
direito autoral. Quando você começou
a conhecer isso, lutar por isso?
JC: No primeiro dia de trabalho. Eu não
era burro, já via o que se roubava e
como faziam o disco pirata. Resolvi
então numerar meus discos, o primeiro
disco numerado do Brasil foi meu.
Quebrei a cara, porque fui mandado
embora da Polygram, e mandaram
também embora o rapaz que numerou
e a diretora. Fiquei sozinho na batalha.
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Quando fui reclamar direito autoral,
falei com dez artistas, os que mais
faturavam, marcamos uma ida a Brasília.
E quem foi? Eu, sozinho. Agora, para
falar de “Diretas Já”, 5 milhões foram
para as ruas, só porque sabiam que era
inconstitucional. Brasileiro tem medo,
quando pode haver um prejuízo para
ele, não sai às ruas. Artista é muito
vaidoso, e é por isso que o artista não é
respeitado no Brasil. Ele tem que saber
dizer não para o que ele não quer. Ele
não sabe, ele tem medo.
RA: Então, você acha que tanto o público
quanto o artista precisam ter mais
informação? Ser educados?
JC: Tem muita gente ignorante, pouco
informada. Se você pede uma infor mação na rua, o cara não sabe, mas se
você der algum dinheiro, ele sabe, e na
música também tem um pouco disso. Eu
recebi muito agora que entrei na
ABRAMUS, mas ainda assim é pouco
para 50 anos de trabalho. Atualmente eu
estou quebrando o pau com a Lei
Rouanet, explico: modinha é a mais
brasileira das músicas brasileiras e é
erudita, veio com a corte portuguesa, o
quarteto de câmara. Pois vetaram meu
projeto dizendo que modinha não era
erudita. Eu então juntei a opinião dos
cinco mais famosos maestros de São
Paulo e do Luis Américo Lisboa, maior
crítico de música do Brasil, e pedi a
revisão do projeto. Basta o Ministro
Gilberto Gil ver que estão cometendo
um erro brutal devido a algumas pessoas
pouco competentes que trabalham na
Lei Rouanet.
RA: Essa educação que você diz que
artistas e público devem passar, também
se aplica à imprensa?
JC: A mídia é feita de panelas, cada uma
achando que o seu ponto de vista é
melhor. Certa vez, foram entrevistar um
diretor do New York Times quando ele
veio ao Brasil e ele disse: “Eu não tenho
que dar entrevistas, eu sou o dono do
jornal”. Todo jornalista no Brasil acha
que sua pergunta vale mais do que a
resposta do outro. Então não tem
imprensa. Ninguém mais procura a
notícia, você tem que escrever para eles
julgarem se querem ou não publicar o
que você enviou.
RA: Você acha que existe uma maneira
de educar os usuários de música para
que seja cumprido o pagamento do
direito autoral?
JC: Quem são os principais responsáveis

no Brasil? Os meios de comunicação,
jornais, rádios e televisões. Eles tiraram
a cultura nacional. Não há uma televisão
brasileira que tenha uma orquestra.
Paraguai, Bolívia, Venezuela, todos têm.
Então qual é o melhor país das Américas?
A Venezuela, que tem seis orquestras
sinfônicas em emissoras de rádio e
televisão. A Argentina tem mais cultura
que a gente. O horário nobre é horário
de ter teatro, não novela. Aqui no Brasil
discute-se a novela.

divulgação

Entrevista

RA: Você foi um artista pioneiro ao
lançar sua própria gravadora. Como
você vê o mercado fonográfico hoje?
JC: Está perigoso porque nós todos,
criadores, vamos cada vez receber
menos. Ninguém mais vai comprar CD
daqui 3, 4 anos. Caiu no computador,
ninguém mais paga para ler. Eu recebo
diariamente cerca de 40 pedidos:
“mande sua música por e-mail”. Eu falo
para a pessoa comprar na loja tal ou
diretamente comigo. No ano passado
(2007) eu vendi 190 mil CDs, sozinho,
sem intermediários. O vendedor não
pode ganhar mais que a indústria, e nós é
que somos essa indústria de
criatividade. Os roteiristas americanos
entraram em greve e você viu o que
aconteceu, parou tudo. A arte parou. O
Fábio Jr. gravou A Cúmplice , uma música
minha, e que é o grande título de sucesso
dele esse ano. Fiquei muito feliz porque
foi um jovem de talento que gravou uma
música que já tem 35 anos e a música
estourou. Liguei para a gravadora dele,
que disse que foi o maior disco em
vendas do país. E R$ 2.400,00 foi tudo o
que eu recebi. O artista é um operário
da arte, nada além disso. Ele tem que
ganhar.
RA: E em quais projetos mais você está
envolvido atualmente?
JC: O teatro é novo, mas já fiz aqui
vários espetáculos para crianças e
agora estou buscando uma orquestra,
que tenha patrocínio, para tocar
todos os domingos pela manhã, dar
concertos, e talvez também durante a
semana dar concertos na hora do
almoço. Todo país civilizado tem. Eu só
não encontrei ainda quem me ajudasse
com o dinheiro. E o que eu faço? Vou
fazendo shows por todo o Brasil e o
dinheiro que eu consigo, invisto aqui no
teatro. Não sobra nada pra mim, mas
isso é que é fazer arte. Ensinar a
criançada o que é música. Porque hoje
dizem que o Brasil é um país musical,
mas não é. É preciso educar.

www.abramus.org.br
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JoãoEstrella

Revista ABRAMUS: Como (e quando)
começou seu trabalho na área musical:
Era uma brincadeira ou já algo
profissional?
João Estrella: Foram várias etapas. Com
17 anos eu já tocava alguns instrumentos,
cavaquinho, violão, tive algumas aulas,
mais meu aprendizado foi muito mais
instintivo. Já o canto, eu tive aula durante
cinco anos com uma professora lírica,
italiana, e mais um ano com um professor
de música popular. Lá pelos anos 80, tive
uma banda chamada “Prisma” com o
Rodrigo, do Barão Vermelho, o Marcelo
Serrado, ator, e meu irmão André
Estrella. Essa banda pretendia ser
profissional. Passei um tempo sem
pensar muito nisso, fui morar na Bahia e
lá tocava em bares, restaurantes e festas.
Foi só loucura. Trabalhei também em
outras áreas (venda de assinatura de
jornal, de automóveis). Depois fui preso,
e foi então que eu voltei a compor, no
manicômio em que eu estive. Nesse
disco que estou lançando, Meu Nome é
João Estrella, há duas músicas que eu
compus lá dentro e uma que eu comecei
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lá, mas terminei depois, em parceria com
o Rodrigo Santos.
RA: Você busca inspiração na sua própria
história para compor?
JE: Eu procuro não me ater, mas se
alguém procurar muito pode ser que
encontre um detalhe ou outro.
RA: Qual é o estilo desse CD que você
está lançando: são produções dos
últimos anos ou mais antigas?
JE: Minha música é pop, mais para o
romântico, contemporâneo. Quase
tudo é da época da prisão para cá. Um
das faixas é uma releitura de “Secos e
Molhados”, que eu dei uma acelerada.
Tem também uma parceria minha com o
Rodrigo Santos, uma com o André
Estrella, e mais sete músicas autorais.
RA: Nas fases conturbadas, você já
pensava que quando saísse da prisão ia
viver de música?
JE: Lá de dentro eu tentava organizar
uma gravação, um disco, para quando eu
saísse. Só que você tem que organizar

divulgação

Com a vida retratada em livro e filme (Meu
Nome Não é Johnny), João Estrella, passou
de personagem de ficção para artista do
cenário musical brasileiro. Um sonho
conquistado por um caminho tortuoso.
Hoje, com 45 anos, João já foi um dos
traficantes mais procurados do RJ na década
de 80. Como produtor e músico iniciante teve
as carreiras interrompidas de 1995 a 1998,
quando cumpriu pena em um manicômio. A
vida de João gerou o livro (de Guilherme
Fiuza), que deu origem ao filme (de Mauro
Lima). Do filme, veio o título de seu novo CD,
Meu Nome é João Estrella, lançado no final
de fevereiro. O CD traz releituras de músicas
bem conhecidas e composições próprias
como a faixa Pra Onde se Vai?, incluída no
longa-metragem.

um monte de coisas antes, sua vida
financeira, sua família, então foi um
pouco demorado. E tudo tem sua hora, e
a hora boa está sendo essa. Eu estou
aproveitando a deixa do filme e do livro,
que estão ajudando a embalar minha
música e, como o disco tem qualidade,
ele não está vindo só porque o filme faz
um grande sucesso e o livro está entre os
mais vendidos.
RA: Suas músicas são gravadas pela EMI
e editadas pela Universal. Qual foi o
caminho para essas empresas?
JE: Eu estava trabalhando no disco e
sempre comentava com as pessoas do
meio, já que também sou produtor de
shows. Quando o filme estava quase
chegando às telas e com a prétemporada e divulgação da minha
música, que está na trilha sonora do
filme, eu fechei o contrato com elas.
RA: Você tem a preocupação de separar
ou deixa que o público diferencie o João
Estrella personagem do filme do João
Estrella músico?
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JE: Eu não tenho essa preocupação, é tudo
uma pessoa só. Eu não separo o que
aconteceu no passado como se fosse coisa
de outra pessoa, algo que eu tivesse que
exorcizar, nada disso. Essa bagagem é
minha e eu a carrego com muito orgulho.
Faz parte do que eu me tornei, da
maturidade que eu alcancei, até mesmo
no campo musical.

RA: Sua esposa trabalha com propriedade
intelectual e você se filiou à ABRAMUS
ano passado (2007). Você já tinha um
conhecimento bom de direito autoral e da
associação?
JE: Eu já tinha ouvido falar muito bem da
ABRAMUS e gosto muito da estrutura. É
moderna e bem equipada. E tem um
dinamismo muito bom, não é um time que
fica parado, esperando as coisas caírem no
colo.
RA: Você, que tem conhecimento de
divulgação

RA: A caracterização do personagem no
cinema te ajuda, como músico?
JE: A arte tem um caráter que sempre
estimula. Você mistura livro, com disco,
com filme, que são três áreas
interessantes. Então uma coisa puxa a
outra e você fica mais ligado à arte, fica

com a sensação de que pode viver disso,
dá uma vontade maior de arriscar, de tirar
um pouco do seu tempo de outro trabalho
(no meu caso eu trabalho com eventos).

direito autoral, acha que os artistas no
geral conhecem seus direitos?
JE: Eu tenho, mas não sou um especialista.
Cheguei a cursar o primeiro período do
curso de Direito, mas tranquei. Alguns
artistas sacam bastante sobre direito
autoral. E acho que quando essas pessoas
sentem que é importante, que tem de
prestar atenção, então elas passam a se
informar melhor. Mesmo tendo bons
representantes cuidando de seus direitos
é importante você estar a par do que se
trata.
RA: No site do filme vocês disponibilizaram ringtones, mp3... A Internet está
tendo um impacto grande no seu
trabalho?
JE: Tem um impacto legal. Em relação ao
filme, tem agora uma legião de pessoas
aguardando o disco.
RA: E quanto a sua carreira como
produtor, você pretende se dedicar mais à
música ou ao trabalho de produtor?
JE: Eu tenho um escritório com o
Jerônimo Machado e nós trabalhamos
com shows. Já fizemos shows do “O
Rappa”, “Paralamas”, “Lobão”, “João
Nogueira”... Vamos ver o que a música vai
me dar. Acho que as coisas estão
caminhando bem, mas por enquanto eu
faço as duas coisas e vou priorizando de
acordo com o que for acontecendo.
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João Estrella representado no cinema por Selton Mello

As coisas
feitas da
maneira
correta

Va n i s a S a n t i a g o , a d v o g a d a d e
direito autoral e representante da
SGAE, fala à Revista ABRAMUS sobre o
cenário de direito autoral brasileiro e
o papel dos 25 anos de trabalho da
ABRAMUS, sociedade que descreve
como “uma renovação, uma esperança
de que as coisas sejam feitas da
maneira correta”
Revista ABRAMUS: Como você vê a
ABRAMUS hoje, no cenário do direito
autoral brasileiro?
Vanisa Santiago: Vejo como uma

renovação, uma esperança de que as
coisas sejam feitas de maneira correta.
Acho que a ABRAMUS está no caminho
certo, sobretudo porque diversificou
suas atividades, entrou no campo dos
grandes direitos, uma área na qual
estávamos mal servidos, e está
tomando iniciativas em relação à
numeração do ISAN. Todas essas
novidades que a ABRAMUS está sendo
precursora no Brasil me agradam
muito.
RA: O direito autoral é tratado de uma
maneira diferente no resto do mundo?
VS: Eu trabalho com a sociedade
espanhola, a SGAE, e a ABRAMUS é a
terceira associação com a qual temos
contrato de representação. Até agora,
é a que mais nos satisfaz, ou seja, é uma
sociedade que sabe lidar com as
diferenças.

Para conhecer mais sobre o artista, acesse
o site: www.joaoestrella.com.br .

RA: Nesses 25 anos, você vê uma
mudança muito grande na maneira que
é visto o direito de autor no Brasil,
tanto pelo usuário de um produto
cultural, quanto pelos autores?
VS: Acho sim. Claro que sempre
haverá uma parcela que vai manter o
discurso de que nada funciona bem,
que tudo vai mal. Mas hoje em dia o
direito autoral já é visto com muito
mais seriedade. Aqui em São Paulo,
existem muitas correntes de juristas e
advogados que se preocupam com o
assunto de uma maneira séria. Que a
ABRAMUS seja bandeirante para
conduzir essa bandeira.
RA: O Brasil está sabendo se adaptar ao
direito autoral nos meios digitais?
VS: De maneira mais lenta do que
deveria ser, mas vamos ver onde
vamos chegar.

www.abramus.org.br
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Especial

Gravadoras
associadas da ABRAMUS encontram bons
caminhos no mercado fonográfico atual

...mercado brasileiro de música digital
registrou um aumento de 168%
apenas em 2007

N

No Brasil, a queda nas vendas
de CD ultrapassou os 49 %, desde
2000, segundo dados da ABPD
(Associação Brasileira dos
Produtores de Discos), enquanto
o mercado brasileiro de música
digital registrou um aumento de
168 % apenas em 2007. Para
muitos, neste novo cenário
musical, tanto os CDs quanto as
gravadoras estavam fadados ao
fim. Mas não é isso o que o
mercado fonográfico tem
mostrado.
As gravadoras apostaram na
criatividade: nos Estados Unidos,
por exemplo, a EMI Music lançou
um bracelete USB (com 128 MB
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de memória) e escolheu como
primeiro artista para a novidade o
ex-Beatle Ringo Starr. O aparelho
já vem carregado com músicas,
fotos e ringtones. E a promessa é
de que, ainda em 2008, a
gravadora já possa comercializar
álbuns em USB de artistas
brasileiros.
Assim como a EMI Music, a
Warner Music está vendendo o
álbum Icky Thump , do White
Stripes, em pendrives de 512 MB,
e a Universal Music, está
comercializando singles USB da
banda Keane e da Nicole, cantora
do Pussycat Dolls. As três
gravadoras, associadas

ABRAMUS no Brasil , já
divulgaram à imprensa que
lançarão artistas nacionais em
dispositivos portáteis ainda no
primeiro semestre de 2008.
E não são só as majors – as
grandes gravadoras internacionais – que estão se adaptando
aos meios digitais: a brasileira Azul
Music, gravadora também
associada ABRAMUS, já divulgou
que está em negociações com um
fabricante de eletrônicos para
lançar no mercado álbuns de
música new age em pen-drives e
tocadores de MP3. A aposta das
gravadoras também considera o
crescimento de downloads de
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música no celular. Segundo um
levantamento feito pela empresa
de consultoria Yankee Group, a
expectativa é de que em 2012 haja
mais de 266 milhões de celulares
com reprodutores de música
digital já embutidos. Um acordo
direto entre a EMI Music e a Sony
Ericsson, a fabricante de celular,
fez com que o mais recente álbum
de Lenny Kravitz fosse lançado
diretamente em um dos modelos
fabricados pela empresa.
Entre outras novidades, a Sony

BMG Music lançou em janeiro o
Platinum MusicPass, um álbum
digital, vendido no formato de
cartões. O cartão, que será
vendido em lojas do ramo, vem
com um código que, digitado no
site da empresa, libera o download
das músicas do artista em formato
MP3, em qualidade alta e
compatíveis com quaisquer MP3
players. Além disso, vêm
acompanhadas de um material
bônus. O mais interessante é que
essas soluções trazem não só a

inclusão das gravadoras no meio
digital, mas uma oferta ainda maior
de conteúdo diversificado e de
qualidade ao público.
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Tecnologia digital ou preco
,
Se de um lado temos mais conteúdo sendo oferecido e melhor
qualidade tecnológica, de outro temos novas opções de CDs com
preços mais baixos. A idéia da Sony BMG foi criar o CD Zero .
Lançado paralelamente ao CD tradicional do artista, o CD Zero
possui apenas 5 faixas e um valor fechado de R$ 9,99, bem abaixo da
média de preço dos CDs nacionais. O primeiro CD lançado pela
gravadora, em maio de 2007, foi o de Vanessa da Mata, associada
ABRAMUS, com cinco músicas do álbum “ Sim ”.
A medida tem como objetivos reduzir a pirataria, dado o valor que
o CD é vendido, e dar uma oportunidade ao consumidor para que
ele conheça o trabalho do artista, sem ser obrigado a comprar o CD
completo. Se o consumidor gostar do álbum, poderá adquirir nas
lojas o álbum completo ou, o que é mais interessante, baixar as
faixas restantes individualmente em seu computador.

www.abramus.org.br

Gravadora independente
mostra-se boa opção

Revista ABRAMUS: Quais as principais
diferenças de atuação entre as majors
e as independentes?
Wilson Souto: A grande diferença é
que as empresas multinacionais
recebem produtos de outras matrizes
da gravadora e isso facilita o fluxo de
lançamento. Nós, somos totalmente
dependentes do conteúdo que geramos.
Para termos conteúdo internacional
precisamos negociar catálogos
internacionais; já em uma multinacional,
essa relação é automática, pois ela
tem uma facilidade operacional maior,
além de receber os materiais de
marketing e afins já prontos. Nossa
dificuldade como gravadora
independente é que criamos 100% de
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todo material dos lançamentos.
RA : Como a Atração entrou no
mercado fonográfico e como é a sua
atuação hoje?
WS: A Atração começou como uma
empresa de eventos. Hoje só
encomendamos das fábricas a
prensagem dos CDs, pois fazemos
t odos os processos da produção,
distribuição, crédito e cobrança e
divulgação. Operamos basicamente
como uma gravadora convencional,
temos o mesmo potencial de trabalho
de uma major, mas não dependemos de
outra estrutura.
RA: Pesquisas do mercado fonográfico
mostram que 78% das vendas
correspondem a produtos nacionais.
Esses números são semelhantes
os das gravadoras independentes,
ou nelas o privilégio aos artistas
brasileiros é maior?
WS: No nosso caso, são cerca de
15 % de produtos internacionais que
representamos no Brasil. Mas,
a gravadora foi montada com o olho na
música brasileira. Eu me considero um
profissional de produção de música
brasileira e só entrei no mercado de
produtos internacionais para agregar
faturamento, nesse momento em que o
mercado está bastante complicado, em
virtude de pirataria e da perda de
grande parte do incentivo do ICMS
(Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços). Antes,
podíamos aplicar o valor do imposto
no pagamento dos músicos, dos

maestros, autores e artistas brasileiros
da gravadora. Nesse momento, 60%
doICMdeveserpagoaogoverno,quando
antes, podia-se investir 100% no
pagamento dos artistas.
RA: Em um mercado onde é dado
pouco crédito ao futuro dos CDs,
quais as principais ações da Atração
para não cair nessa crise?
WS: Temos colocado nosso conteúdo
em todos os agregadores de conteúdo
confiáveis do mercado e já começamos
a ter uma receita significativa desse
meio digital. Mas, de maneira geral, o
Brasil ainda está muito atrasado nesse
aspecto .
RA: É comum artistas descobertos
por gravadoras menores mudarem de
gravadora quando começam a fazer
sucesso? Como “segurar” o artista,
o que a gravadora independente traz
de vantagem para ele?
WS: Há três anos atrás isso poderia
ser verdade, mas hoje a tendência
é exatamente oposta. A empresa
independente é mais dinâmica,
acompanha melhor as necessidades do
mercado, que é muito veloz. É claro
que sofremos concorrência pesada
das multinacionais, mas hoje em dia
ela é muito menor; e o artista já
percebe que com um bom parceiro
fonográfico, seja uma major ou uma
gravadora independente, ele pode
fazer sucessoe ser feliz.
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Para a Atração Fonográfica, gravadora
associada a ABRAMUS, considerada
independente por não fazer parte das
majors, as grandes gravadoras
internacionais, ser independente não
significa ser pequena.
A gravadora
lança cerca de 150 títulos novos no
mercado por ano – cerca de 10
produtos/mês. Possui escritórios em
São Paulo, Recife e outros representantes locais. Os dois sócios fundadores,
Wilson Souto (presidente da
C o n t i n e n t a l , d e n t r o d a Wa r n e r
de 1999 a 2003) e Ana Maria T. Mendez,
cuidam de todos os processos de uma
gravadora independente da busca de
novos artistas até a distribuição dos
produtos e divulgação do artista. Souto
conta para a Revista ABRAMUS o
dia-a-dia da gravadora e as dificuldades
e novoscaminhos domercado atual.

Leia a entrevista na íntegra no site da
ABRAMUS(www.abramus.org.br)
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AUTVIS

O

O Brasil tem grande probabilidade de
desenvolver uma atividade muito
importante na área de direito autoral nas
artes visuais. A estrutura da AUTVIS,
junto à ABRAMUS, é excelente e, além
disso, o país tem repertório, muitos
artistas e mercado para ser explorado.”
Quem diz isso entende do assunto.
Christinane Ramombordes é diretora na
área de artes visuais da Confederação
Internacional de Sociedades de
Autores e Compositores (CISAC) e
Superintendente da ADAGP (Sociedade
dos autores de artes gráficas, plásticas e
fotográficas). A associação francesa
dirigida por Christiane possui contrato
de reciprocidade com a AUTVIS aqui no
Brasil, e é a mais antiga do mundo nesse
segmento.
Em visita à AUTVIS, ela diz que o
cenário atual da gestão coletiva de direito
autoral na América Latina intercala casos
de sucesso e projetos estagnados e
mostra que em qualquer lugar do mundo
fazer o direito dos autores visuais ser
respeitado é um trabalho demorado.

É preciso paciência
“Não é só no Brasil que há desrespeito ao
pagamento de direito autoral”. Foram 10
anos até que as TVs francesas firmassem
contratos com a associação para o
pagamento de todas as obras incluídas em
sua programação. Christiane conta que
com museus foi mais fácil fazer esses
contratos, já que por meio de convênios
para o pagamento de todas as exposições
realizadas no local, e não para cada uma
isoladamente, eles acabariam ganhando
descontos nas tarifas. “Com as TVs, só
conseguimos esse respeito ao direito de
autor quando integramos os contratos da
ADAGP com os das associações francesas
de música e audiovisual.”
A negociação entre os usuários das
obras e o artista, como a AUTVIS faz no
Brasil, é o que resolve a maioria dos casos
de desrespeito ao direito autoral na
França. Cerca de 90% dos casos não
precisam de processos, são resolvidos
pela ADAGP, com negociação. “Eles
negociam porque sabem que se não
pagarem irão para o tribunal penal”.
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Como vai a gestão
coletiva na América
Latina?

Seguindo o plano de ação das grandes
sociedades de direito autoral do mundo,
assim como a ADAGP a AUTVIS tem
como meta para 2008 firmar contratos
com museus, produtores, editoras e

agências de Publicidade brasileiros.
“Bancos de imagem e agências de publicidade já estão encaminhando pedidos
de licenças de direito autoral para a
AUTVIS”, diz Maria Cecília G. Prats
Caniato, diretora da AUTVIS. Seguindo os
padrões Interna-cionais, no último ano a
AUTVIS cadastrou todos os seus filiados,
cerca de 450 artistas brasileiros, no IPI
(Interested Parties Information), um
banco de dados mundial de criadores.
Fabiana Garreta explica que esse cadastro gera, para cada titular, um número
que ele poderá utilizar em todo o mundo,
identificando a qual sociedade ele
pertence e, portanto, facilitando o
pagamento de seus direitos. Chirstiane
explica que em 2008 a CISAC procurará
apoiar essas sociedades para que essas
ações sejam realizadas na América Latina,
onde ela diz terem sido criadas oito
sociedades de direito autoral nos últimos
anos. O Brasil, que conta com a
AUTVIS há 5 anos, já está bem à
frente em relação à maioria dos
países da América Latina.

de Janeiro foi uma decisão estratégica –
sendo um destino atrativo e tendo a
localização perfeita para receber as
sociedades da América Latina e do
mundo.” É assim que Silvina Munich,
diretora de relacionamento artístico e
repertório da CISAC (Confederação
Internacional das Sociedades de Autores
e Compositores) mais do que justifica a
escolha do Brasil para sediar o evento, e
da ABRAMUS para organizar a
realização do “Conselho Internacional
de Criadores de Dramaturgia,
Literatura e Audiovisual”, nos próximos
dias 1 e 2 de abril, no Rio de Janeiro.
O Conselho, realizado pela CISAC,
já tem confirmadas as participações das
escritoras Lia Luft, Claudia Tajes, Angela
Leite Lopes, associadas ABRAMUS, do

roteirista Marcilio Moraes, presidente
da Associação dos Roteiristas, do
presidente da ABRAMUS, Roberto
Corrêa de Melo, do presidente do
Conselho, Claude Champion, e do
diretor geral da CISAC, Eric Baptiste.
Além desses, participarão os dirigentes
das principais sociedades de direitos
autorais do mundo e representantes das
classes artísticas. “Criadores de toda a
América Latina e Europa terão nesse
encontro a oportunidade para discutir as
novas maneiras de criação em novas
mídias e como os autores observam isso,
além de outros tópicos”, explica Silvina.
Para mais informações, visite o site
da ABRAMUS (www.abramus.org.br)
ou envie um e-mail para:
juliana.tonello@abramus.com.br.

O Brasil no cenário mundial

Grandes direitos
Comitê Inter nacional de
Audiovisual e Dramaturgia é
realizado no Brasil

----------------------------------A ABRAMUS organizará o evento,
realizado pela CISAC, nos dias 01 e
02 de abril, no Rio de Janeiro.

P
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“Por que foi escolhido o Brasil?
Porque é um dos maiores
mercados de audiovisual,
porque vocês têm uma
gigantesca base cultural de
criação para audiovisual,
literatura e dramaturgia
e porque escolher o Rio

www.abramus.org.br

Internacional

Conexão Nashville-Brasil

Ricardo Mello

Roberto Mello confirma a ABRAMUS como exemplo mundial de gestão
coletiva de direitos autorais
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sociedades mais eficazes do mundo”,
comentou Roberto, cuja palestra foi
muito aplaudida e despertou grande
interesse dos representantes de todas as
instituições internacionais presentes.
Em todos os países do mundo, os
direitos autorais e os conexos são
administrados e distribuídos
isoladamente. Exceto no Brasil. Roberto
Mello explica que os Estados Unidos,
hoje, buscam caminhos que permitam a
melhor gestão dos direitos autorais face
às novas tecnologias. “Eles estão
refletindo sobre: como compartilhar
repertórios? Como arrecadar? Em nome
de quem?” E, para isso, a gestão coletiva
é uma ótima solução.
Além disso, um órgão central de
arrecadação e distribuição, liderado
pelas sociedades (como é o ECAD), é
uma solução que otimiza esses
processos e é muito apreciada no
exterior. “A gestão coletiva realizada na
ABRAMUS está sendo muito bem vista
nos Estados Unidos e a Conferência
projetou definitivamente nossa
associação como referência mundial”,
diz Roberto Mello.
Nos EUA, existem três sociedades
autorais (ASCAP, BMI e SESAC), uma
sociedade de fonomecânicos (Harry
Fox), e uma para meios digitais (Sound
Exchange), esta última criada somente
após a adoção dos direitos conexos nos
EUA, por força do Digital Millenium Act,
lei americana sobre direito autoral

assinada em 1998, por Bill Clinton. Ou
seja, não há, como no Brasil, uma
sociedade como a ABRAMUS que possa
atuar pelo artista, simultaneamente nos
direitos autorais e conexos, tanto em
meios tradicionais quanto digitais. A
conferência, organizada pela OMPI em
cooperação com a Vanderbilt Law
School e com a CISAC (Confederação
Internacional das Sociedades de
Autores, Compositores e Editoras),
teve ainda a participação de Mihàly
Ficsor, da Hungria, expert em tratados
Ricardo Mello

A

A ABRAMUS é uma sociedade que se
responsabiliza pela documentação do
repertório; pela digitalização das
informações; pela documentação de
obras e fonogramas; e pela formatação
da documentação nacional e
internacional e distribui os direitos
autorais e conexos arrecadados pelo
ECAD, órgão gerido pelas sociedades,
que também acompanham e regram a
atividade de arrecadação. A ABRAMUS,
hoje, detém 35% da distribuição do
ECAD e reponde por 68% do repertório
brasileiro. A ABRAMUS, ainda, arrecada
e licencia a dramaturgia (teatro); faz
matching de repertório para os portais;
arrecada e licencia as artes visuais e
codifica a obra audiovisual.
A excelência da ABRAMUS na gestão
coletiva dos direitos autorais foi o
principal motivo do convite a Roberto
Mello, presidente da associação, para
proferir palestra na “Conferência sobre
Gestão Coletiva de Direitos Autorais e
Direitos Conexos na América do
Norte”, em Nashville, EUA. Organizada
pela OMPI (Organização Mundial da
Propriedade Intelectual), o evento
contou também com as participações de
Eric Baptiste, diretor geral da CISAC,
Michael Keplinger, diretor do setor de
copyright e direitos conexos da OMPI, e
Lauri Rechardt, assessor da Federação
Internacional Indústria Fonográfica
(IFPI). “Foi muito importante ver
ABRAMUS ser considerada uma das

internacionais, e Mitch Glazier, vicepresidente da Associação da Indústria
Fonográfica Americana (RIAA). Além da
mesa “Gestão Coletiva de Direito
Autoral – Países em Desenvolvimento e
Pe r s p e c t i v a s Re g i o n a i s ” , d a q u a l
participou Roberto, a aplicação de
tratados internacionais, dispositivos
tecnológicos de proteção para cópias,
medidas para combater o download
ilegal e o impacto de tecnologias futuras,
foram temas amplamente discutidos.
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Em foco
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Fábio Jr., Minhas Canções
A turnê do CD "Minhas Canções", de
Fábio Jr., tem lotado as casas de shows.
Além de sucessos de Caetano Veloso,
Cazuza, Ana Carolina e Raul Seixas, o CD
traz também músicas inéditas do cantor.
O principal sucesso é A Cúmplice, cuja
letra é de autoria de Juca Chaves,
também associado ABRAMUS.
Fábio Jr. – 35 anos de carreira e mais de
4,3 milhões de álbuns vendido – inclui
também em seus shows outros sucessos
de sua carreira como Senta Aqui, Quando
Gira o Mundo e Felicidade.

A

Vanessa da Mata, Sim
Ai, Ai, Ai... foi a música mais tocada nas
pistas e nas rádios em 2006, segundo
ranking Crowley Broadcast Analysis do
Brasil, empresa especializada em
monitoração eletrônica de rádios. Agora,
Vanessa da Mata, aproveita o sucesso de
Boa Sorte/Good Luck, parceria da cantora
com o americano Ben Harper. Remixada
pelo DJ Deeplick (também associado
ABRAMUS), a música ocupou o 1º lugar

I

Ivete Sangalo com recorde
mundial
Ivete Sangalo tornou-se a recordista
mundial da gravadora Universal em
vendas de DVD. Lançado em abril de
2007, o DVD "Ao Vivo no Maracanã”
rendeu 604 mil cópias e foi o mais
vendido do Brasil no ano.
Os números ainda superaram o próprio
recorde de Ivete – 482 mil cópias para o
DVD "MTV Ao Vivo". Só para comparar, o
segundo lugar de vendas da gravadora
Universal em 2007 foi o Nirvana, com
432 mil cópias a menos que a cantora

baiana.E mais: Ivete também foi eleita
personalidade do ano de 2007, na área
musical, pela revista Isto É.

Natiruts – A força do reggae
divulgação

em janeiro de 2008 entre as mais
executadas nas rádios de São Paulo e do
Rio de Janeiro.
Em seu CD mais recente, "Sim ", as
parcerias vão dos jamaicanos Sly &
Robbie aos brasileiros João Donato
(também associado ABRAMUS) e Wilson
Neves, com produção de Mario Caldato
e Kassin.
Vanessa ainda participa do álbum
"Outra Praia", primeiro disco solo do
instrumentista, compositor e arranjador
paulistano Swami Jr, e da dublagem
do longa-metragem de animação "Garoto
Cósmico", ambos recém lançados.

divulgação

divulgação

Palmas aos nossos associados

H

Há dois anos na ABRAMUS, o grupo
Natiruts tem uma história grande de
sucesso, tendo seu primeiro CD gravado
em julho de 1997. Já no ano seguinte, a
banda emplacava as primeiras músicas de
sucesso nas rádios e as vendas de seu CD
"Presente de um Beija-Flor" atingia a marca
dos 500 mil, alcançando o primeiro lugar
nas rádios de todo o Brasil.
Em 2007, foi a vez da faixa Natiruts
Reggae Power, incluída no CD "Meu
Reggae é Roots" no DVD "Natiruts Reggae
Power ao vivo", estourar, permanecendo
entre as mais tocadas durante todo o
segundo semestre. Com o sucesso dessa
música, a banda, composta por
Alexandre Carlo (vocal e guitarra), Luis
Maurício (baixo e vocal) e Juninho
(bateria), continua lotando os shows em
que apresentam todas as outras músicas
do DVD, resultado de 12 anos de uma
brilhante carreira musical.

Que nome você vai escolher?
O artigo "O Batismo da Obra", escrito pelo gerente geral da ABRAMUS para a 2ª edição da Revista, dizia que "quanto mais for
exclusivo – quanto menos obras com título idêntico houver, as já conhecidas obras homônimas – quanto menos suscitar dúvidas
na sua captação, melhor será para se pesquisar e encontrar eventuais créditos retidos".
Falando sobre o mesmo tema, o compositor Carlos Daffé, associado da ABRAMUS, conta sobre a experiência passada a ele por
Tim Maia:
"Aprendi com o Tim Maia a dar grandes títulos: quanto maior, menos músicas homônimas e mais royalties" – Jornal O Globo,
02/12/2007.

www.abramus.org.br

Seu direito
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Da fiscalização e apreensão
à conscientização
--------------------------------------------------------------

Paranoá, um bom exemplo de que a
pirataria pode sim ser combatida

Q

-------------------------------------------------------------Quando Sérgio Costa Damaceno
assumiu a administração de Paranoá,
região do Distrito Federal, em março de
2006, o canteiro geral da principal
avenida da cidade
era tomado por
ambulantes,
que vendiam
principalmente
CDs e DVDs
falsificados. Por conta
disso, e com dificuldades de se manterem
no mercado, as locadoras procuraram o
prefeito. A providência
imediata foi reunir
representantes da associação
comercial, da secretaria de fiscalização e
da polícia civil e militar e explicar o
problema. “Foi preciso uma ação
conjunta para iniciarmos o combate à

pirataria”, diz Damaceno. A primeira
ação foi ampliar a fiscalização nas ruas e a
apreender os produtos. “O começo foi
difícil, recebíamos ameaças... Mas, com
o tempo, a própria população começou a
ligar para a prefeitura para avisar onde
estava sendo feito o comércio ilegal.” A
partir de então, iniciou-se o trabalho de
conscientização, com a realização de
palestras nas escolas e a organização de
eventos valorizando os músicos da
região. Damaceno conta que muitas
pessoas não sabiam o que o comércio do
produto pirata realmente patrocinava e,
a partir de então, a população passou a
ter uma outra visão sobre a questão.
Esse trabalho foi citado em Congressos e outras cidades começaram a
procurar o administrador. Embora
Pa r a n o á t e n h a c e r c a d e 6 5 m i l
habitantes, ele garante que as mesmas
ações são aplicáveis em qualquer cidade

com população maior, como São Paulo e
Rio de Janeiro. Ele acredita que se
houver parceria entre a fiscalização, a
polícia e os órgãos municipais, e com o
envolvimento da comunidade nessa
luta, a redução da pirataria é possível.
Damaceno concorda que o trabalho é
difícil, que a pirataria tornou-se um fato
“comum”, que não chama a atenção da
população, e que a pressão é grande.
Mesmo com todo o sucesso do
trabalho feito em Paranoá, ele faz um
apelo aos artistas para que apóiem a
causa e expliquem aos consumidores
porque o valor do produto original é
maior que o de um produto pirata e que
o artista também deve e precisa ser
remunerado por seu trabalho.

Pa r a c o n h e c e r a r e g i ã o , a c e s s e
www.paranoa.df.gov.br/.

Rádios: como seu dinheiro pode se perder?
55 % das rádios brasileiras são
inadimplentes, não pagam
direito autoral e, portanto,
usufruem dos artistas sem
remunerá-los
Muitos artistas dizem que já ouviram
uma música de sua autoria tocar em certa
rádio, mas não receberam seu direito
autoral. Isso acontece porque o
pagamento de direito autoral é uma
responsabilidade do usuário, no caso, da
rádio. Se ela não paga ao ECAD (Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição), o
artista não pode ser remunerado. Das
rádios brasileiras, 4.989 no total, apenas
45% pagam direito autoral.
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Das 2.228 rádios adimplentes (que
pagam o ECAD) a grande maioria é
gravada para a identificação das músicas
executadas. Em locais onde não há esse
processo de gravação, principalmente
cidades do interior, as rádios enviam
planilhas ao Escritório com a
programação musical que foi colocada no
ar. Duzentas mil músicas, identificadas
pelo ECAD e pela Crowley (empresa
terceirizada de gravação e identificação
de música), formarão então a
amostragem: o rol de autores,
compositores, editoras, gravadoras e
músicos que receberão seus direitos. A
distribuição, feita sempre
trimestralmente (janeiro, abril, julho,
outubro) é regionalizada, ou seja, dividida

pelas regiões geográficas brasileiras.
Assim, além de maior eficiência na
captação das execuções musicais é
possível respeitar as características
culturais de cada região e valorizar os
artistas locais.
Apesar de todo esse processo e das
tecnologias desenvolvidas pelas
sociedades de direito autoral, como a
ABRAMUS, para administrar esse
pagamento, é importante saber que se
todas as rádios cumprissem a lei, haveria
55% a mais na remuneração aos artistas
brasileiros e mundiais. Por isso, é
fundamental que os artistas cobrem esse
respeito das rádios, verifiquem se elas
estão pagando os valores devidos e exijam
o devido respeito a sua música.
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Seu direito

A ABRAMUS
em Números e Crescimento
Por Adonis Marcelo, Gerente de Operações

N

Nesta sétima edição da Revista
ABRAMUS, renovada, modernizada e
com a inclusão de conteúdos técnicos,
apresentamos alguns números que
demonstram o resultado de todo o
trabalho realizado no decorrer de 2007 e
que será ampliado e intensificado em
2008.
Nossos números para cadastro de
repertório de nossos titulares
aumentaram cerca de 20%, atingindo um
total de 49.800 de fonogramas e 49.500
obras incluídas.
As liberações de créditos retidos no
ECAD (Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição), com a
criação de um setor específico a esse fim,
ampliou em 25% a distribuição destes
valores.
No total, nosso crescimento atingiu
mais de 34% no geral dentre todas as
nossas áreas de atuação, que partem da
absoluta importância da execução
pública de música e passam pelos direitos
da dramaturgia, do audiovisual, da
música digital e dos artistas plásticos. A
base de titulares já atinge hoje 14.500
titulares de direito, o que representa um
acréscimo de 60% em relação a 2006,
com uma base de pagamentos que gira
em torno dos 5.000 titulares
mensalmente.
Entre os valores mais importantes da
ABRAMUS, além do respeito, da
seriedade e do profissionalismo, está o
valor social de permitirmos que os
artistas criadores continuem seu
importante trabalho cultural,

proporcionando tão importantes
sensações e conhecimentos em nossas
vidas.
Abaixo, seguem os gráficos de
crescimento da ABRAMUS entre 2006 e
2007.

repertório musical brasileiro, sendo a
mais representativa entre todas as
sociedades de direitos autoral no Brasil:

Porcentagem de crescimento dos
setores da ABRAMUS do ano de 2006 a
2007:

Setor

% de
crescimento

Grandes Direitos

+ 25%

Produção de ISRC

+ 163,7%

Internacional

+ 176,4%+

Crescimento Total
ABRAMUS

+ 32,4%

Quadro de funcionários ABRAMUS
(dez/2007):

Funcionários

60

Estagiários

10

Representantes

05

Pessoas juridicas
contratadas

03

A ABRAMUS representa 38,5% do

Arrecadação ABRAMUS
Arrecadação total
no Brasil

E foi também a sociedade que mais
cresceu no período de 2006 a 2007.
Ve j a o c r e s c i m e n t o t o t a l d a
arrecadação de direito autoral no Brasil e
o crescimento ABRAMUS que, em alguns
meses de 2007, chegou a ser de
até 88%:

Crescimento ABRAMUS
Crescimento arrecadação de
direito autoral no Brasil

www.abramus.org.br

Direito autoral nas universidades
---------------------------------------------------------------------------------

A Visão do Universitário sobre o Direito Autoral
--------------------------------------------------------------------------------Por Paulo César Junior –
Departamentode Artístico e Repertório *

O

O d i r e i t o a u t o r a l p o d e s e r no campo do direito das obrigações os Avanço ou Retrocesso?
conceituado como o conjunto de contratos de edição (art. 1.346 e seg.).
Considerado por muitos um avanço, a
prerrogativas legais que visa regular as
Não obstante a evolução havida nesse edição de legislação especifica para
mais variadas manifestações do intelecto tempo, principalmente na jurisprudência regulamentar as relações jurídicas
humano, seja do ponto de vista artístico, dos países europeus, onde o direito moral pertinentes ao direito autoral foi um
literário ou científico. O direito autoral no do autor já era plenamente reconhecido, retrocesso do ponto de vista acadêmico,
Brasil teve suas primeiras manifestações nosso código civil seguiu esses exemplos uma vez que, desligada do conjunto de
ainda nas faculdades de direito de Olinda e e, copiando o modelo francês, incluiu esse regras do código civil, perdeu força e até
São Paulo, onde os mestres nomeados direito como de propriedade e com mesmo importância didática, visto que
deveriam encaminhar as
ficou assim subentendido
assembléias gerais os seus
que não seria mais
compêndios referentes às
obrigação dos cursos de
matérias que iriam
direito lecionar a matéria,
l e c i o n a r, q u e , a p ó s
restando a um pequeno
aprovação, adquiriam o
grupo de instituições a
privilégio de sua
manutenção do curso em
publicação por até dez
suas grades curriculares.
anos. Porém, tratava-se
Nota-se que tal
de um direito intramuros,
retrocesso, afasta boa
portanto, não alcançando
parte dos universitários
os demais autores
das questões ligadas à
brasileiros da época. Esse
propriedade intelectual,
fato tão importante serve
formando um corpo
Theo de Barros, diretor ABRAMUS, junto a Paulo César Júnior
para ilustrar o tema em
docente cada vez menos
discussão, pois malgrado a
afeito ao tema, fato
tal dado histórico, atualmente os direitos regramento direcionado amplamente extremamente prejudicial aos alunos, que
autorais tornaram-se matéria de pouca para a questão patrimonial. Isso culminou perdem a oportunidade do contato com
valia no cotidiano das universidades de na permissão de normas contrárias a sua disciplina tão importante e de essencial
direito.
própria finalidade, como a do art. 667, que relevância num universo em constante
admitia a cessão do direito de paternidade transformação, tanto no sentido
O Direito Autoral e o Código Civil da obra. No entanto, há algum tempo a tecnológico e científico, quanto no
O Código Civil Brasileiro de 1916, no d o u t r i n a v i n h a d e f e n d e n d o a artístico de modo geral, onde a atividade
livro II, que tratava do “direito das coisas” ( desintegração do Direito de Autor do c r i a t i v a é m o l a p r o p u l s o r a d o
que na definição de Clóvis Beviláqua “é o Código Civil, exatamente, por entendê-lo desenvolvimento humano em todas as
complexo das normas reguladoras das como um direito sui generis. Assim, como suas facetas e o conhecimento de seu
relações jurídicas referentes aos bens vários paises signatários das convenções regramento é sobremaneira essencial à
corpóreos”) trazia uma superficial internacionais, o Brasil reformulou e formação jurídico acadêmica.
regulamentação sobre os direitos autorais e d i t o u r e g r a s e s p e c i f i c a s p a r a
que foi plenamente transportada para a lei regulamentar a matéria, bem como
5.988/73, revogada pela lei 9.610/98 hoje recepcionou o sistema das organizações * Paulo César, 26 anos, está desde 2003 na
em vigor. O Código Civil de 1916 inseriu a i n t e r n a c i o n a i s s o b r e o s d i r e i t o s ABRAMUS. Atualmente cursa o 10º
matéria no capitulo dos direitos de intelectuais. Com a entrada em vigor da período do curso de Direito na
propriedade, sob a denominação Lei de Direto Autoral (LDA), instaurou-se Universidade Gama Filho/ RJ e pretende
“propriedade literária, cientifica e a autonomia em relação ao direito fazer pós-graduação com especialização
em direito autoral.
artística” (art.649 e seg.), regulamentando comum.
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Audiovisual

Registro ISAN:
Um diferencial de mercado
Por Mônica Frese
Gerente do departamento de audiovisual da ABRAMUS

O

O código auxilia no combate à
pirataria e na identificação para
pagamento de direito autoral. Para novas
mídias como HD-DVD e BlueRay ele já é
obrigatório
No ano passado, onze milhões de reais
foram distribuídos pela ABRAMUS em
cada trimestre para repertório
musical e mais de 800 mil reais
para obras teatrais. Essa
distribuição só foi possível
porque tudo está
documentado e identificado
na sociedade: as obras
recebem o código ISWC, os
fonogramas recebem o ISRC e os
titulares o IPI. Essas siglas, ISWC, ISRC e
IPI, são códigos de identificação
reconhecidos mundialmente, o que
possibilita a identificação das obras,
fonogramas e titulares no Brasil e no
mundo. Para as obras audiovisuais, a
codificação utilizada internacionalmente
chama-se ISAN (Internacional Standard
Audiovisual Number). A ABRISAN
(Associação Brasileira de Registro de
Obras Audiovisuais), coligada à
ABRAMUS, foi fundada em abril de 2006,
justamente com essa responsabilidade:
ser a agência ISAN no Brasil, gerando essa
codificação para os produtos audiovisuais
lançados no país. A ABRISAN faz a
codificação de obras audiovisuais com o
código ISAN, enquanto a ABRAMUS é

Código na capa do DVD

responsável pela filiação dos autores e
produtores de obras audiovisuais e pela
distribuição dos valores de execução
pública a seus associados.
Além do importante papel de
documentação e do acompanhamento
feito pela ABRAMUS aos clientes da
ABRISAN, o código ISAN tem dois
outros papéis fundamentais:
evitar a pirataria e ampliar as
possibilidades comerciais.
Ambas vantagens são
acompanhadas da palavra
tecnologia. Para o ISAN
constar de um produto, ele
pode ser aplicado diretamente à
mídia ou à embalagem, em um código de
barras muito mais moderno do que
aqueles que estamos hoje acostumados a
utilizar, pois possui uma capacidade
imensamente maior de armazenamento
de informações e interatividade.
Os fabricantes de novos modelos de
mídia estão também bastante atentos às
inovações e à documentação de suas
obras. O HD-DVD e o Blu-ray, modelos
de mídia de alta definição, têm a exigência
obrigatória da codificação ISAN. E a
codificação não é feita apenas para filmes.
O videogame Playstation 3, da Sony, e o
Xbox, da Microsoft, por exemplo,
possuem todos os seus jogos codificados,
assim como a Microsoft Studio,
responsável por alguns dos mais
famosos jogos de computador.
Entre os principais clientes
da ISAN para filmes,
seriados e outros
audiovisuais estão Walt
D i s n e y, D i s c o v e r y
C h a n n e l , Pa r a m o n t ,
Warner, FOX e HBO. E,
embora audiovisuais muitas
vezes tenham custos milionários,
não é preciso preocupar-se com o custo

do ISAN, que hoje está em em torno de R$
45,00, um diferencial de mercado, com
baixo custo, que poderá conectá-lo com
as produções audiovisuais de todo o
mundo.

O CÓDIGO DE BARRAS
DO FUTURO
Hoje, o código utilizado pela ISAN é o código
de barras bidimensional, desenvolvido pela
Microsoft, com o objetivo principal de
proteger as obras audiovisuais contra
pirataria. O código de barras, que é
automaticamente gerado ao fazer um
registro ISAN, pode ser incorporado em
mídia digital ou em mídia física, fixado à cópia
máster ou incluído na documentação do
produto, capa de DVDs, Folders, publicações
e propagandas.
Recentemente, o ISAN já adquiriu da
Microsoft a licença do novo High Capacity
Color Barcode (HCCB), um código 3D ,
colorido, desenvolvido com tecnologia
Microsoft Research em parceria com a
Datatrace, empresa australiana que trabalha
com nanotecnologia contra falsificação. E é
esta nanotecnologia, embutida de forma
invisível na tinta do código de barras do ISAN
e na embalagem do produto, que protegerá o
produto contra falsificações. Além disso, a
combinação das tecnologias traz
interatividade entre empresa e consumidor.
A empresa poderá obter informações
importantes como análise de mercado e
pagamento de direito autoral e o consumidor
poderá receber, via Internet, informações
sobre a obra audiovisual, como, por
exemplo, versões mais novas da mesma
obra, promoções, preços e informações
adicionais. Já estão sendo produzidos
celulares com capacidade para ler esse tipo
de código, interagindo através deste com o
cliente. Em um futuro próximo, além de
telefones celulares, haverá computadores e
câmeras fotográficas que poderão scanear
esse código de barras quando ele aparecer na
tela de aparelhos de TV, em pôsteres de
cinema, em capas de CD e DVD, revistas,
etc.
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Filiais - RJ

Se ela dança,
ele faz SUCESSO
Por Paulo César Junior

Revista ABRAMUS: Entre os cantores de
funk, djs, etc, há alguma discussão sobre
direito autoral? Como e quando ela
acontece?
MCLeozinho: Quando a gente encontra
os artistas que tem uma execução grande
(Marcinho, Buchecha) a gente conversa
sobre onde escutou a música, sobre a
gravação dos discos. Hoje o pessoal está
mais antenado, os músicos estão
procurando assessoria jurídica. Muita
gente nem sabe os direitos que tem, a
gente assina o contrato e não sabe. O
artista quer cantar, quer uma chance, aí a
primeira pessoa que aparece com o
contrato, ele assina. Mas a gente tem que
estar sempre falando sobre esse assunto.
RA: Sua música passou a ser muito
conhecida quando, em uma coletiva de
imprensa, tocou Ela só pensa em beijar no
celular do jogador Ronaldo. Os ringtones
(toques de celular) foram uma porta de
entrada para sua música no mercado?
MCL: Com certeza. O ringtone, o toque
de mp3 no celular, era novidade na época.
Há uns dois anos quase ninguém tinha um
celular com toque em mp3. Aquilo foi uma
vitrine muito boa. Foram quase dois
milhões de downloads dessa música.
RA: O que você acha do uso da música
nesse universo da Internet?
MCL: Houve benefícios e malefícios muito
grandes. Com a pirataria você pode baixar
a música que quiser sem pagar nada. A
gente pede para os sites para que
reprimam isso, porque a gente trabalha
para fazer a música, gasta tempo, e as
pessoas passam isso para as outras sem
pagar o nosso direito. É uma coisa triste.
Existe o outro lado, de divulgação, das
bandas que bombam com o CD pirata.
Mas acho que hoje as gravadoras já estão

18

mais conscientes em colocar a mídia com
um preço acessível ao público de baixa
renda para evitar isso.
RA: A levada melódica do seu funk se
diferencia da maioria, tem muita
originalidade. O que há hoje de original, de
novo, tanto no seu trabalho quanto no
funk carioca?
MCL: A musicalidade em si cresceu muito,
o pessoal está fazendo curso de música,
aula de canto. Eu estou fazendo de teoria
musical, que está ajudando muito para
compor e escrever partituras. Com isso o
funk cresce. E quando eu faço uma música
boa e os outros seguem essa linha, então,
temos um progresso. O funk precisa estar
sempre melhorando, não dá para ser a
mesma coisa que foi em 1990; ele está
sempre evoluindo.

divulgação

O funkeiro que ficou conhecido em todo o Brasil com o hit “Se ela dança,
eu danço” conta à Revista ABRAMUS como começou sua carreira e fala
de suas influências e da importância do artista estar atento a seus
direitos. MC Leozinho, o Leonardo Freitas Mangeli de Brito, associado
ABRAMUS, aposta em um ano de muito sucesso, seu e do funk brasileiro.

Claudinho e Buchecha, eles são os
precursores disso. Eu me espelho muito
neles. E foi isso que eu tentei juntar com
outros artistas de funk mais novos. Eu
misturo isso com as músicas que eu gosto,
como Pink Floid, por exemplo. Eu gosto
dessa guitarra, eu gosto de rock. Eu toco
violão e levei bastante tempo para
conseguir colocar violão no funk. As
pessoas me falavam: “Está maluco colocar
violão no funk? Não tem nada a ver!”
Demorou até eu achar um produtor que
entendesse essa idéia. Hoje, 80% dos
funks são produzidos com musicalidade,
com instrumentos musicais. Antigamente
era só botar um som e cantar em cima, não
tinha a produção que deveria ter. Hoje
cresceu muito devido a essa mistura.

RA: Você teve duas músicas escolhidas
para trilhas sonoras das novelas da Globo,
O show em “Cobras e lagartos” e a
interpretação de Negro Gato, tema do
personagem de Lázaro Ramos, em “Duas
Caras”. A televisão levou a sua música a
outro público e trouxe alguma mudança
para sua carreira?
MCL: Fiz bastantes shows, mas fiz mais
apresentações em televisão. Quando você
tem uma música em novela, é evidente
que seu patamar sobe e a visibilidade
aumenta muito. Você aparece para outro
tipo de público, para o público em geral, e
tem uma valorização profissional.

RA: Quais são suas perspectivas para
2008?
MCL: Eu tive um trabalho legal em 2007 e
esse ano é o da colheita: música em novela
das 8, CD novo, e a música está sendo bem
executada em rádio. A gravadora, EMI,
está dando uma força grande, e isso dá
motivação para trabalhar. A valorização
profissional é muito boa, e ter uma
gravadora é essencial para se colocar uma
música em um lugar legal.

RA: O funk já foi visto pela sociedade
como uma manifestação musical
pornográfica ou violenta. Atualmente os
MCs são as principais estrelas das noites
mais badaladas dos grandes centros. À que
você atribui esse crescimento do gênero?
MCL: Eu atribuo ao Marcinho, ao

RA: Você gostaria de deixar algum
recado aos leitores da Revista?
MCL: Gostaria de falar para os músicos
procurarem mais seus direitos,
pensarem mais antes de assinar
qualquer contrato, porque isso pode
prejudicá-los no futuro.
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Filiais PR / PB / BA

Curitiba – PR
Poesia de Alice, voz de Rogéria
O CD “No País de Alice”, da cantora e
compositora Rogéria Holtz, é um dos
bons lançamentos de associados da
ABRAMUS Paraná neste ano.
O repertório é da poeta paranaense
Alice Ruiz e parceiros como Zeca
Baleiro, Itamar Assumpção, Arnaldo
Antunes e Zé Miguel Wisnik. A escolha
pela poeta, e amiga, surgiu do resultado
do trabalho realizado por Rogéria e Alice
em shows e autorias musicais.
Rogéria Holtz, que já integrou por 8
anos o Grupo Vocal Brasileirão (do

Centenário do Frevo, com
artistas ABRAMUS
Neste carnaval de 2008, 1,5 milhão
de pessoas circulou pelo Recife Antigo.
De acordo com a prefeitura da cidade,
600 mil turistas deixaram na cidade cerca
de R$ 283 milhões. O ano é de
comemorações: 30 anos de existência do
tradicional Clube de Máscaras Galo da
Madrugada e 100 anos do frevo.
Foram 350 artistas, num total de 400
apresentações. Entre eles, destacaramse os associados ABRAMUS: Antulio
Madureira Ferreira ( Antulio Madureira ),
Cilene Maria de Araujo (Cilene Araujo ),
Edilson Carlos Cassemiro ( Edy Carlos ),
Egerton Verçosa Amaral ( Beto da Oara ),

Filial BA
Direito Autoral é discutido em
Congresso na Bahia
Os seminários de direito autoral, que
geralmente acontecem apenas em São
Paulo e Rio de Janeiro, tiveram um palco
diferente e muito importante para o
direito autoral: a Bahia. Foi realizado, com
apoio da ABRAMUS (Filial-BA), o II
Seminário de Direito Autoral e de Direito
à Imagem da Bahia. O seminário, que
aconteceu no Auditório Raul Chaves, da
Faculdade de Direito da Ufba, na Graça, foi
coordenado por Rodrigo Moraes,
advogado autoralista e membro da

José Arimateia Conceição De Melo ( José
de Arimateia ), Woleide de Souza
Menezes ( Woleide Dantas ), Edmilson
Ferreira da Silva ( Edmilson do Pifano ),
Patricia Cruz de Melo ( Patricia Cruz ),
Maciel de Melo Santos ( Maciel Melo ) e
José Severino Vicente ( Zé Neguinho do
Côco ).
E mais: dois novos autores de
Pernambuco tornaram-se associados
ABRAMUS: Francisco José da Silva (Silvo)
e Ivanildo Vila Nova. Silvo já tem uma
carreira de sucesso, com várias músicas
gravadas por bandas de forró como
Calcinha Preta e Saia Rodada. Ivanildo
Vila Nova é muito conhecido por suas
músicas já gravadas no nordeste. A mais
conhecida é Nordeste Independente do
próprio autor, gravada por Elba Ramalho
e vários outros interpretes. Carlos e

Bartolomeu, responsáveis pela filial PE,
também comemoraram outra grande
filiação: Azulão, grande forrozeiro
caruaruense. Aos 60 anos, com 45 de
carreira, Francisco Bezerra da Silva, o
Azulão, mantém o sucesso defendendo
um forró autêntico, preservando a
musicalidade do interior nordestino.

Associação Brasileira de Direito Autoral
(ABDA), e teve a participação de Saul
Quadros, presidente da seção Bahia da

OAB, de Marcos Alves de Souza,
coordenador geral de direitos autorais do
Ministério da Cultura, e de Chico Ribeiro,
Gerente Geral da ABRAMUS.
“Colaboramos ativamente dessa ação,
inclusive, com Chico Ribeiro participando
da mesa redonda sobre modos
alternativos de licenças de direito
autoral”, diz João Portela, um dos
responsáveis pela ABRAMUS-BA. No
congresso discutiu-se principalmente
sobre o perigo dessas licenças alternativas
beneficiarem apenas empresas que
exploram conteúdo e não o autor e sobre
as influências que a era digital leva para a
produção e proteção de obras
disponibilizadas em meios digitais.

divulgação

Recife - PE

Conservatório de Música Popular
Brasileira) é natural de Itararé, São
Paulo, mas mora em Curitiba há 20 anos
e é bastante conhecida pelo público
local. O show de lançamento, parte da
programação da “26ª Oficina de Música
de Curitiba”, no Teatro Sesc da Esquina,
teve os ingressos esgotados, sendo
então realizado um show extra no
mesmo dia.
O álbum, com 13 faixas, tem diversas
releituras e quatro músicas inéditas e, de
acordo com Alice, a interpretação de
suas música é como ela própria gostaria
de cantá-las.

Azulão: agora representado pela
ABRAMUS

www.abramus.org.br

Filiais - RS

Festival Laçador do Campo Nativo
Música vencedora tem autor e intérprete associados ABRAMUS

Luciano lanes/ PMPA

Érlon Péricles fez a letra e Cristiano
Quevedo interpretou. Assim, os dois
associados ABRAMUS venceram o
Festival Regionalista Laçador do
Campo Nativo com a música A
Capital . Péricles, autor da música, é

Na foto do encontro, os grandes
nomes da música tradicional gaúcha
e o produtor e representante da
ABRAMUS-RS, Airton dos Anjos, o Patineti.

espetáculo Buenas e M´Espalho, que
foi atração especial do evento. O
Luciano lanes/ PMPA

Luciano lanes/ PMPA

também um dos integrantes do

Festival, em sua segunda edição, foi
realizado no Centro de Eventos da
Cultura Gaúcha. No show que
antecedeu a premiação, o ídolo
regional Rui Biriva, também
associado ABRAMUS, foi bastante
aplaudido por todos os presentes.

Em pauta
Assembléia da FILAIE
Aconteceu em Madri, de 3 a 5 de
dezembro de 2007 a assembléia da
FILAIE.
O evento teve a participação de quatro
comitês – Técnico, Jurídico, Expansão,
Cultura e Expansão e Desenvolvimento.
O comitê de Cultura tratou questões
referentes aos programas de incentivo e
intercâmbio cultural e o de Expansão,
referentes ao auxílio na criação de
sociedades locais. As inúmeras críticas ao
baixo número de contratos de
reciprocidade foram a tônica das
discussões do comitê Jurídico e,
finalmente, o comitê Técnico tratou dos
novos sistemas de cadastro e
identificação. Neste último a ABRAMUS
teve participação destacada, ressaltando
a importância da atividade de
documentação. Os dois principais
sistemas apresentados foram FANS
(Featured Artist Numbering System), para
identificação dos artistas principais dos
fonogramas, e Grix (Global Recording
Index), uma base de dados mundial para
fonogramas, que utiliza como formato de

20

informação o SDEG, que está sendo
implantado pela ABRAMUS e ainda não é
utilizado em nenhuma outra sociedade
brasileira.

Copenhagen, Lisboa e
Amsterdã
No final de 2007, a ABRAMUS visitou as
associações das três cidades. Em
Copenhagen, realizou uma reunião com a
GRAMEX, associação de direitos
conexos, com a qual a ABRAMUS tem
contrato desde 2005. Em Lisboa, a reunião
foi com a SPA (Sociedade Portuguesa de
Autores) com o objetivo de aperfeiçoar a
troca de informações entre as sociedades,
e com a GDA, que trabalha com direitos
conexos de intérpretes e músicos. Em
Amsterdã, foi feita uma visita à SENA,
sociedade também de direitos conexos.

Punta del Este
Roberto Mello presidiu o painel de
encerramento do Congresso do Comitê
sobre trabalhos dramáticos, literários e
audiovisuais, ocorrido em Punta del Este,
que contou com a participação de

representantes da SACD (Société des
Auteurs et Compositeurs Dramatiques),
Deborah Abramovich; da SGAE (Sociedad
General de Autores de España), e de
sociedades da Suíça e do Uruguai, entre
outras.
Na ocasião, a discussão principal girou em
torno da proteção dos direitos autorais de
audiovisual, experiências de contratos
com TVs a cabo e salas de cinema, e a
ABRAMUS foi ressaltada como a única
sociedade da América Latina que faz o
cadastro ISAN (código internacional para
audiovisuais). As discussões enfatizaram a
grande necessidade de integrar
informações, e, nesse sentido, a
ABRAMUS também se destacou, uma vez
que a associação já está estruturando um
sistema de integração de obras
audiovisuais e cue-sheet (ficha técnica que
contém as obras musicais utilizadas em
obras audiovisuais). “Somos uma das
poucas sociedades no mundo que tem
know-how para fazer isso”, diz Mônica
Frese. O código IPI, utilizado para todos os
titulares da sociedade, foi apontado como
de extrema importância.
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