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E sta edição da Revista ABRAMUS mostra em algumas de suas 
reportagens como a música ajuda a retratar períodos da nos-

sa história. Na conversa que tivemos, Walter Franco e eu, com 
Fernando Faro, criador do programa Ensaio, da TV Cultura, re-
lembramos grandes momentos da música brasileira. Falamos de 
Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Elis Regina e de movimentos 
musicais que marcaram época, como a Tropicália e a Bossa Nova. 
Sem dúvida, um grande e efervescente período de nossa história.

Outra reportagem, a que ilustra a capa deste número, fala da 
representatividade que a música gospel tem atualmente no mer-
cado fonográfico. São números expressivos e que colocam esse 
segmento como líder em vendas no Brasil, um feito e tanto se 
considerarmos a dificuldade em comercializar música em nosso 
País por conta da pirataria.

Os dois assuntos mostram, por outro lado, a força da música 
brasileira. Graças à criatividade e à competência do artista na-
cional, a nossa música é artigo cada vez mais valorizado em todo 
o mundo. Não é por acaso, portanto, que haja tanta pressão em 
alguns setores para se liberar ou flexibilizar o direito autoral. 
Por isso, mais do que nunca, a luta da classe artística em defesa 
dessa conquista é uma necessidade premente. 

A ABRAMUS está fazendo a sua parte ao levantar a ban-
deira em defesa dos direitos autorais. Estivemos junto com 
vários associados em encon-
tro com o secretário estadual 
da Cultura, João Sayad, que 
se mostrou solidário à nos-
sa causa. Vamos continuar a 
percorrer o País para mostrar 
aos vários setores da socie-
dade o perigo que representa 
para a cultura brasileira o fim 
do direito autoral.
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Representantes da Warner Music e da 
ABRAMUS estiveram no restaurante O Projeto 
Bossa Nova, do sambista Jorge Aragão, no 
Rio de Janeiro, para jantar e acompanhar um 
animado show do músico. Associado há quase 
um ano, o sambista cantou seus maiores 
sucessos e, após o espetáculo, se juntou ao 
grupo para apresentar os músicos da sua banda. 
“ Também quis agradecer o apoio da Warner e 
da ABRAMUS à minha carreira”, disse Aragão. 
Estiveram no encontro, Roberto Mello, Adonis 
Marcelo, Francisco Ribeiro, Antônio Almeida e 
José Araken, da editora Warner Chappel. 

Tema da personagem Norminha, de Caminho das Índias, a música Você 
não vale nada foi cantada pelos quatro cantos do Brasil para felicidade 
do compositor Dorgival Dantas. “Escrevi a música há mais de 5 anos 
e ela fez sucesso com vários artistas, até chegar na trilha sonora do 
filme Chega de Saudade e depois na novela”, conta o potiguar, que 
também é compositor de sucessos como Pode Chorar, gravada por 
Alexandre Pires. Além de compositor, Dantas faz shows acompanhado 
de sua sanfona e tentando preservar a cultura popular. “Sou um 
defensor do forró, que considero o jazz do Brasil”, explica o músico. 

Vencedor da Aposta MTV no Video Music Brasil (VMB) de 2008 e 
concorrendo como banda revelação em 2009, o grupo Garotas Suecas, 
associado à ABRAMUS desde junho, chama a atenção dos fãs de rock 
no Brasil e no exterior. Formada por Guilherme (gaita e voz), Tomaz 
(guitarra e voz), Irina (teclado, harmônio e pandeirola), Fernando 
(baixo e voz), Nico (bateria e voz) e Sesa (guitarra), a banda tem shows 
marcados nos Estados Unidos e na Austrália. Os convites vieram depois 
da participação do grupo no festival americano South by Southwest, 
no começo do ano. “Também queremos lançar nosso primeiro disco em 
2010. Já temos muitas músicas prontas”, diz o baixista. Para ele, contar 
com direitos autorais é fundamental para os artistas. “Com todas as 
mudanças que aconteceram no mercado musical, é importante termos 
outras fontes de renda, além dos shows.”

Ator, cantor, compositor e dançarino, Serjão Loroza está 
em todas e costuma dizer que gosta de “artistar”. Desde 
junho, ele está entre os filiados da ABRAMUS. “Estou 
chegando na casa e sendo bem recebido às pampas. 
Costumo dizer que eu gosto de quem gosta de mim. Tenho 
me sentido ‘gostado’ pelo Gustavo Gonzalez (gerente de 
novos negócios) que me trouxe para cá e pela galera toda 
que tem cuidado de mim. Good Vibrations”, elogia o cantor. 
Em relação à carreira, ele tem focado mais na música e se 
promove em show pelo País. “Aonde vou, o público até se 
surpreende. Muitos dizem que não sabiam que eu mandava 
bem tocando e cantando. A TV tem uma grande penetração 
e é uma forma legal de me mostrar musicalmente para um 
público maior”, conta Loroza.  Em 2007, ele lançou seu CD 
de estreia na carreira solo, Música Brasileira de Pista, e 
agora prepara um DVD ao vivo, ao mesmo tempo que faz 
shows pelo Brasil. “Como todo artista, fico feliz quando 
trabalho muito. Artista é como arquiteto: se amarra  
em uns projetos”, explica. 

Um dos lançamentos mais aguardados do ano, Chiaroscuro, 
terceiro CD da cantora Pitty, traz várias influências 
musicais. “O disco é de rock, mas tem desde tango, bolero 
e cabaret até música erudita. Foram usados muitos 
elementos e instrumentos diferentes, pedais de efeito 
na voz, castanholas, muitos coros. Além disso, as letras 
estão mais maduras e lúdicas”, conta. A cantora está 
em turnê pelo Brasil e deve levar o novo show também 
para a Argentina. Recém-associada da ABRAMUS, Pitty 
destaca a importância dos direitos autorais. “É a forma de 
dar ao artista o direito que ele tem como compositor ou 
intérprete. É o justo e, em tempos de pirataria, é preciso 
dar uma atenção ainda mais especial”, defende.

Encontro em ritmo  
de samba e comemoração

O grande nome do forró em 2009

RJ – Serjão Loroza agora  
é filiado da ABRAMUS

SP – Vozes novas no rock nacional

Jorge aragão com 
diretores da aBraMUs 
e da gravadora Warner

Cantora Pitty mostra 
maturidade em novo CD    
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Há seis anos, Zoom Zoom Zoom é a música 
mais executada no Japão. O responsável pelo 
hit é o brasileiro Kao Rosman, que ficou à 
frente de Beatles e Frank Sinatra nas paradas 
japonesas. “A melodia e o refrão são muito 
contagiantes e o tema capoeira está na crista 
da onda, no Brasil e lá fora”, explica Rosman. 
“O somatório disso e a simplicidade da música 
fez a magia e superou todas as expectativas”, 
comenta o cantor que está se preparando para 
lançar suas músicas no Brasil. O trabalho será 
feito com a banda Serapis Bey: “Estamos em 
fase de mixagem, masterização e preparação 
de videoclipes. Logo estaremos com novidades 
no mercado brasileiro, inclusive uma versão 
inédita de Zoom Zoom Zoom”.

OBras

1º Você me apareceu (Guillie/
tchorta/samuel Braga)

2° amor eterno  
(isabeh/Valtinho Jota)

3° É o tchan (Cau Lima/Bieco  
do tchan/Cicinho)

4° Esperança (Nil Bernardes/Luiz 
schiavon/Marcelo tranquilli)

5° O Barquinho (roberto 
Menescal/ronaldo Bôscoli)

6° Feliz de novo  
(Kiko Perrone/tchorta)

7° tem que valer (Guillie/Janaina 
Lima/tchorta/samuel Braga)

8° Charlie Brown  
(Benito de Paula)

9° só sei viver no samba  
(ari Morais)

10° Boa sorte (Good luck)  
(Ben Harper/Vanessa da Mata)

RJ - Música mais tocada  
no Japão é brasileira

Campeãs ABRAMUS
de execução no exterior 
Conheça quais são as músicas de artistas associados à ABRAMUS 
que mais arrecadaram direitos autorais em execuções fora 
do Brasil entre janeiro de 2008 e junho de 2009. 

Pitty: novo CD traz  muito 
rock e outros gêneros

Fotografe a imagem ao 
lado com seu celular e 
assista à cantora Pitty 
interpretar a música 
Me Adora, faixa de seu 
novo CD. Para saber mais 
sobre esse sistema, leia 
reportagem na pág. 16
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roberto Mello e Kao  
rosman no rio de Janeiro
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roberto Mello: Faro você tem mui-
ta história para contar. Quanto tempo 
você ficou na tv tupi?
Fernando Faro: Fiquei 13 anos.

rM: e na Cultura?
Fernando Faro: No fim da Tupi eu 
vim para a Cultura. Aí eu fiquei de 69 
até 76, depois saí e fui a Globo onde fi-
quei dois anos e meio.

rM: na Globo no rio ou em são Paulo?
Fernando Faro: No Rio. Fazia um 
programa chamado Brasil Especial, que 
era dirigido pelo Augusto César Vanucci 
e o Boni passou para mim. Depois saí e 
voltei para a Tupi, onde fiquei até o seu 
fechamento em 1980. De lá fui para a 
Bandeirantes fazer um programa chama-
do Noventa Minutos. Eu ficava em uma 
cadeira e ao meu lado sentava Adoniran 
Barbosa. Lembro que uma vez chegou 
um cara lá, não me lembro quem, e disse 
assim: está aí o ministro do exterior de 
Moçambique. Decidimos fazer um pro-
grama com ele. O Adoniran pediu para 
perguntar quem foi o primeiro ministro 
civil chefe da casa militar. Eu disse: Pô, 
Adoniran! Não dá fazer uma pergunta 
dessas para o ministro! Aí ele respondeu: 
Pergunta, duvido que ele saiba (risos).  

rM: e sobre a sua convivência com viní-
cius de Moraes?
Fernando Faro: Ele foi um irmão, 
um pai para mim. Ele tinha lições para 
a gente o tempo todo. Uma das últi-
mas vezes que eu o vi, ele estava inter-
nado em uma clínica em São Vicente. 
Lembro que eu passei na casa do Chi-
co (Buarque) e disse: “Baixo estou indo 
ver o Vini”.  Ele perguntou se poderia 
ir comigo. Fomos nós dois. Na clínica, 
a Gilda Mattoso - a última mulher do 
Vinícius - avisou que o Chico Buarque 
e o Baixinho, o Faro, queriam vê-lo. Ele 
me olhou e disse: “F.d.p. porque você 
não veio me ver antes?” (risos). Depois, 
pegou a minha mão e ficou segurando. 
Quando saímos de lá, ainda no corre-
dor, o Chico disse: “Baixo, acho que 
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Fernando Faro: Jornalista, 
diretor, produtor e 
responsável pelo programa 
ensaio, na tv Cultura
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 Um sergipano, de fala mansa e 
pausada, é sem dúvida a me-
mória viva da tV brasileira. Jor-
nalista, diretor e produtor, ele 

foi o  responsável por criar programas 
com estética diferenciadas. Na década 
de 1960 fernando faro inovava com 
atrações como Divino Maravilhoso (da 
tV Excelsior), a primeira versão de Mó-
bile (na tupi), tV de Vanguarda (tupi). 
Há 20 anos ele está no ar com o progra-
ma Ensaio, aliás, a atração foi inspirada 
em outra criação sua, o MPB Especial, 
de 1969, ambos na Cultura. A fórmula 

de não deixar a pergunta ser ouvida pe-
los telespectadores e fazer grandes clo-
ses no artista, inovou e se mantém efi-
ciente e cativante. Grandes nomes da 
MPB já foram entrevistados por faro. 
Além disso, faro produziu discos de ar-
tistas como João do Vale, Clementina de 
Jesus, Baden Powell, Paulinho da Viola e 
Cristina Buarque. E foi em um bate-pa-
po descontraído com o presidente e o 
vice-presidente da ABRAMUS, Roberto 
Mello e Walter franco , que faro dividiu 
suas lembranças. Acompanhe os melho-
res momentos desse encontro.  

ABRAMUS | Outubro 20096

Com quase 
meio século 
dedicado 
à música e 
televisão, 
fernando faro 
conviveu com 
os maiores 
nomes da MPB
Edição Sonia Xavier

perdemos o Vini. E perdemos, pouco 
depois ele morreu”. 

rM: tem uma história de que uma noi-
te ele chegou na sua casa reclamando 
do serviço da casa do toquinho, dizen-
do  que não estava bom...
Fernando Faro: Não foi à noite, foi de 
manhã. Ele chegou com uma maletinha 
na mão e eu logo perguntei o que havia 
de errado. “Ô Baixo, eu vim ficar com 
você, porque o serviço no apartamento 
do Toco está muito ruim”, respondeu.

rM: você chegou trabalhar com o Cae-
tano veloso, Faro?
Fernando Faro: Eu fiz com o Caetano 
aquele programa Tropicália, na Tupi. Era 
com ele, Gil, Gal, Tom Zé e Jorge Ben. 

rM: Quanto tempo durou o programa?
Fernando Faro: Não foi muito, uns 
quatro meses apenas. 

rM: Mas esse programa mudou tudo. 
antes tinha um conceito muito certi-
nho, muito exato...
Fernando Faro: É aí eles chegaram e 
desmontaram tudo. 

rM: você lembra da passeata contra a 
guitarra?
Fernando Faro: Mais ou menos (ri-
sos). Ver quadro abaixo

rM: entre tantos que passaram pela 
sua vida, por sua casa, quem foi o mais 
engraçado?
Fernando Faro: O Cyro Monteiro. 
Ele pegava aquele trem que fazia o per-
curso Rio - São Paulo de noite e chegava 
às 8 da manhã. A primeira coisa que fa-

história da MPB
trechos da

Fernando Faro  entre Walter Franco e roberto 
Mello: histórias sobre a música brasileira

na trajetória histórica da música brasileira há fatos inusitados, como a Passeata Contra 
a Guitarra elétrica realizada em julho de 1967 no centro de são Paulo. na linha de frente 
dos manifestantes estavam elis regina, Gilberto Gil, edu lobo e Jair rodrigues. eles 
representavam aqueles que “defendiam” a música popular brasileira nacionalista, sem 
intervenção de elementos de outras culturas, como a guitarra dos “imperialistas ianques”. 
os rechaçados eram os músicos da Jovem Guarda como roberto e erasmo Carlos. a 
manifestação partiu do largo são Francisco e foi acompanhada de milhares de pessoas.

Fora as Guitarras elétriCas
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zia era ligar para mim contando que iria 
para minha casa. Eu reclamava da hora e 
ele logo respondia: “Ô Baixo, eu não vou 
atrapalhar, vou ficar na sala, quietinho. 
É porque sua casa tem uma aura muito 
boa”. E assim ele ficava lá. 

rM: você esteve com o nelson Cavaqui-
nho várias vezes, não?  
Fernando Faro: Sim, uma porção de 
vezes. Acho que o último show que ele 
fez foi em uma boate chamada Via Brasil. 
Eu pedi para ele me ligar quando pegasse 
o avião no Rio que eu mandaria um car-
ro buscá-lo no aeroporto em São Paulo. 
Fiquei esperando e nada. Por volta das 5 
horas da tarde, estava preocupado e re-
solvi ligar para a mulher do Nelson e per-
guntar dele. Ela disse que ele havia saído 
cedo do Rio para me encontrar em São 
Paulo. Eu comecei a telefonar para todas 
as emissoras. Lá pelas 8 horas da noite 
recebi um telefonema do Mineiro, um 
produtor, dizendo que havia encontra-
do o Nelson em um bar. Ele contou que 
o sambista chegou no lugar, olhou para 
o garçom e perguntou: “O Faro está aí?”. 
Então, o garçom respondeu que não co-
nhecia nenhum Faro. Eu pedi para o Mi-
neiro segurá-lo lá. Ele ficou o dia inteiro 
no bar, eu o levei para o Via Brasil para ele 

fazer o show. A apresentação terminava 
legal, com a música Folhas Secas que no 
final dizia: e assim vou me acabando... 

rM: e como era a sua relação com o 
tom Jobim?
Fernando Faro: Era muito boa. Não 
era igual à minha relação com o Vinícius. 

rM: e o Paulinho da viola? ele vinha 
do rio de Janeiro para jantar com você 
perninhas de rãs, não é?
Fernando Faro: É verdade, aliás o 
Paulinho me ligou ontem e ficamos 45 
minutos no telefone. 

rM: o Paulinho é uma das pessoas mais 
suaves e delicadas que existem 
Fernando Faro: Ele e o pai, César Fa-
ria... Aliás, o Paulinho é um grande lutiê, 
faz violões e violas. É também  um grande 
colecionador de carros. Na casa dele tem 
aqueles carros antigos, tipo, Fusca, SP2 e 
uns três Karmann Guia. 

Walter FranCo: você entrevistou o 
Jamelão no programa ensaio também?
Fernando Faro: Sim. O Jamelão foi 
engraçado.  Ele chegou e perguntou por 
que eu falava de gente morta.  Eu disse: 
“Pó, Jamelão eu quero saber as histórias 

das pessoas, por exemplo, o Cravinho”. 
Aí ele disse: “Lá vem você com história 
de gente morta” (risos). O Cravinho foi 
o cara que trabalhava na noite e deu o 
primeiro emprego para ele. 

rM: e a elis?
Fernando Faro: Ela viveu em casa. 
Eu lembro que o Roberto Oliveira, que 
naquele tempo trabalhava na Bandei-
rantes, me ligava e dizia: “Baixo, faz um 
especial com a Elis”. Eu a convidei e ela 
aceitou e disse que gostaria de pegar 
uma música do Lupicínio Rodrigues. 
Eu coloquei várias, entre elas Cadeira 
Vazia. Lembro que ela ouviu e disse que 
cantaria aquela. Eu fiquei esperando ou-
vir a voz dela ensaiando à noite, e nada. 
Cantou no especial, sem ensaiar. Então 
quando eu fiz o disco com o Adoniran 
Barbosa, liguei para ela e a convidei 
para participar. Ela aceitou. Combina-
mos às seis horas da manhã. Ela apare-
ceu pontualmente e eu perguntei o que 
ela queria cantar. Ela disse: “Não sei, 
Baixo. Você não tem nada para mim?” 
Eu respondi que tinha, mas se ela não 
queria fazer alguma do Adoniran. Aí ela 
disse que gostaria de cantar Tiro ao Ál-
varo. Ela pediu para chamar o Adoniran 
para cantar, em 20 minutos aprendeu a 
música, gravou, mudou um pouco e fi-
nalizou. Ela era impressionante! 

rM: eu acho que a mulher que mais 
mexeu com a música brasileira foi a 
elis regina. 
Fernando Faro: Sim, porque ela tan-
to cantava Renato Teixeira como Milton 
Nascimento, João Bosco, Caetano...

rM: em sua opinião, quem foram as 
cinco maiores cantoras brasileiras?
Fernando Faro: Elis Regina, Elizeth 
Cardoso, Clara Nunes, Maria Bethânia 
e Gal Costa. 

rM: e os cinco cantores?
Fernando Faro: Orlando Silva, Pau-
linho da Viola, Martinho da Vila, Zeca 
Pagodinho e Walter Franco.
Walter FranCo: obrigado (risos)

Programa ensaio em 
ação: Caetano veloso, 
adoniran barbosa, 
Paulinho da viola  
e elis regina

Franco, Faro e Mello: 
recordando grandes 
momentos da MPb
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O 
secretário da Cultura do Es-
tado de São Paulo se com-
prometeu a ajudar a classe 
artística na defesa do direi-
to autoral. João Sayad se 

encontrou com diretores da ABRAMUS, 
com associados e representantes de ou-
tras entidades para debater a iniciativa do 
Governo Federal de alterar a atual legisla-
ção autoral. “Os senhores têm e devem se 
organizar para defender seus direitos e, 
nós, da secretaria, podemos entrar nessa 
batalha. Tenho certeza de que não será 
fácil, pois é uma questão pouco popular e 
complexa”, observou Sayad.  

Entre as alterações previstas pelo 
Governo está a flexibilização dos di-
reitos do autor. A classe artística dis-
corda e diz que o atual sistema de ges-
tão coletiva no Brasil tem se 
aperfeiçoado ao longo dos anos e é ad-
mirado por outros países. “Já exporta-
mos o nosso modelo para alguns luga-
res. E isso porque ele é capaz de fazer a 
arrecadação e a distribuição dos direi-
tos autorais e conexos por uma só en-
tidade”, explicou o presidente da 
ABRAMUS, Roberto Mello. Segundo 
ele, não pode haver entidade pública 
que determine o preço, condições e 
modalidades de licença. “Isso compete 
ao setor, à cadeia produtiva. São eles 
os detentores desse direito”, declarou. 

Classe artística e secretário da Cultura de São Paulo discutem projeto  
de lei que pretende alterar a gestão do direito autoral. Por Sonia Xavier

direito autoral
Em defesa do

A superintendente do ECAD, Glória 
Braga, contou que todas as mudanças 
previstas não são de fato públicas. “A ín-
tegra do projeto nunca foi mostrada para 
ninguém, apenas partes dela. Isso porque 
o Ministério da Cultura julga que só par-
te dela pode interessar. Estão previstos 
uma intervenção estatal grande na ativi-
dade privada e também a introdução de 
conceitos que levam em consideração 
essa moda de uso livre de criações pesso-
ais que está sendo lançada. É o tal do Cre-
ative Commons”, disse. 

Para o cantor, compositor, produtor e 
diretor da ABRAMUS Juca Novaes, a 
discussão sobre a flexibilização dos di-
reitos autorais é mundial, mas no caso 
brasileiro ela é agravada por conta da 
postura pública. “Agora tem uma lei que 
corre à nossa margem. Seria bom que ou-
vissem a opinião do autor”, solicitou. 

“A atual lei nos satisfaz. É importante 
que as nossas reivindicações passem a 
constar nas discussões do poder público 
ou da sociedade civil”, disse o composi-
tor e sambista Nei Lopes. A cantora, atriz 
e diretora de comunicação da Sociedade 
Brasileira de Administração e Proteção 
dos Direitos Intelectuais, Zezé Motta, foi 
enfática ao declarar que a classe está sa-
tisfeita com a atual lei do direito autoral. 
“O que precisamos de fato é sermos res-
peitados”, reivindicou. 
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luta pela defesa dos direitos 
dos artistas brasileiros no 
exterior – e dos estrangei-
ros aqui no Brasil – acaba de 
ganhar mais um importan-

te reforço. A ABRAMUS firmou acordos 
para representação bilateral para recolhi-
mento de direitos conexos com a ANDI, 
associação mexicana existente há 47 anos, 
com mais de 9.500 associados, e a AC-
TRA PRS, canadense, fundada em 1943 e 
que conta com mais de 3 mil membros em 
sua divisão de intérpretes. 

O contato com a ACTRA PRS começou 
em fevereiro de 2008 e, após algum tempo 
de negociações, em maio de 2009, as duas 
entidades assinaram contrato. “Tudo cor-
reu tranquilamente, pois a ACTRA tem a 
mesma filosofia em agilidade e transpa-
rência que a ABRAMUS”, comemora o su-
pervisor do departamento internacional 
da ABRAMUS, Ricardo Mello. Para o dire-
tor da ACTRA, Michi Waddell, a parceria 
no Brasil fortalece ainda mais a entidade, 
que representa, entre outros, a cantora 
Avril Lavigne e a banda Rush. “Iremos as-
segurar a nossos associados que eles serão 
compensados pelas suas participações em 
gravações executadas no mercado domés-
tico e também internacional”, afirma.

Com a mexicana ANDI, as conversa-
ções começaram em dezembro de 2007. 
As conversas evoluíram, e, em meados 
de setembro de 2008, a ANDI propôs um 
contrato bilateral. “Em setembro daquele 
ano fomos à Cidade do México para levar 
nossa proposta e visitar a sede da ANDI, 
onde fomos muito bem recebidos e avisa-

ABRAMUS 
faz acordos 
bilaterais com 
associações 
do Canadá  
e México
Por Bruno Guerra

dos do interesse deles em ser representa-
dos por nós”, conta Mello. 

Em julho de 2009, após analisar a pro-
posta da ABRAMUS, os representantes 
da entidade mexicana vieram ao Brasil 
para a assinatura do contrato. Estiveram 
reunidos com Roberto Mello a diretora 
do conselho executivo da ANDI, Emilia 
Carranza, o vice-presidente da sociedade, 
Ismael Larumbe, e o conselheiro Andrés 
Buonfiglio. “Lutamos pelos direitos de to-
dos os artistas de sociedades com as quais 
temos reciprocidade como se eles fossem 
conterrâneos”, diz Buonfiglio. “Podemos 
esperar muita música brasileira tocando 
no México por conta da semelhança cul-
tural, e parceiras internacionais deste tipo 
são um grande avanço, pois mostram que 
as organizações de gestão coletiva estão 
preocupadas em pagar a todos os titulares, 
nacionais ou não”, festeja Ricardo Mello.
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Os contratos da ABRAmUS com 
associações estrangeiras*:

• 14 bilaterais e 2 unilaterais para direitos 
conexos (intérpretes, músicos  
e produtores fonográficos)

• 12 bilaterais e 43 unilaterais para direitos 
autorais (autores, compositores e editoras)

Por meio desses acordos, a ABRAMUS 
se relaciona com países como Argentina, 
Dinamarca, Espanha, Rússia, Turquia, 
Japão e muitos outros. 

A lista completa dos contratos está 
disponível no site www.abramus.org.br.

FORÇA nO EXTERIOR

*dAdOS AtUAlizAdOS Até AgOStO de 2009

Roberto Mello, no Canadá, e com a equipe da 
ABRAMUS  na recepção aos diretores da ANDI

Vários artistas 
estiveram 
presentes no 
encontro com  
o secretário João 
Sayad, como   
a cantora Joelma, 
o compositor Joel 
Marques e o cantor 
Tom Zé (na foto 
abaixo)

Roberto Mello, presidente da 
ABRAMUS, e o secretário estadual 

da Cultura, João Sayad

Outubro 2009 | ABRAMUS 11
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o longo dos anos, o esforço da 
AUTVIS em defender os direi-
tos autorais nas artes visuais 
vem se solidificando. Neste ano 
a entidade resolveu investir no 

modo de se comunicar com o associado e 
seus usuários. A primeira providência toma-
da foi reestruturar a página da associação na 
internet - www.autvis.org.br.

O novo site traz grandes melhorias e mais 
espaço para que o artista exponha suas obras 
para usuários que utilizam o site como fer-
ramenta de trabalho. Todas as ferramentas 
disponibilizadas são gratuitas e fáceis de usar.

Logo na página inicial há a Vitrine, se-
ção onde ficam expostos os trabalhos de 
artistas representados pela AUTVIS. A 
Galeria é outra novidade na qual é possí-
vel publicar e gerenciar o perfil do artista, 
divulgar seu site e expor até 12 de suas 
obras. É um espaço de divulgação online 
mantido pelo próprio associado.

Segundo a Gerente de Negócios da entida-
de, Andreia Andrade, as mudanças estão sur-
tindo efeito e “os visitantes têm relatado que 
o site está melhor e a navegação, mais fácil. O 
tráfego vem crescendo de forma constante”. 
A Gerente de Operações, Fabiana Garreta,  
concorda e complementa: “Desde a criação da 
AUTVIS, há seis anos, essa é a primeira vez 
que fazemos uma reestruturação desse porte. 
Foi um grande desafio para nós”.

Apesar do sucesso destes primeiros 
passos, elas reconhecem que esse é um 
longo trabalho em uma via de mão dupla. 
“O feedback de cada usuário é fundamen-
tal para que continuemos a aperfeiçoar o 
site e melhorar ainda mais esse espaço in-
terativo. Tudo pela excelência no atendi-
mento ao artista associado e ao usuário de 
obras de arte”, define Garreta.

associação reformula sua comunicação  
e inaugura espaço online Por Ana B. Torres

Mais próxima
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aBRaMuS e Cangaral 
Produções superam  
o patamar de negociadores 
e se consideram grandes 
parceiros  Por Leonardo Costas

a 
parceria entre o setor 
Teatro&Dança da ABRA-
MUS e a Cangaral Produções 
não para de dar frutos. Um-
novo acordo de direitos au-

torais vai permitir a encenação dos textos 
A Idade da Ameixa e Ticket.

A Idade da Ameixa foi a primeira obra 
negociada. Como se trata de um texto 
de autoria do argentino Aristides Var-
gas, os atores e produtores Maurício 
Canguçu e Ilvio Amaral procuraram a 
SGAE, sociedade que realiza naquele 
país um trabalho idêntico ao da ABRA-
MUS e com quem mantém acordo bi-
lateral. “Assim que iniciamos os con-
tatos, nos encaminharam para a 
associação brasileira. A partir daí, a 
nossa relação tornou-se a melhor pos-
sível”, explica Canguçu. Recentemen-
te, a produtora obteve autorização 
para encenar Ticket, texto de autoria 
do inglês Peter Quilter. “Vamos estre-
ar essa produção em 2010 e isso será 
possível porque sempre temos nossos 
pedidos atendidos por meio de um 
trabalho sério e rápido realizado pela 
entidade“, afirma Amaral. 

Ter essa boa relação representa para 
a ABRAMUS uma oportunidade de 
aproximar o público em geral de obras 
de qualidade. É o que afirma o super-
visor de Teatro&Dança, Guilherme 
Amaral. “Temos a chance de poder co-
locar em cartaz projetos qualificados. 
É muito gratificante ainda mais quan-

do encontramos parceiros certos, que 
compram nossas ideias como a Can-
garal”, justifica.  

atuar e produzir
Desde que formaram a Cangaral 

Produções, há 19 anos, a dupla, além 
de atuar, também trabalha na produ-
ção de peças teatrais. “Queríamos ter 
controle sobre nosso trabalho e nas 
peças que gostaríamos de encenar. 
Esse foi o principal motivo que nos le-
vou a criar a parceria com Ilvio Ama-
ral”, diz Canguçu. 

Já Ilvio ressalta que a admiração e 
respeito mútuo com Maurício Cangu-
çu também fazem parte do sucesso. 
“Temos extrema confiança um no ou-
tro e contracenar é um prazer. Depois 
de tanto tempo juntos, nós nos co-
nhecemos e sabemos no olhar qual o 
próximo passo. Pensamos diferente e 
ao mesmo tempo concordamos e res-
peitamos a opinião do outro. Essa é a 
química que nos une”, conclui.

o segredo dosucesso

visite exposições de artistas cujas obras são administradas pela 
autvis no Brasil

• Matisse Hoje/Aujourd’hui: até 01 de novembro na Pinacoteca  
de São Paulo (Praça da Luz, 2. Tel.: 11 3335 – 4990).
• A França no MAC: até 15 de novembro no MAC USP (Rua Reitoria, 
109, Cidade Universitária. Tel.: 11 3091-3039).
• II Mostra do Programa de Exposições: até 02 de novembro no 
Centro Cultural São Paulo (R. Vergueiro, 1000. Tel.: 11 3397 – 4002), 
Piso Caio Graco. 
• O Mundo Mágico de Marc Chagall: até 06 de dezembro no Museu 
Nacional de Belas Artes (Av. Rio Branco, 199, Cinelância, Rio de 
Janeiro. Tel.: 21 2240-0068

AGENdA

do usuário

na foto, cena de 
Idade da Ameixa. 
Fotografe com o 

celular o  quadrado 
acima  e conheça o 

site da peça. veja 
como esse sistema 

funciona em 
Notícias ABRAMUS

Novo site da AUTVIS: espaço para divulgar currículo, perfil, 
release, exposição de obras e galeria do artista  

12



fé

c
a

p
a

U
m segmento do mercado 
fonográfico parece não co-
nhecer o significado da pa-
lavra crise: o de música gos-
pel. O gênero, originário 

dos Estados Unidos, ocupa 30% do mer-
cado brasileiro de venda de CDs e DVDs 
e movimenta uma média de R$ 250 mi-
lhões por ano (incluindo os lançamentos 
de gravadoras e selos independentes). Es-
sas são as estimativas da MK Music, gra-
vadora titular ABRAMUS e uma das 
maiores do segmento no País. Além dis-
so, o gospel é tão importante no mercado 
fonográfico internacional, que a Latin 
Academy of Recording Arts & Sciences 
incluiu em 2004 no Grammy Latino o 
prêmio para Melhor Álbum de Música 
Cristã em Língua Portuguesa.

O enorme sucesso do gênero não fugiu 
à atenção da ABRAMUS, que já tem uma  
relação de longa data com compositores e 
artistas dessa vertente.  “Os representan-
tes da música gospel brasileira já desco-
briram que também devem receber pelo 
seu trabalho”, diz o assistente do departa-
mento artístico e de repertório da ABRA-
MUS, Marcos Freitas.  

No Brasil, os números da MK Music 
ajudam a entender a magnitude desse fi-
lão. A empresa faturou, só em 2008, cerca 
de R$ 30 milhões, e vendeu quase três 
milhões e meio de CDs. Para este ano, a 
gravadora ainda projeta um crescimento 
de 10%. O bom desempenho da MK deve 
muito ao seu cast, que reúne, entre mais 
de 40 artistas, alguns dos principais no-
mes da música gospel de hoje.

Sempre atenta à expressão do gênero gospel no Brasil, a aBRaMUS 
apoia há três edições a realização do Louvor profético, um dos mais an-
tigos e relevantes encontros desse segmento no país. Durante a edição 
2009, que ocorreu em Duque de caxias(RJ), a associação montou um 
estande para esclarecimento de dúvidas sobre direitos autorais. “Tam-
bém conseguimos trazer para o nosso quadro dois nomes consagrados 
no meio evangélico - asaph Borba, autor de mais de 500 obras gravadas, 
e adhemar de campos,  que compôs diversos louvores conhecidos”, co-
memora Marcos Freitas, da aBRaMUS. “É importante uma representa-
ção séria, pois a questão de direito autoral no meio evangélico, durante 
muito tempo, ficou ofuscada”, diz o pastor Wilson Teixeira, composi-
tor e cantor evangélico, um dos responsáveis pela organização do Lou-
vor profético. “Recomendo a aBRaMUS como associação que tem uma 
postura ética e responsabilidade”, elogia.

LoUvoR pRoFÉTico

Cantores gospel 
batem recordes 
de vendas e 
passam ao 
largo da crise 
da indústria 
fonográfica
Por Bruno Guerra

Profissão de

A fluminense Fernanda Brum é uma 
delas. Com 16 anos de carreira e oito dis-
cos lançados – além de participação em 
diversas coletâneas e outros projetos – a 
cantora, que também é pastora evangéli-
ca, vende em média 300 mil cópias a 
cada novo trabalho. Seu último disco, 
Cura-me, de 2008, já é platina duplo 
(mais de 200 mil unidades vendidas), 
desempenho invejável hoje, mesmo para 
um artista não religioso. 

Brum, que se converteu após assistir a 
um show gospel quando tinha 16 anos, 
defende que o sucesso do gênero – e o 
seu próprio, por consequência – se deve 
principalmente ao fato de a música “ser 
um instrumento de comunicação do 
evangelho, de libertação, de cura da 
alma. As pessoas têm vivências muitos 
fortes com cada canção, não consomem 
apenas para dançar”, reflete. A opinião é 
compartilhada por Eyshila, outro desta-
que da MK, que gravou com Brum o CD 
Amigas (2008, mais de 50 mil cópias 
vendidas). “A música gospel tem saído 
das quatro paredes dos templos e atingi-
do os quatro cantos da Terra”, diz a can-
tora, cujo último disco de estúdio – Até 
Tocar o Céu – foi indicado ao Grammy 
Latino em 2007.

púBLico FieL 
Apesar de ter caído no gosto de con-

sumidores não religiosos de alguns 
anos para cá, a música gospel parece 
ainda não sofrer (ou sofrer menos) com 
um dos maiores entraves para a indús-
tria fonográfica hoje – a pirataria. De 

acordo com a diretora artística da MK 
Music, Marina de Oliveira, isso se ex-
plica pela conscientização do público 
que consome esse gênero musical.  
“Num mundo tão alheio a princípios 
éticos e morais, somos nós que faze-
mos toda a diferença.  Porque o certo é 
que é legal, mesmo quando o errado é 
bem mais fácil e mais barato”, afirma. 

Casos de popularização extrema, po-
rém, parecem começar a desafiar essa 
lógica. Regis Danese, cantor e composi-
tor e um dos maiores expoentes da mú-
sica gospel, experimentou os reveses da 
expansão do gênero. Segundo o próprio 
cantor, seu disco Compromisso (2008) foi 
o mais pirateado neste ano e no ano pas-
sado, muito disso por conta do sucesso 
da canção Faz um Milagre em Mim, que só 
em 2009 já teve mais de 90 mil execu-
ções públicas. Ainda assim, Compromis-
so já vendeu mais de um milhão de uni-
dades originais. “Acabo de lançar um 
novo CD e DVD [Faz um Milagre em 
Mim, Ao Vivo], que antes de chegar às 
lojas já estavam sendo vendidos na rua”, 
lamenta Danese. 

Outro fator que explica o sucesso é a 
diversidade de público religioso. Atual-
mente não é só com a população evangé-
lica que as canções gospel fazem suces-
so. “Até os padres católicos têm gravado 
músicas compostas e gravadas por evan-
gélicos. Temos conseguido romper cer-
tas barreiras. Preconceitos têm sido re-
considerados. Enfim, um novo tempo 
chegou para a música gospel no Brasil”, 
comemora Eyshila.

Regis Danese (no alto)  
seu hit Faz um Milagre 

em Mim tocou 90 mil 
vezes em 2009. Já eyshila 
alcançou disco de platina 
com o cD Até Tocar o Céu

eyshila (esq.) e Fernanda Brum: indicação 
ao Grammy Latino e média de 300 mil cópias 
vendidas por lançamento 

asaph Borba (esq.) e pastor Wilson Teixeira
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O código 2D já está disponível há alguns anos no 
Brasil, mas só agora começa a se popularizar entre as 
empresas do mercado audiovisual pela possibilidade de 
agregar a um produto informações como a ficha técnica 
de uma obra ou peças de marketing digital (como o link 
para o hotsite de uma promoção). A ABRISAN, agência 
oficial de codificação ISAN no Brasil, desde 2007 oferece 
aos clientes a adaptação de conteúdos para o código 2D 
que acompanha o número ISAN impresso em cada cópia 
de determinada obra. Para visualizar essas informações 
contidas no código basta um celular com câmera e 
acesso à internet e um programa freeware (como o 
i-nigma). É só apontar a câmera do telefone para a 
imagem e navegar em conteúdos hospedados na web 
(faça o teste com os códigos impressos na nota sobre a 
cantora Pitty, pág. 5, e na reportagem sobre a Cangaral, 
pág. 13). “O código 2D é a nova tendência de mercado 
mundial, que permite a inserção de uma quantidade 
maior de dados do que em um código de barras comum, 
e a interação via celular. Com o ISAN é possível ainda 
aliar informações da obra a um registro único de áudio  
e vídeo”, explica a diretora da ABRISAN, Monica Frese.

As redes sociais são um dos fenômenos recentes da Internet. Agora, além de conquistar 
usuários do mundo todo pela possibilidade de trocar informações, essas ferramentas 
têm invadido as estratégias de comunicação de sociedades estrangeiras que lidam 
com direito autoral. “As redes sociais são um meio rápido e eficaz de interação com 
associados, parceiros e colaboradores”, explica Ricardo Mello, supervisor do departamento 
internacional da ABRAMUS. Atenta à tendência, a associação já marca presença em dois 
dos principais serviços disponíveis na web: o microblog Twitter e o site de relacionamentos 
Orkut. Criados em fevereiro de 2009, o perfil e a comunidade oficial da ABRAMUS no Orkut 
são espaços em que os associados podem trocar informações e ideias, criar enquetes e 
divulgar eventos. Já ao seguir o Twitter da associação (www.twitter.com/ABRAMUS), 
é possível acompanhar novidades do mundo artístico, descobrir os próximos shows e 
espetáculos, além de tirar dúvidas e solicitar a divulgação de notícias. 

ABRAMUS marca presença nas redes sociais 

A Imagem Filmes, que lançou no Brasil sucessos cinematográfi-
cos como 16 Quadras, Efeito Dominó e Crash – No Limite, há mais 
de um ano descobriu o universo de benefícios oferecidos pelo có-
digo ISAN, criado para a identificação internacional de obras au-
diovisuais e que pode coibir a pirataria. Já são mais de 60 títulos 
colocados no mercado com o código, muitos deles estampados 
na contracapa. Cliente da ABRISAN desde junho de 2008, quando 
se adequou à obrigatoriedade do ISAN para lançamentos no for-
mato Blu-Ray, a produtora reconhece a importância do código.  
“É um pequeno investimento perante todas as garantias que são 
oferecidas”, diz a supervisora de materiais de cinema, vídeo e TV 
da empresa, Fernanda Zacchi.

Pequeno investimento, grandes garantias

A cidade de Goiânia, terra natal de Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marro-
ne, entre outros, foi escolhida para receber mais uma unidade de atendimento da 
ABRAMUS. À frente do novo escritório, que tem inauguração prevista para outubro 
deste ano, está a colaboradora Sabryna Barros de Carvalho. “Ver todo o contexto da 
lei ser aplicado na prática de forma tão organizada, transparente e eficiente foi mes-
mo uma grande surpresa. Dentro desse contexto, quando convidada a participar da 
nova unidade da ABRAMUS, não hesitei em aceitar”, comemora.  

Goiânia ganha escritório da ABRAMUS

Duas produções cujos direitos autorais 
foram negociados pela ABRAMUS estiveram 
entre as premiadas da  APTR (Associação de 
Produtores de Teatro do Rio de Janeiro). A 
fusão de duas peças de Samuel Beckett, Ato 
sem palavras 1 e A última gravação de Krapp, 
conquistou o prêmio de Melhor Ator (Sérgio 
Britto). Santo e a Porca, de Ariano Suassuna, 
venceu na categoria Melhor Figurinista (Ney 
Madeira). “O prêmio para Sérgio Britto com-
prova que ele é um mito do teatro brasileiro”, 
diz o supervisor do setor Teatro & Dança da 
ABRAMUS, Guilherme Amaral. 

3º Prêmio APTR de Teatro 

O departamento de Teatro & 
Dança da ABRAMUS comemora em 
2009 seus primeiros cinco anos de 
existência. Para celebrar o sucesso 
da área, o supervisor Guilherme 
Amaral tem promovido a utilização 
de obras dramáticas – em produções 
teatrais e de dança – por meio 
de palestras realizadas durante 
eventos em Aracaju, Londrina e 
Belo Horizonte.  Para Amaral, essas 

participações representam uma 
forma simples e direta de falar com 
profissionais da área. “As pessoas 
têm sempre muitas dúvidas a serem 
respondidas, e essa, muitas vezes, 
é uma maneira única de fazê-lo”, 
comenta. Para solicitar a palestra “A 
importância do direito autoral para 
o teatro”, basta entrar em contato 
com o departamento pelo e-mail  
guilherme.amaral@abramus.org.br. 

 As associações brasileiras organizaram junto com a CISAC (Confederação Internacional de Autores e Criadores) o pri-
meiro curso na América Latina sobre o sistema de gestão CIS.NET, que agrega informações de obras musicais de 98 as-

sociações de gestão de direitos autorais do mundo todo. O evento, realizado no Rio de Janeiro, contou com a presença de 
representantes de diversas sociedades estrangeiras e teve como tema principal o trabalho realizado pela CISAC para unir 
as informações presentes nos sistemas dos diferentes países em um único banco de dados para agilizar as consultas e di-
minuir o tempo de atendimento aos associados. “A participação em treinamentos é vital para que estejamos sempre atu-
alizados com as novas ferramentas e os novos procedimentos. Aprendemos e trazemos a experiência e o conhecimento 
adquiridos para o nosso dia a dia”, explica a supervisora do departamento internacional da ABRAMUS, Roseany Fagundes.

A união de informação faz a força 

TEATRO & DANÇA em palestras pelo Brasil

g

O ator Sérgio 
Brito ganhou o 
prêmio de “melhor 
protagonista” da 
Associação de 
Produtores Teatrais 
do Rio de Janeiro
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Equipe que particiou do primeiro 
curso na américa Latina sobre o cis.nEt
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 O 
Congresso Nacional está 
debatendo um projeto que 
se aprovado vai revolu-
cionar o mercado musi-
cal brasileiro. A Propos-

ta de Emenda à Constituição (PEC) nº 
98/2007 de autoria do deputado federal 
Otávio Leite (PSDB-RJ), em conjunto 
com um grupo de parlamentares, ins-
titui Imunidade Tributária para os fo-
nogramas e vídeos-fonograma conten-
do música composta por brasileiros ou 
interpretada por artistas brasileiros. 

Ou seja, não incidiriam impostos so-
bre a venda de música brasileira e que 
hoje oneram o preço do atacado ao varejo 
tanto em suportes físicos, como o CD e o 
DVD, quanto em formatos digitais. Ape-
nas o segmento editorial goza de benefí-
cio similar a este e que agora se pretende 
estender à música nacional.

Nada mais justo que isso ocorra em 
nosso mercado. Em um ambiente onde 
imperam a pirataria de CDs e DVDs é 
mais do que bem-vinda uma redução 
de custos fiscais que irá beneficiar o se-
tor que produz música, que comerciali-
za e o consumidor final. Para autores e 
artistas, a medida representará aumen-
to nominal de remuneração. Já os pro-
dutores fonográficos devem aumentar 
o investimento em música brasileira, 
principalmente no lançamento de no-
vos artistas, segmento mais prejudica-
do pela redução do mercado fonográfi-
co brasileiro nos últimos dez anos.

Outra grande vantagem da medida se 

Proposta de emenda à Constituição cria 
imunidade tributária para o setor  Por Paulo Rosa*

dará no setor de música digital que cresceu 
a taxas significativas nos últimos quatro 
anos. Como se visualiza que o futuro do 
negócio passa necessariamente pelo mer-
cado digital com sua representatividade 
cada vez maior no total das receitas com 
música, é importante para o setor como 
um todo, que a música brasileira possa ser 
imune a tributos, o que certamente faci-
litará e estimulará o desenvolvimento dos 
variados modelos de negócio pelos quais 
o acesso legal à música se dará (e já está se 
dando) no ambiente “online”. 

Como se pode perceber, os efeitos da 
medida serão benéficos para todos, au-
tores, artistas, produtores e aqueles que 
trabalham no mercado musical, além 
obviamente do público consumidor de 
música. Nossa expectativa é de retoma-
da de crescimento nas vendas de supor-
tes físicos (CDs, DVDs, Vinil, etc.) e de 
crescente desenvolvimento dos negó-
cios na área digital. Esta é a verdadeira 
importância da PEC da Música.
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* paulo Rosa é presidente da  
associação Brasileira dos produtores  

de discos - aBpd - e diretor da aBRaMUs

O fim do imposto
na venda da música brasileira

Leia a íntegra deste texto 
em www.abramus.org.br/

noticias/view/id/231/

e mais de 50 mil artistas juntos!
Há mais de 6 anos, a Associação Brasileira dos Direitos de Autores Visuais, AUTVIS, 

licencia imagens que poderiam compor a maior exposição de todos os tempos! 
Acesse www.autvis.org.br e conheça os benefícios de fazer parte desse “acervo”!
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www.abramus.org.br

!pode ser a vitrine do seu trabalho

O novo site
da ABRAMUS

•  Agenda de eventos
•  Informações sobre associados de todo o Brasil
•  Galeria-perfil com fotos, release e links

E MAIS:
Notícias do mundo 

musical e cadastro  

para newsletter


