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A ABRAMUS foi fundada em 1982 por um grupo de mú-
sicos, liderado pelo saxofonista Demétrio Santos Lima. 

O objetivo principal da associação sempre foi a defesa dos 
direitos autorais e conexos dos artistas da classe musical do 
País, carentes de orientação efetiva para o uso regularizado 
de seus trabalhos. Durante todo esse tempo, a qualidade de 
nosso trabalho foi sendo reconhecida no meio e hoje já somos 
líderes no pagamento de direitos autorais.

São resultados como esses que nos motivam a continuar 
na luta cada vez mais árdua de defender o direito do autor 
no País. Afinal, é uma conquista dos titulares ter consegui-
do se organizar em associações para defender seus direitos. 
Entidades, diga-se, que administram um órgão arrecadador 
cada vez mais eficiente. E tudo isso sem a desnecessária in-
tervenção do Estado.

Neste momento, é importante que a classe artística esteja 
unida para que não haja um grave retrocesso e percamos toda 
a excelência de um trabalho que é modelo no exterior.  Como 
afirma o advogado e ex-ministro do Supremo Tribunal Fede-
ral, Francisco Rezek, a Declaração do Direito de Propriedade, 
em seu artigo 27, trata sobre a produção devida aos interesses 
morais e aos interesses materiais do criador, do produtor, da 
obra científica, artística, literária, musical. E lamenta que essa 
regra é prejudicada em nosso 
País pela falta de cultura ao 
direito autoral.

Por isso, parafraseando um 
antigo político brasileiro, o 
preço da nossa liberdade é a 
eterna vigilância. Falaremos 
mais sobre esse assunto em 
nossas próximas edições e 
informativos. Boa leitura.
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Com cinco anos de 
carreira, Verônica 
Ferriani circula entre 
os grandes nomes 
do samba. Formada 
em arquitetura, ela 
começou a cantar 

em 2004, a convite de Chico Saraiva – 
vencedor do Prêmio Visa de Música Popular 
Brasileira –, e não parou mais. Em abril 
deste ano, lançou seu primeiro CD, que traz 
no repertório composições de Paulinho 
da Viola, Gonzaguinha, João Donato, 
entre outros. O trabalho, homônimo, foi 
produzido em parceria com BID e levou dois 
anos para ser concluído. A dedicação valeu 
à pena, afinal tanto a revista Veja quanto 
o jornal O Estado de S. Paulo fizeram 
elogios à obra. É fato que a voz de Verônica 
agrada, tanto que em 2007, Beth Carvalho a 
chamou para participar do Dia Nacional do 
Samba. “Foi um momento inesquecível da 
minha vida”, lembra.

As festas juninas ganham dimensão 
máxima no Nordeste. Foi nessa região, no 
interior da Paraíba, que Antonio Barros e 
Céceu nasceram. Associados à ABRAMUS 
desde 2002, eles estão juntos há 37 anos e 
são conhecidos por grandes sucessos como 
Homem com H e Bate coração. “Sinto-me 
lisonjeado quando uma música é cantada 
por pessoas que sequer tinham nascido na 
época em que eu a compus”, declara Antonio. 
Já Cecéu acredita que o sucesso é resultado 
de um trabalho árduo e do respeito aos fãs. 
“Festa junina não acontece sem Antonio 
Barros e Cecéu”, comenta sorrindo.

Com mais de oitenta anos de experiência, a Walt Disney 
Company é responsável por clássicos memoráveis do cinema 
infantil como A Branca de Neve, Pinóquio e Mary Poppins, além 
dos sucessos atuais Hannah Montanna e High School Musical. 
Agora, a Walt Disney Records, selo musical da companhia, abriu 
escritório no Brasil para administrar o seu repertório. 

Uma das primeiras providências tomadas pela empresa 
foi escolher a ABRAMUS para fazer a gestão coletiva de seus 
direitos autorais no País. “Enxergamos a ABRAMUS como 
uma associação de renome e que preza pela ética”, comentou 
o Senior Manager da Walt Disney Records, Rodrigo Caldas. 
Quando perguntado sobre suas expectativas ele não hesitou: 
“Sempre soubemos do bom trabalho realizado pela entidade  
e acreditamos que podemos fazer muito com o vasto conteúdo 
da Disney e sua representação”.

Essa nova e importante filiação foi recebida com grande alegria 
na entidade. “Para a ABRAMUS a importância da Disney não 
significa somente o valor que teremos comercialmente, mas 
também pelo que ela representa para várias gerações. A empresa 
sempre foi marcante por suas produções cinematográficas, não só 
para o público infantil, mas também para toda a família”, destaca 
o Supervisor do Departamento Artístico & Repertório, Fernando 
Viana. Ele é fã da companhia, pois desde sua infância acompanha 
os filmes da Disney. “Hoje meus filhos também não perdem um 
lançamento. Por isso, fiquei honrado e muito feliz quando fui 
procurado pelo Rodrigo Caldas para acertar a parceria com a 
ABRAMUS”, finaliza. 

artistas abramus indiCações e premiados (•)

ivete sangalo • melhor Cantora

ilê aiyê • melhor bloco afro e afoxé

olodum mirim  Melhor Bloco Infantil

nana banana
• melhor bloco barra-ondina

• Camarote mais animado
Camarote Mais Bonito

bell marques • melhor Cantor

saulo Fernandes  Melhor Cantor

Camaleão • melhor bloco avenida

eva Melhor Bloco Avenida

eddye (Fantasmão)  Cantor Revelação

Fantasmão  Melhor Grupo de Pagode
Banda Revelação

parangolé Melhor Grupo de Pagode

léo santana (parangolé) • Cantor revelação

Flutuar (interpretado por bell marques) Melhor Música

Cadê dalila (interpretada  
por ivete sangalo)

• melhor música

direito autoral

Francisco Jose gonçalves adnet

vitor Chaves zapala pimentel

Caetano emmanuel viana teles veloso

oscar Fernando Fontoura Filho

José Fernando gomes dos reis

henrique sergio werneck Ferreira

marcus vinicius da Cruz de mello moraes

Carlos eduardo Carneiro  
de albuquerque Falcão

 daniel Figueiredo lacerda

renato manfredini Junior

direito Conexo

Francisco Jose gonçalves adnet

ivete maria dias de sangalo

sergio bavini

Fernando santos leite

paulo Coelho soares Ferreira

 alexandre Carlo Cruz pereira

 alexandre magno abrão

Caetano emmanuel viana  
teles veloso

 denilson miller dos reis

leonardo Chaves zapala pimentel

Vários artistas filiados à ABRAMUS, como Bell Marques (foto acima), 
estavam entre os indicados ao Troféu Dodô e Osmar, que há 17 anos 
premia os artistas que se destacaram no Carnaval de Salvador. Para 
eleger os vencedores, o Ibope realiza uma pesquisa com o público. Além 
disso, há uma avaliação técnica e votação pela Internet, esta última 
para escolher o Melhor Folião. Confira a lista dos associados que fizeram 
bonito nas avenidas da capital baiana: 

Jovem talento do samba 
lança primeiro CD

Walt Disney Records é a mais 
nova filiada da ABRAMUS
Gigante norte-americana abre escritório no Brasil

Antonio Barros e Cecéu: 
cúmplices na vida e na arte

Titulares ABRAMUS que mais arrecadaram em 2008
A ABRAMUS apresenta a 

lista dos titulares que mais 
arrecadaram em 2008. A 
relação leva em consideração 
as execuções no período entre 
janeiro e dezembro e é dividida 
em duas categorias: direitos 
autorais (ou seja, dos criadores 
das músicas) e conexos (da 
fixação das músicas em suportes 
físicos). O cantor, autor, 
instrumentista e arranjador 
Chico Adnet lidera em ambas. 
Associado da ABRAMUS há 
sete anos, ele é conhecido no 
meio artístico por seus jingles 
publicitários, trilhas e vinhetas. 
Confira na tabela ao lado os 10 
autores que mais arrecadaram.

antonio barros e Cecéu: 
sinônimo de festa junina

BA – Os melhores do carnaval 2009
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abramus - você iniciou sua carreira 
fazendo shows com seus irmãos. o que 
cada um do grupo fazia? Como era can-
tar em família?
Fábio Jr. - Era maravilhoso, tínhamos 
uma sintonia muito forte, então facilita-
va as coisas. Eu, o Danilo e o Heraldo 
formávamos um trio vocal chamado Os 
Namorados. A música sempre esteve 
presente na minha família. Minha mãe 
(Nilva Correa Galvão) era professora de 
piano e foi meu pai (Antonio de Oliveira 

Ayrosa Galvão) quem me deu meu pri-
meiro violão. Eles sempre incentivaram 
minha carreira.
 
abramus – qual cantor influenciou a 
sua carreira?
Fábio Jr. - Uma pessoa que eu sempre 
admirei é o Moacyr Franco, tenho um res-
peito enorme por ele.

abramus - a música pai é considerada a 
mais emblemática da sua carreira. qual a 
história dela?
Fábio Jr. - Eu fiz para o meu pai, Antônio. 
Tinha uma relação muito forte com ele, 
éramos grandes amigos.
 
abramus - você é considerado um dos 
grandes intérpretes da música românti-
ca do brasil. Foi uma escolha sua inter-
pretar esse tipo de música ou esse sem-
pre foi o foco da sua carreira? 
Fábio Jr. - As duas coisas, quando decidi 
que me lançaria como Fábio Jr., optei por 
um segmento e foquei nisso. Mas isso não 
quer dizer que eu cante apenas músicas 
românticas. A grande maioria sim, porém 
já fiz algumas outras coisas.

abramus - quando você deve  gravar um 
novo disco? Como monta o repertório?
Fábio Jr. - Provavelmente lançarei um 
CD no segundo semestre, mas ainda 
não defini como será, se terá músicas 
inéditas ou não. Para compor o reper-
tório vou pegando a opinião de algu-
mas pessoas próximas e também sigo a 
minha intuição. Tem músicas que você 
ouve e já sabe que ela foi feita exata-
mente para você interpretar. 

abramus - Costuma escolher entre os 
seus compositores preferidos ou fica de 
olho nos novos talentos?
Fábio Jr. - Escolho entre tudo que eu re-
cebo, ouço e o faço. Não tem essa de “no-
vos” ou “preferidos” compositores, se a 
música é boa e “bater”, pronto!

abramus - há alguma música que você 
gostaria de gravar?

Maio 2009 | ABRAMUS 7
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Não tem jeito, toda vez que 
Fábio Jr. sobe aos palcos a 
plateia vai ao delírio com 
suas interpretações de clás-

sicos românticos da MPB. Mas essa 
carreira de cantor chegou a ser amea-
çada por outra via artística dele: a de 
ator. Sem tempo para conciliar as duas 
atividades, ele teve que optar e hoje 
dedica-se exclusivamente à música, 
apesar de confessar nesta entrevista 
que ainda sente saudades de atuar.    

ABRAMUS | Maio 20096

Com shows 
pelo Brasil  
e até em  
alto-mar, Fábio 
Jr. prepara 
lançamento de 
CD no segundo 
semestre
Por sonia Xavier

Fábio Jr. 

romântico
assumido

Fábio Jr. - Tem sim, eu adoro Esquinas, 
do Djavan.

abramus - além de cantor, sua carrei-
ra é marcada pelo trabalho como ator. 
quando começou a atuar? 
Fábio Jr. - Comecei em teleteatro com a 
Cacilda Becker, depois fui para a televisão 
onde atuei em Nina, Cabocla, Ciranda, Ci-
randinha, Pedra Sobre Pedra e por aí vai...
 
abramus - houve algum momento na 
sua carreira que você chegou a pensar em 
escolher entre ser ator e cantor?
Fábio Jr. - Sim, há alguns anos estava 
ficando inviável atuar e cantar. Gravar 
uma novela exige muita dedicação do 
ator, o trabalho é de segunda a sexta-
feira ou até no sábado. E os shows acon-
tecem, normalmente, nos finais de se-
mana. Tive que optar e a música falou 
mais alto. Mas não significa que desisti 
de atuar, não. Às vezes bate uma sauda-
de... Quem sabe eu ainda consiga conci-
liar as duas carreiras?
 
abramus - Como considera o trabalho 
da abramus para a carreira dos músicos?
Fábio Jr. - É excelente. A fiscalização, di-
vulgação junto ao Ecad e a arrecadação e 
distribuição dos direitos autorais. Por 
isso, sou associado à Abramus há mais ou 
menos duas décadas.

abramus - qual importância dos direi-
tos autorais para a carreira do artista?
Fábio Jr. - É o pagamento pelo trabalho 
que ele fez. Todo mundo recebe por algum 
trabalho que executou, com os direitos 
autorais é a mesma coisa. É um direito que 
todo compositor e intérprete tem.

abramus - e quanto aos seus filhos, al-
gum deles vai seguir a carreira do pai?
Fábio Jr. - Já seguem: a Cléo (Pires) é 
atriz, aliás, uma excelente atriz, ela 
está se saindo muito bem. O Filipe, 
que é o mais novo, está lançando uma 
banda, assinou contrato com uma gra-
vadora e ainda neste semestre deve 
lançar o primeiro CD.
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om o objetivo de defender os 
direitos autorais de seus as-
sociados, a ABRAMUS refor-
ça sua presença fora do Brasil. 
Recentemente, a entidade foi 

representada em Oslo (Noruega) e em 
Santo Domingo (República Dominicana) 
pelo seu presidente, Roberto Mello, pelo 
gerente de operações, Adonis Marcelo, e 
por seu supervisor do departamento in-
ternacional, Ricardo Mello. A participa-
ção da associação na VIII Reunião Anual 
de Planejamento de Sociedades de Gestão 
Coletiva e a conclusão de contratos de re-
presentação com as sociedades locais fo-
ram as principais finalidades das visitas 
aos dois países. 

noruega
Em abril, a ABRAMUS esteve reuni-

da com duas associações norueguesas: a 
TONO e a GRAMO. A primeira trabalha 
com direitos autorais (autores, composi-
tores e editoras). Já a segunda atua com 
direitos conexos (intérpretes e produto-
res fonográficos). ABRAMUS e TONO 
assinaram um contrato unilateral de re-
presentação. Isso significa que os autores 
e editores filiados à associação brasileira 

poderão receber os direitos da execução 
pública de suas obras na Noruega. “Os ti-
tulares brasileiros poderão receber, com 
maior facilidade, a verba referente aos 
seus diretos autorais, caso suas músicas 
sejam tocadas naquela região”, explica 
Ricardo Mello, ressaltando a importância 
do acordo entre as entidades. O compo-
sitor Danilo Caymmi, membro da direto-
ria, também esteve presente nas negocia-
ções. A GRAMO também deve fechar em 
breve um contrato com a ABRAMUS.

repúbliCa dominiCana
A ABRAMUS participou, em Santo Do-

mingo, da VIII Reunião Anual de Planeja-
mento de Sociedades de Gestão Coletiva. 
A associação fez uma apresentação sobre 
o sistema brasileiro de gestão coletiva, 
mostrando as regras que utiliza na ques-
tão da arrecadação e distribuição conjun-
ta, trabalho que permite a administração 
do direito autoral e conexo na mesma so-
ciedade. “As demais entidades presentes 
ao evento se surpreenderam ao tomarem 
conhecimento de que o Brasil já realiza 
esse processo há 32 anos”, explica Rober-
to Mello, que ao lado de Adonis Marcelo, 
foi o responsável pela apresentação.

ABRAMUS 
participa  
de evento  
na República 
Dominicana 
e fecha 
contrato de 
representação 
na Noruega  
Por leonardo costas
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Força no exterior A 
liberdade de ação do artista, 
o uso de músicas em obras 
audiovisuais e a regulamen-
tação, pontos recorrentes na 
discussão sobre a lei de di-

reito autoral, tomaram a cena no encon-
tro A Importância do Direito Autoral 
para a Música, realizado pela ABRAMUS. 
O evento foi apenas o primeiro de uma 
série que deve se estender ao longo de 
2009, com ênfase na legislação que pro-
tege os autores das mais variadas áreas 
de produção artística.

O presidente da ABRAMUS, Roberto 
Mello, cobrou a união da categoria para 
fortalecer a liberdade conquistada pelos 
artistas de negociar os valores de suas 
obras musicais. As novas propostas para 
a lei do direito autoral, apresentadas pelo 
Ministério da Cultura, que incluem a po-
lêmica criação de uma agência para a re-
gulamentação da propriedade intelectual, 
foram consideradas por Mello uma ame-
aça aos direitos do artista sobre sua cria-
ção. “O autor não pode perder o poder de 
estabelecer os preços de suas obras e mo-
dalidades de uso conquistados em tanta 
décadas de luta”, afirma. O vice-presi-
dente da entidade, Walter Franco, expôs a 
importância do enfrentamento para deci-
dir junto com os governantes os rumos da 
gestão coletiva no Brasil. “A nossa classe 
é desarticulada. É preciso união em torno 
de uma associação que realize um diálogo 
de defesa com o governo”, afirmou.

Convidado para debater o uso de músi-
cas em obras audiovisuais, Danilo Caym-
mi, músico e membro da diretoria da 

Debates em série
União da categoria,  
uso de músicas em obras 
audiovisuais e criação de 
agência reguladora foram 
temas do primeiro encontro  
na ABRAMUS

ABRAMUS, afirmou que a falta de gestão 
nessa área tem repercussão direta no elo 
mais fraco da corrente, o próprio artista. 
O músico e compositor Joel Marques, au-
tor de sucessos veiculados no filme Dois 
Filhos de Francisco, exemplificou o drama 
vivido pelos compositores: “Muitas pes-
soas imaginam que o autor de música que 
aparece em filme fica rico, mas, na verda-
de, não recebe praticamente nada, a não 
ser de execuções em rádio”.

A business affair e responsável pelos 
departamentos de direitos autorais e li-
cenciamento da Building Records, Lucia-
na Shaidmann Saraiva,  afirmou que as 
dificuldades não são apenas dos autores. 
“Padecemos do mesmo mal: temos grava-
dora, músicas e nos pagam somente o va-
lor de utilização do fonograma”, comenta.  
Confira abaixo os temas dos próximos en-
contros e venha defender o seu direito.

os temas dos próximos eventos da abramus (departamentos e coligadas):

maio – Workshop de Direitos Autorais nas áreas de Teatro e Dança.
maio –  Gestão Coletiva na área musical
Junho – Distribuição dos Direitos Autorais na área musical
Junho –  O Direito Autoral nas Artes Visuais
agosto – Direitos Autorais e o Audiovisual
setembro – Economia da Obra Autoral na área musical
novembro – Violação dos Direitos Autorais e suas Punições na área musical

eventos 2009

ATENÇÃO! Os meses e temas podem sofrer alterações. Consulte o site www.abramus.org.br

Franco, Caymmi, 
mello e saraiva 
em encontro na 

abramus sobre 
a importância do 

direito autoral 
para a música

Christian onshus (tono), roberto mello, 
Cato strøm (tono) e danilo Caymmi
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O novo membro envia a ABRAMUS suas 
informações, como nome da obra ou do 
fonograma, autores, intérpretes, gênero e 
ano de criação, de forma eletrônica ou no 
papel. No primeiro caso, a equipe da enti-
dade apenas valida os itens para conferir 
se há algum erro de digitação, por exem-
plo, e na segunda opção os dados são di-
gitados manualmente para, então, passa-
rem para o registro no sistema. Trata-se de 
um banco de dados online e centralizado, 
totalmente informatizado, que pode ser 
acessado em qualquer unidade da entida-
de, nas principais capitais do País. 

Todo artista precisa filiar-se a uma asso-
ciação de música que compõe o Ecad, pois 
elas representam legalmente os mem-
bros para arrecadar e distribuir os direi-
tos autorais de execução pública musical.

3

É preciso informar o percentual de parti-
cipação que cabe a cada um dos autores 
na concepção da obra, pois este valor nor-
teará a distribuição dos direitos autorais 
de execução. Se o artista ceder os direitos 
de autoria de sua música a terceiros (ex: 
editora de música), parcial ou integral-
mente, a execução pública também pas-
sará a pertencer-lhes, proporcionalmente 
ao percentual cedido.

Do total arrecadado, o artista rece-
be 75,5% de direitos autorais, en-
quanto que a ABRAMUS retém 7% 
e o Ecad fica com os restantes 17%, 
ambos referentes à administração. 

No Ecad, as obras recebem um código 
que as identificará em cada execução. A 
partir daí, quando elas forem reproduzi-
das em shows, programas de televisão, 
rádios e filmes no cinema, será possível 
monitorar e fazer a devida cobrança para 
repasse aos artistas. A forma de fiscaliza-
ção muda em cada caso. 

O caminhO para O 
titular receber  

O direitO autOral
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O
s associados da ABRAMUS recebem ra-
pidamente seus direitos autorais de 
execuções em rádios, shows, televisão 
por assinatura e cinema graças a um efi-
ciente sistema de informática com am-

plo alcance – único entre as sociedades musicais bra-
sileiras. Não por acaso, a entidade é recordista no 
pagamento de direitos autorais no País. Em 2008, fo-
ram 5 mil repasses mensais, totalizando cerca de R$ 
94 milhões de recursos. Por trás desse avançado pro-
grama, trabalha uma equipe de ponta em tecnologia 
que agiliza o processo de entrada de novos artistas no 
banco de dados online e centralizado, completamente 
informatizado, que pode ser acessado em qualquer 
unidade da instituição. 

As informações credenciadas são enviadas ao Es-
critório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), 
responsável por identificar as obras onde elas foram 
tocadas e efetuar o pagamento para a associação que 
representa o cantor ou o compositor. Quanto mais rá-
pido a música estiver no banco de dados, maior a chan-
ce de o artista receber os direitos em menos tempo. 
“Podemos dizer que a ABRAMUS está à frente de ou-
tras sociedades da área porque conseguimos seguir os 
padrões internacionais e oferecer total integração com 
o Ecad. A vantagem da velocidade de inclusão de dados 
é não permitir que o crédito dos novos filiados seja re-
tido. Dessa forma, assim que um lançamento é execu-
tado na rádio, por exemplo, o Ecad já tem as informa-
ções para contabilizá-lo e calcular os valores a serem 
pagos”, afirma o gerente de TI, Alexandre Sant’Anna.

Saber que as criações musicais são devidamente 
monitoradas é uma grande tranquilidade. Por isso a 
ABRAMUS busca sempre melhorar seu sistema para 
agilizar as primeiras etapas do processo. Entenda como 
funciona cada detalhe dessa operação, desde a associa-
ção do artista até o recebimento de seus direitos.

Sistema

Processo informatizado da ABRAMUS agiliza 
a entrada de novos artistas no banco de dados
e garante rapidez no recebimento dos direitos autorais 
Por Lais Kerry

pioneiro e único
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É importante cadastrar 
novos fonogramas e obras-

criadas e manter os dados sempre 
atualizados, como troca de editora e 

gravação por um novo intérprete, pois 
toda noite a ABRAMUS envia ao Ecad, 

via internet, a versão diária de sua base 
de registros. Só assim é possível con-

trolar todo o repertório e garantir 
agilidade no repasse dos valores 

apurados em execuções 
no Brasil.



A 17ª edição do Festival de Curiti-
ba, uma referência nacional para o 
teatro brasileiro, teve a presença da 
ABRAMUS na Fringe, mostra paralela 
voltada para novos artistas. No total, 
foram 13 peças brasileiras e estrangei-
ras negociadas pela entidade. “Com es-
sas produções menores estamos mais 
próximos das companhias, divulgando 
o  trabalho da entidade. Isso é muito 
importante. Fui contatado por um gru-
po de Aracaju, no Sergipe, para marcar 
uma palestra sobre direito autoral”, 
conta o supervisor do departamento 
de Teatro & Dança, Guilherme Amaral.
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Os grafiteiros Leonardo Delafuente e Anderson Au-
gusto descobriram que suas divertidas e inusitadas 
pinturas, geralmente produzidas em tampas de buei-
ros e postes (foto acima), podem receber por direito 
autoral. A AUTVIS filiou os dois artistas e mostrou 
como as obras, apesar de estarem nas ruas para todos 
verem, devem ser protegidas. “Queremos criar a cultu-
ra de que a arte no Brasil não é apenas um hobby, mas 
uma forma de trabalho como outra qualquer e seus 
autores precisam receber por isso. Tornando-se filia-
dos, eles serão representados e fiscalizados por socie-
dades internacionais em mais de 30 países”, explica a 
gerente de negócios da entidade, Andreia Andrade.

Grafite de rua também pode  
ter direito autoral garantido

Munido de vasta documentação, o presidente da ABRAMUS, Roberto 
Corrêa de Mello, depôs na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 
Assembleia legislativa de São Paulo instaurada para apurar possíveis 
irregularidades praticadas pelo Escritório Central de Arrecadação e Dis-
tribuição (Ecad) . Na ocasião, ele explicou quais são os critérios de arre-
cadação e como é feita a distribuição dos recursos apurados. Segundo 
ele, os sonegadores do direito autoral financiam tais denúncias e que 
a máquina da arrecadação tem sido melhorada ao longo dos anos. “Por 
causa disso, o Ecad deve recolher em 2009 R$ 340 milhões, um valor irri-
sório, diante do vulto da música popular brasileira”, disse Mello.

A superintendente executiva do Ecad, Gloria Braga, também compa-
receu à CPI. Ela rebateu com argumentos todas as acusações à entidade 
feitas em sessões anteriores,  contou sobre o funcionamento do sistema e 
como ele é fiscalizado por auditorias e pelas sociedades musicais. “Tenho 
receio de que aqueles que defendem a fiscalização externa do Ecad te-
nham interesses obscuros por trás dela. Sou totalmente contra qualquer 
dirigismo estatal”, afirmou Braga.

Mais empresas adotam a codificação iSAn
A mais nova distribuidora a usar a codificação 

ISAN para obras audiovisuais é a Califórnia Filmes, 
com os longas-metragens As duas faces da lei e Ong 
Bak 2. A Rede Globo também terá, pela primeira vez, 
a ferramenta na minissérie Maysa – Quando fala o cora-
ção, que será lançada em formato Blu-Ray. Atualmente, a 
ABRISAN já conta com diversos clientes, entre produtoras 
e distribuidoras, como Imagem Filmes, Universal Music e 
Europa Filmes. “A tecnologia permite a perfeita identifica-
ção digital de audiovisuais”, explica a assistente de audio-
visual da ABRISAN, Giuliana Castorino.

Com os dados abaixo a abrisan pode começar a fazer o código  
isan da obra, que pode ser  original, versão ou episódio

• Nome original da obra
• Nome da versão
• Ano de produção
• País de produção
• Idioma
• Idioma da versão (incluindo legendas)
• Empresas produtoras
• Diretor
• Roteirista
• Atores
• Autores
• Tipo de mídia usada na  veiculação

• Perdoa-me por me Traíres
• O Casamento Suspeito
• Divorciadas, Evangélicas 

e vegetarianas
• O Conto da Ilha Desconhecida
• A Ver Estrelas
• O Santo e a Porca
• Valsa nº 6
• Fala Comigo Doce como a Chuva
• As Bruxas de Salém
• Essa Propriedade está Condenada
• O Estrangeiro
• Maria Stuart Medida por Medida

inFormações básiCas para registro 

peças da Fringe

Roberto Mello defende direito autoral
As páginas virtuais da ABRAMUS trazem diversas no-

vidades para os filiados se manterem bem informados e 
atualizados, algumas já estão no ar e outras devem co-
meçar a funcionar nos próximos meses. Além de lançar 
o site de Teatro & Dança da entidade, outros três canais 
passaram por uma completa reformulação: ABRAMUS, 
ABRISAN e AUTVIS. A principal preocupação foi com a 
maior interatividade, apresentação do conteúdo e, espe-
cialmente, dos serviços oferecidos. Agora os internautas 
podem encontrar informações atualizadas semanalmen-
te sobre gestão coletiva de direitos autorais, o mercado 
musical e toda a comunidade de criadores interessada no 
respeito ao direito autoral. “Renovamos a identidade visu-

al da ABRAMUS para transmitir em imagens nossa postura 
profissional, que está baseada nos mais modernos mode-
los de planejamento e gestão. Foi natural estendermos o 
alcance dos trabalhos para a internet”, explica o gerente de 
operações, Adonis Marcelo.

Na seção Teatro & Dança é possível pesquisar o catálogo 
de autores, solicitar montagem de peças e, em breve, con-
ferir uma agenda de espetáculos. Na ABRAMUS-Música, 
algumas ferramentas foram aprimoradas para facilitar a 
navegação, como a busca de obras e fonogramas. Além dis-
so, a seção Galeria está em fase final para publicar fotos, 
releases, dados gerais e os links mais importantes de cada 
artista, tanto os já renomados quanto os novos talentos. 

Novos sites no ar

www.autvis.org.br

www.abramus.org.br

www.abramus.org.br/
teatroedanca

www.abrisan.org.br

Dona Flor e seus Dois Maridos 
pelo mundo graças à ABRAMUS

Em março desse ano, a obra do escritor baiano 
Jorge Amado estreou com louvor no teatro em 
solo colombiano, na capital Bogotá. Os direitos 
foram negociados pelos produtores locais direta-
mente com a ABRAMUS e serão repassados aos 
herdeiros do autor. Outro país da América Latina 
a adotar o mesmo texto nos palcos é a Argentina, 
que o encena desde 2006 em Mar Del Plata e só 
deu uma pausa no último mês de abril para re-
novar o elenco (foto acima) – a peça voltounova-
mente em cartaz em maio. “O fato de uma obra 
de tamanho destaque ser encenada em vários 
países tem dois focos de importância: a divulga-
ção do autor brasileiro no exterior e a própria dis-
seminação do trabalho da ABRAMUS como uma 
instituição séria no Brasil”, explica o supervisor 
do departamento de Teatro & Dança, Guilherme 
Amaral. Atualmente, a entidade acaba de fechar 
o processo do próximo lugar a receber Dona Flor 
e seus dois maridos: a Itália, em 2010. 

Festival de Curitiba

prêmio apoiado pela entidade incentiva teatro infantil

Organizado pelo Centro de Pesquisa e Estudo do Teatro Infantil (CEPE-
TIN), o Concurso Ana Maria Machado de Dramaturgia escolheu seus vence-
dores, entre 30 finalistas, premiando três textos de dois autores – um de 
São Paulo e outro do Rio de Janeiro (veja abaixo). O classificado em primeiro 
lugar ganhou um prêmio em dinheiro concedido pela ABRAMUS, apoiadora 
oficial do projeto, e os livros serão lançados no final do ano. “Em sua segun-
da edição, o prêmio já recebeu 200 inscrições, até mesmo de brasileiros no 
exterior”, afirma o responsável pelo CEPETIN, Carlos Augusto Nazareth .

lugar autor título

1º
luís Carlos ribeiro 

 dos santos (sp)

Folia da terra - o piá,  
a onça e o jequitibá

2º entre o Céu e terra - espetáculo 
musical em dois atos e uma chegança

3º Jôneas dias França (rJ) Flor de mandacaru

mello na Cpi da 
assembleia legislativa 

de são paulo:  tudo o que 
é arrecadado pelo ecad é 
distribuído aos titulares
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O seuseu
novo selo de garantiaselo de garantia

do direito autoral

A ABRAMUS você já conhece. É a sociedade que  zela pelo seu direito autoral 
nas áreas de música e artes. Agora, nossa marca está de cara nova para que você 
veja a ABRAMUS como ela realmente é: a sua casa.
 Associe-se à ABRAMUS e seja mais um criador a receber seus direitos autorais.

anuncio3.indd   2 02/03/09   17:44
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A 
pergunta acima pode, à 
primeira vista, parecer 
bastante estranha, espe-
cialmente no contexto 
desta revista, cujos leito-

res conhecem bem os benefícios fi-
nanceiros que os direitos autorais tra-
zem aos seus titulares. No entanto, 
fora deste nosso ambiente, trata-se de 
uma pergunta cada vez mais frequen-
te, da qual, portanto, não podemos nos 
furtar. Tentemos, então, compreender 
alguns dos motivos e objetivos dessa 
familiar proteção legal.

Em primeiro lugar, há que se consi-
derar que a cultura é um valor essencial 
à formação do cidadão, pois, sem ela, 
não se realiza a verdadeira democracia 
– aquela baseada na liberdade de esco-
lha. Afinal, nenhuma escolha é real-
mente livre se não for tomada após a 
ponderação de seus efeitos e impactos. 
E para realizar essa ponderação de va-
lores é necessário que o cidadão tenha 
o mais amplo conhecimento da estru-
tura social em que vive, inclusive quan-
to ao caldo cultural que a compõe.  Por 
isso é que, sem dúvida, o cidadão pleno, 
capaz de garantir o livre-arbítrio no 
exercício de seus direitos e deveres, é 
aquele inserido na cultura nacional.

Um dos objetivos do Estado de Di-
reito em que vivemos é a construção 
de uma sociedade livre, justa e solidá-
ria. Trata-se de uma previsão da nossa 
Constituição Federal que, para possi-

os Direitos Autorais?
A legislação autoral, outorgada pela Constituição 
Federal brasileira, protege os criadores culturais, 
viabilizando a continuidade de sua produção. 
Ela não é um obstáculo para que o cidadão tenha 
acesso à cultura  Por mariana mello*

bilitar isso, instituiu de um lado a 
obrigação do Estado de proteger o pa-
trimônio cultural e, de outro, garantiu 
àqueles que o produzem o direito fun-
damental de autor (art. 5º, VII). 

É importante ressaltar que o intuito 
da legislação autoral sempre foi prote-
ger os criadores culturais, de forma 
que possam continuar produzindo sua 
arte. Afinal, a realidade social de nosso 
País impõe que todos possam usufruir 
financeiramente de seu trabalho; nada 
mais justo, portanto, que aqueles que 
constituem um dos nossos mais ricos 
patrimônios sejam remunerados por 
aquilo que melhor sabem fazer. 

Vemos, portanto, que a lei brasileira 
é capaz de proporcionar ao cidadão 
(mais que ao mero “usuário”) concreto 
acesso à cultura e que os direitos auto-
rais não constituem um obstáculo nes-
se caminho, mas sim perfazem seu 
próprio pavimento, garantindo a esta-
bilidade necessária para que a produ-
ção cultural continue a ser rica, profí-
cua e efetivamente livre.
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Para quê, afinal,
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mariana mello é sócia da mello 
advogados, escritório que presta 

assessoria jurídica para a abramus



Somos 
líderes
Maior sociedade de gestão coletiva 

de direitos autorais do Brasil 

fi liados18 milMais de

pagamentos5 milQuase
realizados por mês

Associe-se à ABRAMUS e seja mais um 
criador a receber seus direitos autorais

www.abramus.org.br
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