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Grandes pintores do mundo
são representados pelo órgão

presentamos neste número entrevista com o querido
Almir Sater, de origem árabe e cabloca, que traduz em
prosa, verso e música o espírito brasileiro, que mescla
suas origens estrangeiras com a índole de luta do sertanejo. Almir é o nosso homenageado, um dos nossos
mais antigos associados, querido companheiro com quem pude
compartilhar algumas questões que nos afligiam (e algumas que
ainda nos afligem) para a boa gestão coletiva do direito autoral.
Outro destaque desta edição é o departamento internacional da
ABRAMUS, que apresenta o novo sistema para distribuir os direitos gerados no exterior, que chegam à ABRAMUS em razão da
nossa firmeza e diligencia junto às sociedades estrangeiras que administram repertórios autorais em seus respectivos países.
Ainda no plano internacional, mas com impacto no Brasil, a
ABRISAN mostra a propagação da codificação ISAN no mundo
para os vários segmentos do audiovisual, inclusive e principalmente o Blue Ray, suporte físico que impõe a identificação pelo
código Standard (Internacional Standard Audiovisual Number).
Já a AUTVIS é tratada em reportagem sobre as modalidades das
licenças que concebemos, nos âmbitos dos mandatos que nos são
conferidos pelos artistas ou por seus sucessores.
Boa leitura a todos e estejam certos que esta casa tem sempre
as portas abertas para troca de idéias e para opiniões que possam
contribuir para o aperfeiçoamento de nossas atividades.

Grande Direito
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Peças teatrais respeitam
os direitos do autor

Ponto de Vista
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A convenção da Cisac e as
mudanças no setor

roberto corrêa de mello
Presidente da Abramus
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Artistas derrubam projeto
de lei que prejudicaria o setor
O Projeto de Lei 532/03 que extingue a cobrança de direitos autorais
das salas de cinema, que iria a votação na primeira semana de
junho, foi retirado de pauta após a solicitação de um grupo de
artistas, cantores e compositores, entre eles Pepeu Gomes, Joelma
e Lady Francisco, que estiveram no Congresso e conversaram com o
presidente da Casa, Garibaldi Alves. Agora, o PL deve ser arquivado
ou reencaminhado a uma comissão para debate. “Esse projeto
agride todas as normas internacionais de proteção à propriedade
intelectual, como o Convênio de Berna, do qual o Brasil é signatário”,
afirma Maria Cecília Caniato, assessora jurídica da ABRAMUS.

De volta às raízes nordestinas

RJ - ABRAMUS apóia
Prêmio Ana Maria Machado

Há 13 anos morando em São Paulo, os
paraibanos Antônio Barros e Cecéu, estão
voltando para a Paraíba. É no estado nordestino
com a maior festa de São João do mundo, que
a dupla se sente em casa. Autores de típicas
marchinhas juninas, como Por Debaixo dos
Panos e Já é Madrugada, eles encontram
problemas com o não-pagamento de direito
autoral e por isso são filiados à ABRAMUS. “No
passado tinha gente que pedia para liberarmos
o pagamento de direito autoral.Tivemos que
bater o pé e dizer que não”, afirma Cecéu.

A ABRAMUS apoiará a segunda edição do Prêmio
Ana Maria Machado de Teatro Infantil, organizado
pelo CEPETIN – Centro de Pesquisa e Estudo do
Teatro Infantil. O prêmio é voltado para textos
teatrais infantis inéditos de autores brasileiros ou
naturalizados. “A ABRAMUS reconhece a importância
do prêmio, por revelar novas histórias, novos autores,
além de possibilitar que autores tradicionais tenham
sua obra conhecida e divulgada”, explica Guilherme
Amaral, responsável pela área de Grande Direito da
entidade. Em outubro deste ano serão abertas as
inscrições para o prêmio de 2009.

divulgação

Agência senado

Artistas com o
presidente do
Congresso:em defesa
do direito autoral

BA - Ara Ketu
grava DVD com
grandes sucessos

Feelings, a música com o maior
número de regravações em todo o
mundo, pertence ao brasileiro Morris
Albert . Desde 1975, o ano em que
foi lançada, a canção já contabiliza
mais de seis mil versões. “Todo ano
surge uma nova. Ano passado, por
exemplo, a Gloria Gaynor refez a
regravação que já havia feito tempos
atrás”, afirma o compositor da música,
Morris Albert, cujo nome verdadeiro é
Maurício Alberto. Além desse recorde,
Feelings também é a mais executada
até hoje. Inspirada em um amor não
correspondido, a música foi finalizada
em 1973. Dois anos depois, a canção
chegou à primeira posição nas
paradas americanas. Representado
pela ABRAMUS, o compositor
acredita que as sociedades têm papel
fundamental na defesa da obra do
autor. “Elas estão fazendo de tudo
para cercar a verdade e proteger mais
o compositor. Só as sociedades têm
voz ativa”, afirma.

O compositor e instrumentista
gaúcho Yamandu Costa, filiado
à ABRAMUS, é um dos artistas
brasileiros convidados para
o Veneto Jazz Festival 2008,
um dos mais importantes da
Europa. Além de Yamandu, o
ministro Gilberto Gil e o cantor
Ivan Lins são outros brasileiros
que participarão do festival.
Costa tocará na cidade de
Veneza no dia 30 de julho –
abertura do evento.

ABRAMUS | Agosto 2008

Antonio Villeroy mostra que além de autor é também intérprete das suas músicas
Parceiro de grandes nomes
da música brasileira como
Ana Carolina, Ivan Lins, Maria
Bethânia, Gal Costa, Seu Jorge,
Paula Lima e Luciana Mello, entre
muitos outros, Antonio Villeroy
surge como um dos compositores
mais executados do Direito
Autoral. Associado da ABRAMUS
desde fevereiro, Villeroy está se
dedicando a uma nova fase da sua
carreira. “O meu CD/DVD Sinal dos
Tempos teve excelente aceitação
e o público percebeu que eu
tenho minha própria maneira de
interpretar aquelas músicas já
conhecidas”, afirma o artista.

Lista dos autores e intérpretes mais
executados do Direito Autoral
1. Chico Adnet
2. Caetano Veloso
3. Vitor Chaves
4. Dudu Falcão
5. Nando Reis

6. Totonho Villeroy
7. Vinícius de Moraes
8. Edu Ribeiro
9. Renato Russo
10. Vanessa da Mata

(Dados: ABRAMUS – levantamento de outubro e dezembro de 2007)

O São João de Caruaru, em Pernambuco, foi o palco da gravação do primeiro DVD
da carreira de Gilvan Neves, filiado da ABRAMUS. O sanfoneiro, autor e intérprete
aproveitou um dos maiores festejos juninos do Brasil, para comemorar seus 30
anos de carreira. Na noite do dia 27 de junho, ele foi umas das principais atrações
do Pólo Pátio do Forró, que contou ainda com a presença de outros associados
da ABRAMUS, como Janduhy Finizola, Domingos Accioly e Azulão.
divulgação
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Um compositor que solta a voz

PE - Gilvan Neves grava DVD em Caruaru

barbara wagner

No mês de junho a ABRAMUS recebeu a filiação de um dos grandes nomes da
música brasileira: Naná Vasconcelos. Esse pernambucano de 63 anos radicado
no Paraná, começou a tocar aos 12 anos com seu pai, em uma banda marcial
no Recife. Sua carreira é marcada pelos instrumentos de percussão, tanto que
se notabilizou por seu talento com o berimbau já nos anos 1960. Naná tem
uma extensa carreira nacional e internacional. Tocou com nomes como Milton
Nascimento, Geraldo Azevedo, Marisa Monte, Alceu Valença, Geraldo Vandré,
Jon Hassel, Pat Metheny e Jan Garbarek. Entre os anos de 1978 e 1982, formou
com Don Cherry e Colly Walcot o grupo de jazz Codona.

Grupo baiano de axé
Ara Ketu se prepara
para gravar este ano
seu terceiro DVD

RS - Filiado participa
da Veneto Jazz Festival

PR - Naná Vasconcelos entra na ABRAMUS

O grupo de axé Ara Ketu, filiado à
ABRAMUS, vai gravar este ano o
terceiro DVD da banda, com vários
sucessos e também algumas canções
inéditas. Esse será o primeiro registro
em vídeo do grupo com a nova
vocalista, Larissa Luz, que entrou em
outubro do ano passado. O cenário
do DVD será o Trapiche Barnabé, em
Salvador, uma área em ruína de um
imenso casarão do século XVIII. O DVD,
que ainda não tem título definido e
nem data exata para chegar às lojas,
será lançado pela Sony BMG. Entre os
sucessos já confirmados no repertório
estão Araketu bom demais, Ó meu pai,
Pipoca, Vixe Maria, Princípio do mundo
e Mal acostumado.

gabriele lemanski

n o tí c i a s A B R A M U S

Feelings de recordes
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entrevista

Almir Sater

Espírito caipira

Nesta entrevista exclusiva, o compositor fala de sua carreira e
sobre o impacto que as tecnologias digitais está causando na música

A

lmir Sater descobriu na viola caipira a sua identidade musical e,
com ela, compôs canções que resistiram à passagem do tempo.
Nascido em Campo Grande, região de fronteira onde a viola era
instrumento estrangeiro e o violão e a sanfona ditavam as regras,
Sater se descobriu narrador legítimo de histórias de gente simples
e da vida no campo. Hoje, 27 anos depois do lançamento do primeiro disco,
o violeiro é sinônimo de simplicidade e de música brasileira. Associado da
ABRAMUS, Sater fala sobre regionalismo, modernidade e carreira em família.

ABRAMUS – Você nasceu
e cresceu em uma área de música
de fronteira e, no entanto,
desenvolveu um estilo considerado
tipicamente brasileiro. De onde
vieram essas influências?
Almir Sater – Vieram da viola caipira.
O universo da viola caipira é um pouco
diferente do universo que eu tinha na
fronteira do Paraguai e da Bolívia, pois
a música de fronteira se utiliza mais de
violões, sanfonas, harpas. A viola não é
um instrumento popular no Mato Grosso do Sul. Não tinha violeiro tocando por
lá. No entanto, eu sempre gostei do som
da viola, que eu curtia através do rádio.
Então, fui tocá-la e isso abrasileirou bastante o meu trabalho.

Almir Sater tem 52 anos
e desde os 12 já tocava
violão. Tem sucessos como
Comitiva Esperança e
Um Violeiro. O site www.
geocities.com/almirsater
traz a programação dos
shows do artista pelo país
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ABRAMUS – E como é seu processo
de composição? Você precisa ficar
sozinho, se isolar em algum lugar?
AS - Não existe um processo de composição, mas sim um estado de composição, que é quando você fica com o
seu violão, tocando e procurando coisas. A gente não possui uma chave da
composição. Acho que ninguém tem
isso... E esse é o mistério do nosso
trabalho artístico.

ABRAMUS – O que vem primeiro,
letra ou melodia?
AS - Geralmente, a melodia. É a melodia
que “puxa” a letra.
ABRAMUS – Como você vê a questão
da música brasileira incorporar
elementos da era digital?
AS - Eu acho que não devemos ter limites em música, tampouco regras. Não é o
instrumento nem a maneira como ela é
feita que a define... acho que depende de
quem a toca.
ABRAMUS – Qual é a sua relação
com a divulgação da música na internet
e com a pirataria? Disponibilizaria
seu trabalho na internet?
AS - Eu acho que o disco está caminhando para a extinção. Tudo aquilo que você
pega, embrulha e leva para casa parece
estar acabando. A questão é que, no momento em que você faz a música e a grava, ela não te pertence mais. Ela pertence
ao mundo. Essa é a novidade desse novo
milênio. É legal por um lado, mas é ruim
para os artistas que vivem de música e
precisam e pagar contas. Para ser uma relação justa, o artista deveria ter direito a
tudo pirata: não deveria pagar nada.

ABRAMUS – Ultimamente, você tem
comprado CDs ou baixado músicas?
AS -Eu também baixo músicas, assim
como os outros. Eu tenho um amigo
que sempre chega e fala, “olha, tenho
umas músicas aqui que vale a pena
conhecer”. É como você copiar uma
fita cassete, antigamente. Infelizmente, as lojas de disco estão acabando.
Hoje em dia, você não vê uma loja
que venda apenas CDs. O que existe
são lojas que vendem tudo, inclusive
CDs. Não acho isso muito bom. Mas
é o novo milênio.

AS - As coisas vão acontecendo e não
sou muito de programar. Além disso,
meus discos costumam ter um espaçamento grande. Agora estou preparando
o repertório do próximo que deve sair
daqui a dois anos.

ABRAMUS – Como vê a questão dos
direitos autorais no Brasil?
AS – A indústria fonográfica pega o seu
trabalho e manda para o mundo. Depois disso, não temos mais o domínio
do que é feito. Espero que pelo menos
sobrem os direitos autorais para o artista poder sobreviver.

ABRAMUS – Como é viver de música
em família?
AS - Meus filhos estão todos seguindo
a carreira musical. Eles acham que têm
de tocar porque eu toco, meu irmão
toca, minha irmã canta, meu filho mais
velho já toca, meu cunhado toca... eles
acham que nossa família tem de trabalhar com isso; então, naturalmente eles
vão para o caminho da música. Na verdade, eu queria que eles trabalhassem.

ABRAMUS - Como estão
seus projetos artísticos?

Um violeiro em ação:
mesmo gravando pouco,
Almir Sater não deixa de
percorrer o Brasil com
seus shows embalados
por boa música caipira

ABRAMUS - Como você trabalha esse
espaçamento entre seus discos?
AS - Tudo acontece em função das composições. Eu sou um compositor, eu
canto as músicas que eu faço. Quando
há música pronta, eu gravo. Quando não
há, eu faço.
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O sofisticado sistema da Abramus que permite à
entidade representar os artistas brasileiros no exterior
e os cantores e intérpretes internacionais no Brasil

E

m um ambiente cada vez
mais globalizado e com as
tecnologias rompendo fronteiras, controlar o direito
autoral em qualquer parte do
planeta exige a adoção de sofisticadas
ferramentas de monitoramento e muitos acordos comerciais. Antenada com
essas necessidades atuais, a ABRAMUS
acaba de implementar mais uma moderna estrutura de gerenciamento de
informação que vai permitir pagar com
mais agilidade e eficiência os direitos
de autores e conexos recebidos do exterior. “Só nós temos esse sistema no
Brasil. Graças a isso fizemos em junho
um importante pagamento para artistas
brasileiros que tiveram suas gravações

Os 10 mais
Compositores e intérpretes brasileiros associados à
ABRAMUS que mais recebem direitos internacionais
Intérpretes
1. Caetano Veloso
2. Morris Albert
3. Alexandre Pires
4. Vinicius de Morais
5. João Bosco
6. Leny Andrade
7. Torcuato Mariano
8. Sandy
9. Junior
10. Tom Zé
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Compositores
1. Benito de Paula
2. Valtinho Jota
3. Seu Jorge
4. Samuel Braga
5. Gui Borato
6. Kiko Perrone
7. Jorge Boratto
8. Cazuza
9. Isabeh
10. Ed Cortes

executadas em outros países”, explica
Ricardo Mello, responsável pelo departamento internacional da entidade.
Sistema global
O novo sistema tecnológico da ABRAMUS permite uma distribuição mais
rápida e pagamento pontual sobre fonograma ou obras. Além disso, a entidade está interligada com a base de dados
de serviços internacionais como IPI (a
mais importante no setor autoral) e a
CIS-Net (que compila as obras de várias partes do mundo). “Estamos desenvolvendo um programa que vai nos permitir ser também a única associação no
Brasil a utilizar o formato SDEG (para
conexos) e CRD (direitos autorais). Assim nosso acesso ao CIS-Net e ao Grix
será ainda mais ágil”, afirma Mello.
Essa integração de sistemas vai possibilitar que o pagamento aos associados
seja muito mais ágil. As 62 associações
internacionais que têm acordos com a
ABRAMUS conseguirão identificar com
mais eficiência o artista brasileiro e a sua
obra. Assim vão poder recolher o valor
pela execução pública do trabalho artístico e repassar a quantia para a ABRAMUS fazer o pagamento no Brasil. Entre
os compositores que mais receberam direitos do exterior estão Benito de Paula,
Seu Jorge e Kiko Perrone (veja ao lado lista dos que mais receberam neste ano).

Artistas estrangeiros
O fluxo contrário também ocorre. A
ABRAMUS representa 26 sociedades
estrangeiras e vários artistas internacionais referentes a, como Paul McCartney, Phil Collins e Madonna. Entre os mais executados estão Ferguson,
Mariah Carey, Robbie Williams e Britney Spears. “Isso demonstra a força e a
credibilidade que a ABRAMUS possui
no exterior”, acrescenta Mello.
Muito dessa imagem positiva se
deve também à presença constante da
ABRAMUS em eventos internacionais
que reunem as principais associações
e sociedades autoriais e conexas do
mundo. “Das entidades brasileiras, a
ABRAMUS é a que mais participa desses encontros (ver ao lado tabela dos
principais eventos). Isso nos permite
criar acordos comerciais tanto para
garantir o direito de nossos associados
no exterior como representar artistas
internacionais em nosso país”, explica
Adonis Marcelo, gerente de operações
da ABRAMUS. Não por acaso o Brasil é o país que melhor documenta e
arrecada direitos autorais e conexos
juntos. “Só o nosso país faz isso e a
ABRAMUS é a sociedade mais eficiente neste trabalho”, afirma Roberto Corrêa Mello, presidente da entidade.

REUTERS/POOL/Vanessa Lucchesi

globalizado

Artistas internacionais

Departamento Internacional

Direito autoral

Os intérpretes que mais recebem
direitos autorais pela Abramus
Maynard Ferguson
Mariah Carey
Robbie Williams
Britney Spears
Michael Buble
Shania Twain
Bryan Adams
Madonna
Joss Stone
Bob Sinclar
Paul McCartney
Lasgo
Corinne Bailey Rae
Roxette
Phil Collins

Agenda repleta
Os principais eventos internacionais com
participação da ABRAMUS
Entidade Nome do evento

Cidade

Data

CISAC

CIS Sessions

Kuala
Lumpur

25/fev

ISAN

Comitê das
Agências de Registro

Genebra

22/abr

IFPI

Reunião das
Sociedades de Gestão
da América Latina

Cartagena
de Indias

29/abr

SCAPR

Assembléia Geral

Berlim

8/mai

IFPI

Comitê de Direitos de
Execução Pública

Londres

15/mai

CISAC

Comitê Técnico de
Distribuição

Las Vegas

19/mai

CISAC

Assembléia Geral

Roma

6/jun

CISAC

Comitê Técnico CWR

Bruxelas

11/jun

CISAC

Conselho dos Criadores
de Artes Gráficas

Caracas

11/jun

CISAC

CIS Sessions

Saint Julians

22/set

CISAC

Comitê de Obras Dramáticas, Barcelona
Literárias e Audiovisuais

14/out

CISAC

Comitê Técnico de Rádio e TV Cancun

4/nov
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Uso do
código ISAN,
gerenciado
no país pela
ABRISAN, é
obrigatório em
nova tecnologia
de gravação e
reprodução de
conteúdo em
alta definição
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Blu-Ray

ucessora mundial dos tradicionais DVD’s, as mídias
Blu-Ray, desenvolvida pela
japonesa Sony para possibilitar a gravação e reprodução
de vídeos em alta-definição, só funcionam com a codificação ISAN (International Standard Audiovisual Number).
Sem ela, a mídia não é lida pelo aparelho. Muito difundido em todo o mundo, o Blu-Ray foi escolhido em fevereiro desse ano como o único formato
em alta definição e deve, em um futuro
breve, ganhar as prateleiras das lojas de
todo o Brasil. O ISAN, criado há seis
anos, é um código internacional para
a identificação de obras audiovisuais,
como filmes, séries, games e softwares,
assim como o ISWC codifica obras musicais, o ISRC registra gravações musicais e o ISBN codifica os livros. “Embora
ainda não tenhamos uma legislação que

obrigue o uso do ISAN no Brasil, como
acontece em alguns países, a empresa
que não se adaptar a essa codificação,
com certeza, irá perder mercado. As
previsões colocam em cinco anos o uso
universal do Blu-Ray em todo mundo”
argumenta Mônica Frese, gerente-geral
da ABRISAN, agência ISAN no Brasil.
Quem já aplica o isan
Utilizada em todo mundo por corporações como Microsoft, Walt Disney,
Discovery Channel, Warner, Fox, Sony
Pictures e HBO, a codificação será gerenciada no Brasil pela Associação Brasileira de Registro de Obras Audiovisuais (ABRISAN). A agência, coligada
a ABRAMUS, foi lançada oficialmente
no Brasil no último mês de Abril durante workshop realizado em São Paulo.
O encontro, que contou com a presença
de Patrick Attallah, presidente mundial

a empresa que não
se adaptar a essa
codificação, com certeza,
irá perder mercado

A aplicação do código
ISAN nas mídias digitais
já começa a ser adotada

ABRAMUS e CISAC promovem
encontro no Rio de Janeiro

Mônica Frese, gerente-geral
da ABRISAN

cisac no brasil

Stock Expert - KillR-B

O código

O código no Brasil
Em nosso país o ISAN já começa ser
utilizado por uma grande distribuidora de filmes e por uma das principais redes de televisão do país, cujos
nomes não foram revelados por questões contratuais. Além disso, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
Cinematográfica do Estado de São
Paulo (Sindcine) e a Associação dos

Roteiristas também já são parceiros
da ABRISAN. As entidades vão divulgar para os associados as vantagens
da codificação. Além do importante
papel de documentação, o código tem
duas funções fundamentais: coibir a
pirataria e ampliar as possibilidades
comerciais. Utilizando a tecnologia
2D, o código identifica mundialmente uma obra por meio de informações,
como titulares, nome, versão e capítulos. “Diversas obras brasileiras, como
novelas e minisséries, são amplamente exibidas no exterior. Sem falarmos
no grande crescimento de exibições
que os filmes brasileiros tiveram nos
últimos anos em outros países. Com
essa codificação universal, as nossas
obras poderão ser identificadas e os
titulares poderão receber seus direitos
autorais de forma mais rápida” afirma
Mônica Frese.

Entidade mundial faz primeiro encontro
no Brasil e discute o direito autoral
O Código ISAN, desenvolvido em 2002 por um
grupo de trabalho ISO (International Organization
for Stardardization) já conta com 500 mil títulos
“isanizados”, ou seja, já foram protegidos pela
codificação internacional para identificação de
obras audiovisuais. Destes, 80 mil são filmes, 55 mil
documentários, e 10 mil programas de televisão.
Esses números foram divulgados por Patrick Attallah,
presidente mundial do ISAN, a escritores, roteiristas,
advogados e dirigentes das principais sociedades de
direitos autorais de 13 países, que estiveram reunidos
no Rio de Janeiro, no último mês de abril, para discutir
as influências das novas mídias na produção
cultural e o direito autoral no Brasil e no mundo.
O encontro, realizado pela CISAC (Confederação

Divulgação

abrisan

do ISAN, apresentou para roteiristas,
cineastas, jornalistas e representantes
de entidades, as vantagens comerciais
do uso da codificação e a gestão coletiva
dos direitos autorais. Em nosso país, a
ABRISAN irá coordenar o processo de
codificação, enquanto a ABRAMUS ficará responsável pela filiação dos autores e produtores de obras audiovisuais
e pela distribuição dos valores arrecadados com os direitos autorais.

Internacional das Sociedades de Autores e
Compositores), com a organização da ABRAMUS,
contou com a presença de importantes nomes da
literatura, como a escritora brasileira Lya Luft, da
dramaturgia, o espanhol José Sanchis Sinisterra, além
do presidente da ABRAMUS, Roberto Corrêa de Mello
e do diretor-geral da CISAC, Eric Baptiste. As garantias
do direito de autor dentro das normas da legislação
da obra audiovisual também esteve entre as temáticas
de discussão do encontro. Esta foi a primeira vez que
a reunião da CISAC aconteceu fora da Europa.

Agosto 2008 | ABRAMUS

11

A Serpente, de Nélson
Rodrigues: direito
autoral respeitado

O

Conheça alguns associados
Atualmente, a ABRAMUS representa cerca de 120 autores
e escritores brasileiros, dentre eles:
Ariano Suassuna
Carlos Drummond de Andrade
Cecília Meireles
Claudia Tajes
Erico Veríssimo
João Cabral de Mello Neto
Jorge Amado
Ligia Fagundes Telles
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Luiz Fernando
Veríssimo
Lya Luft
Manuel Bandeira
Maria Clara Machado
Mario Quintana
Nelson Rodrigues
Walcyr Carrasco

A AUTVIS protege o direito autoral dos criadores visuais e já conta
com a filiação de 450 artistas nacionais e 40 mil internacionais

G

randes nomes da arte
mundial e brasileira, como
Salvador Dali, Joan Miró,
Andy Warhol, Pablo Picasso Victor Brecheret, são
representados no Brasil pela AUTVIS
(Associação Brasileira dos Direitos de
Autores Visuais) que detém os direitos
de uso e reprodução das obras. “A partir
do momento em que a mídia solicita a
autorização para usar a imagem do trabalho dos artistas, nós representamos a
instituição a que ele está filiado e passamos a negociar diretamente com o
interessado”, explica Andréia Andrade,
gerente de negócios da associação.
Conscientizar os artistas plásticos, fotógrafos, designers, ilustradores, cenógrafos e arquitetos de que toda a produção
visual tem seus direitos de uso, com remuneração adequada e reconhecimento
de autoria é uma das principais funções
da AUTIVS. Além isso, a entidade realiza
um trabalho conjunto que inclui administração do direito autoral, a fiscaliza-

A ABRAMUS tem um setor
que garante o direito
autoral nas encenações
de obras teatrais
de seus autores, pois, desta maneira,
conseguimos negociar mais facilmente
de acordo com os interesses dos produtores”, afirmou Guilherme Amaral, supervisor de Grande Direito da
ABRAMUS.
Ele cita o caso do escritor Nelson
Rodrigues como exemplo: “Atualmente, temos nos teatros de São Paulo, três
peças em cartaz das obras de Nelson
Rodrigues (A Serpente, Senhora dos
Afogados e O Vestido de Noiva). Toda
vez que há um espetáculo, é recolhida
uma porcentagem referente aos direitos autorais, que é repassada diretamente para seus herdeiros, já que o
autor é falecido”, afirmou. O autor que
tem sua obra adaptada recebe uma porcentagem referente ao direito autoral.
O valor corresponde, em média, a 10%
da renda bruta de cada apresentação.
Em menos de quatro anos o departamento de Grande Direito já conta com
140 filiados. “Com um trabalho eficiente, estamos conseguindo colocar o
setor de Grande Direito da ABRAMUS
em evidência e torná-lo cada vez mais
conhecido entre os profissionais que
atuam neste meio”, esclarece Amaral.

ção e a divulgação dos mais de 450 artistas brasileiros e 40 mil internacionais
filiados à associação. “Nós temos apenas
seis anos de existência. Agora, junto à
ABRAMUS, devemos fortalecer essa cultura que prestigia o criador”, afirma.
Para facilitar a administração do direito
autoral e melhorar o contato com o filiado e com o usuário de obras de arte,
a AUTVIS promoverá ainda este ano
diversas mudanças. Entre elas está a reformulação do sistema de gestão de distribuição de verbas referentes ao direito
autoral e o fechamento de convênios com
grandes editoras. Também está focada na
questão do droit de suite, direito de seqüência, discutido em Tóquio no encontro
mundial da CIAGP, importante entidade
do setor. “Estamos trabalhando no Congresso para modificar o artigo que hoje
prevê 5% sobre a diferença entre compra
e venda da obra. Vamos propor um percentual único sobre o preço da revenda”,
explica Fabiana Garreta, advogada e gerente de operação da entidade.

Obra monitorada

divulgação

autor

Em defesa do

Grande Direito é um dos
mais importantes segmentos da lei de direito
autoral e abrange as áreas de dramaturgia, ópera,
balé, mímica e pantomima. Seu principal objetivo é proteger as obras dos
autores e escritores para peças teatrais.
A ABRAMUS realiza um forte trabalho
neste setor, visando uma fiscalização
eficiente, cobrando direitos autorais
sobre a encenação da obra e garantindo
sua representação de forma adequada.
“Um dos diferenciais da associação é
justamente o conhecimento das obras

12

AUTVIS

direitos do artista
Lenise Pinheiro

g r an d e d i r e it o

Preservando os

Alguns dos artistas nacionais e
internacionais representados pela AUTVIS

A gerente de negócios, Andréia Andrade,
e a gerente de operações, Fabiana Garreta.
Ao fundo, obra do artista Saulo Mota

Internacionais:
Alexander Calder
Andy Warhol
Edvard Munch
James Ensor
Joan Miró
Marc Chagall
Pablo Picasso
Paul Landowsky
Salvador Dali

Nacionais:
Antonio Henrique Amaral
Dircea Mountfort
Ismênia Coaracy
Irmãos Campana
Ju Corte Real
Oswaldo Goeldi
Saulo Mota
Sonia Menna Barreto
Victor Brecheret
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ponto de vista

Assembléia da Cisac em
Roma mudou as formas
de representação das
sociedades musicais

Representação

A Cisac decidiu
alterar uma parte
da representação
das sociedades
musicais. Saiba o
que muda e quais
os cuidados que
o artista tem que
ter agora
Por Roberto Corrêa de Mello

sem fronteiras
A
Confederação Internacional
de Sociedades de Autores e
Compositores (Cisac) decidiu em sua assembléia geral,
realizada no início de junho,
em Roma, formalizar os termos das resoluções obrigatórias (binding resolutions). Uma das medidas define que toda
sociedade deve estar aberta à filiação de
qualquer titular independentemente da
nacionalidade. Por outro lado, determina que deve ser declarado um repertório
doméstico, sem esclarecer como seria o
procedimento. Na prática uma associação
autoral sediada na Inglaterra pode representar os direitos de um autor cuja carreira é feita na Itália sem precisar ter algum
acordo com uma sociedade italiana.
Essa medida causou várias discussões
entre os membros da entidade, que existe desde 1926 e possui 217 sociedades de
autores, em 114 países, e representa mais
de 2 milhões de criadores e editores de
repertórios artísticos. A ABRAMUS esteve presente a esse encontro e procurou
mostrar aos participantes a incongruência da aplicação da binding resolutions.
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A ABRAMUS interveio no debate para
demonstrar que nesse processo pode
ocorrer uma confusão entre as sociedades na hora de cadastrar o repertório
no CIS-Net, o que prejudicará o recolhimento dos direitos autorais do artista.
Ou seja, não há uma regra clara sobre de
quem será a responsabilidade pelo trabalho de organizar as obras do artista nos
sistemas internacionais de controle.
Vemos outra ameaça, principalmente
no caso do Brasil, país que tem um repertório musical dos mais executados no
mundo. Óbvio que grandes sociedades
de outros países virão assediar o nosso
artista e essa sedução poderá ser feita
com recursos não repassados por essas
entidades aos seus autores. Além disso,
a cooptação de titulares nacionais enfraquecerá as sociedades brasileiras pois
não receberão mais os direitos recolhidos
no exterior. Portanto, o artista brasileiro
deve tomar muito cuidado com o canto da
sereia que virá de fora. Precisa prestigiar
seu país, acompanhar de perto o trabalho
de suas sociedades locais e documentar
muito bem seus repertórios e obras.

Três boas razões
para você se filiar
à ABRAMUS

Estar vinculado à uma
associação musical é a
única forma de você
receber seus direitos
autorais. A Abramus
está há 26 anos no
mercado e não tem
fins lucrativos.

O repasse do direito
autoral pela Abramus
é automático e você
não precisa ligar para
cobrar, como ocorre em
outros lugares.

A Abramus tem o mais
moderno sistema de
dados vinculado ao
Ecad e às principais
associações mundiais.

Associe-se à Abramus e seja mais um
artista a receber seus direitos autorais
Associação Brasileira de Música e Artes

www.abramus.org.br
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São representadas pela ABRAMUS
Associe-se à Abramus e seja mais um
artista a receber seus direitos autorais

Associação Brasileira de Música e Artes

www.abramus.org.br

