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votos renovados
Chega às suas mãos uma nova edição da Revista ABRAMUS. Total-

mente modificada, com novo layout e também com o conteú-
do muito mais abrangente, esclarecedor e com uma visão ampla do 
mercado. Principalmente agora, quando todos nossos esforços es-
tão centrados na defesa do direito autoral. Em 2009, a participação 
da entidade nessa luta foi bastante significativa. Temos um longo e 
árduo trabalho pela frente em 2010. Tudo isso poderá ser conferido 
na reportagem especial sobre o direito autoral e as novas regras que 
podem surgir. Há ainda uma fotografia das grandes turnês mundiais 
que chegam ao País em uma escala cada vez maior. Isso demonstra 
o tamanho de mercado que temos em mãos. Depois você terá uma 
entrevista com os irmãos Victor & Leo. A dupla, sucesso absoluto no 
ano passado, nos contou como foi o início da carreira e os momentos 
mais expressivos. Temos ainda os números marcantes: um aumento 
de 40% em novas filiações no ano passado.  O segredo do sucesso é o 
trabalho focado no titular. Agora são 22.782 filiados, sendo que 4.905 
deles conquistados apenas no último ano. Por fim, uma observação 
que diz respeito aos conflitos de interesses naturais que possam sur-
gir entre os diferentes titulares, quando compartilham um mesmo 
teto ou espaço. Acredito ter atingido com sucesso a comunhão dos 
diversos interesses gerenciados sob a guarda da ABRAMUS, sem que 
se perdesse ou se desvirtuasse a filosofia de cada um. 

“divulgaÇão”,  
o maior fotógrafo  
de todos os tempos. 

respeite o autor. 
respeite a autoria.

pena que ele não existe.
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notíCiAs

vento sul
Novos talentos musicais surgiram em Curitiba. um deles é a banda Copacabana Club, que tem feito muitos shows pelo país, além 

de ser presença constante na mtV. “É difícil saber se Curitiba é a bola da vez, mas a atenção da mídia é positiva para a divulgação das 
bandas da cidade. além de nós, outros apareceram em diversas matérias e receberam críticas favoráveis”, avalia a baterista Claudia 
bukowski, que junto com alessandro Oliveira (guitarra e vocais), Lulli Frank (guitarra) e tile Douglas (baixo) forma o Copacabana 
Club. em 2010 o grupo pretende lançar um CD. “Com a correria de shows está difícil determinar uma data certa para o lançamento”, 
garante Claudinha. eles resolveram se associar à abramus com o aumento da exposição do grupo. “Fico feliz que a questão de 
direitos autorais seja sério no brasil, e o trabalho das bandas, respeitado”, comenta. “Quando pesquisamos sobre o assunto, muitos 
nos recomendaram a abramus. tivemos uma reunião para saber o que eles fazem pelos artistas e, apesar de não termos muita 
experiência sobre o assunto, estamos felizes com o trabalho”, diz ela. 

Da esquerda 
para a direita, os 

integrantes da banda 
Copacabana Club: Claudia 

Bukowski, Alessandro 
Oliveira, Lulli Frank e Tile 

Douglas. Do Paraná 
para o país

o segredo dos grandes suCessos

marCo e mário, anote esses nomes

rei dos pampas

Com 18 anos de carreira, DJ Deeplick é um dos nomes de maior sucesso no cenário 
musical. Suas versões estão sempre entre as mais tocadas e no ranking das dez mais 
executadas são remixes seus. Versões como Mina do Condomínio e Burguesinha,  
com Seu Jorge, Não É Proibido, de Marisa Monte. O sucesso do DJ se explica pela sua 
dedicação em pesquisar timbres, gravar instrumentos e editar minuciosamente cada 
música. “Busco um caminho que combine com a versão original e não fuja da intenção  
do artista”, explica. “Ao mesmo tempo em que transformo a música em algo mais moderno, 
dançante e pop, não deixo de lado a essência do artista.” . Para 2010, estão programadas 
as produções de gabriel, o Pensador, com o grupo vocal As Walkírias, além de um projeto 
pessoal de música eletrônica. Deeplick está atento às notícias sobre o direito autoral:  
“No meu trabalho como compositor, o processo de recolhimento é simples, mas no caso  
dos remixes, quando há duas versões da mesma música, é preciso ter um cuidado maior. 
Quando me associei à ABRAMUS, expliquei as dificuldades e tive ajuda. A associação  
está antenada com as novas tendências. foi uma batalha que vencemos juntos.” 

inspirados por grandes ícones da música sertaneja, os 
irmãos marco e mário começaram a cantar há 5 anos. 
o talento dos jovens de uberlândia se propagou além 
da fronteira do triângulo mineiro. Há 4 meses eles 
assinaram contrato com a sony music e lançaram o CD 
marco e mário ao vivo. “A música sertaneja sempre foi 
nosso estilo preferencial. Crescemos ouvindo esse tipo 
de música. É da nossa raiz”, explica marco. reconhecida, 
o público tem lotado os shows da dupla. “em Patos de 
minas tivemos 5 mil pessoas, depois esse número subiu 
para 30 em uberlândia”, conta marco, que assume estar 
vivendo um sonho ao rodar o Brasil em turnê. e provam 
que santo de casa faz milagre, sim. “somos a primeira 
dupla sertaneja de filhos de uberlândia a estourar em 
nossa terra. Bruno e marrone e victor & Leo estouraram 
aqui, mas são de fora”, observa marco.

natural de santana do Livramento (rs),  
Gaúcho da Fronteira começou a tocar violão, 
acordeon e bandoneon na infância. em 
1975, lançou seu primeiro disco solo. A 
partir daí sua popularidade se espalhou. 
o ritmo bem-humorado e dançante, sem 
deixar de lado a tradição dos pampas, foi 
fator determinante para o sucesso. usando a 
música regional como base, o cantor misturou 
ritmos brasileiros. “Podemos juntar todas as 
regiões e mesmo com as diferenças, somos um 
só Brasil”, comenta. “se a ABrAmus continuar 
fazendo um bom trabalho com seus filiados, 
a tendência é crescer mais. estou certo de 
que juntos seremos mais fortes.”

novidade na mpB

o legado de tânia alves

04 reVista abramus

A cena musical brasileira ganhou um novo expoente. É Rogéria Holtz.  
Nascida em Itararé, interior de SP, a cantora está em seu segundo CD  
– No País de Alice – e já é conhecida além dos limites da cidade onde mora, 
Curitiba. O repertório do seu trabalho atual é composto por letras da poetisa 
Alice Ruiz, músicas conhecidas – como Socorro, que foi gravada por Arnaldo 
Antunes e gal Costa – e novidades como festa das Estrelas, parceria entre 
Alice e Rogéria. “Quero cantar em São Paulo, que é o principal reduto  
da poetisa”, declara.  Em meio a tantos estilos musicais, Rogéria ainda  
não classificou o seu. “Quando me perguntam o que eu canto, coloco vários 
adjetivos para dizer que é MPB. É um período de adaptação, daqui a pouco 
temos um nome”, comenta a cantora que também trabalha como locutora. 
“Sempre usei a minha voz e minha criatividade. Recém-associada à ABRAMUS, 
define a entidade como transparente e respeitosa. “A ABRAMUS foi divisora de 
águas na vida de muitos paranaenses desinformados e eu me incluo  
na lista. Sei que conto com pessoas bacanas e que podem me orientar”, 

Entre os artistas recém-associados 
à ABRAMUS, Tânia Alves tem a 
versatilidade como marca. Como 
atriz, interpretou personagens 
inesquecíveis no teatro, no cinema 
e na televisão, como a Dos Anjos, 
da minissérie global Amazônia. 

Na música, gravou 16 discos, com ritmos que vão do bolero 
a  dance music. “O Brasil é assim: uma mistura de várias 
influências”, afirma. Tânia começou no teatro musical, 
mas, segundo ela, sua ligação com as artes vem do berço. 
“Minha mãe diz que, antes de aprender a falar, eu cantava”, 
conta. Incansável, ela grava um novo disco e planeja levar 
o musical Tieta do Agreste para o Rio de Janeiro,  continuar 
apresentando seu show de bossas e boleros e abrir uma nova 
unidade de seu SPA Maria Bonita e um restaurante.  
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Afiliado da 
ABRAMUS, 

o artista Gaúcho da 
Fronteira planeja gravar 

um CD em espanhol  
e um DVD ao vivo  

nesse ano
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Direito AutorAL

polêmicaLei De DireitO autOraL, a

Ministério da 
Cultura propõe 
mudanças na lei 
sem consultar  
a classe artística  
e sem divulgar  
o conteúdo integral 
do projeto de lei
por sonia xavier

Promulgada em 1998, a Lei de Direitos Autorais foi assentada em um cenário digital diferente 
dos dias atuais, ou seja, distante da quantidade de mídias digitais de hoje. Ao menos essa é a 
justificativa apresentada pelo Ministério da Cultura (MinC)para desencadear ações para realizar 
uma ampla revisão na Lei 9.610/98 que regulamenta o direito autoral. Porém, os principais inte-

ressados no assunto – os autores – não gostaram da ideia. O descontentamento nasceu da falta de par-
ticipação da classe e do desconhecimento do conteúdo integral da lei. “Eu me sinto excluído da discus-
são, escolheram delegados para decidirem sobre a minha vida”, diz o músico Danilo Caymmi. 

É fato que, hoje, internet, mp3, pen drives, iPods, CDs e DVDs alteraram os meios de divulgação e disse-
minação das criações artísticas. Porém, nem todos concordam que  por isso a lei precisa ser alterada. Para o 
presidente da ABRAMUS, Roberto Mello, essa reforma é um retrocesso: “foram doze anos de debates para 

a aprovação da Lei 9.610. Agora 
a gente se vê numa situação pe-
riclitante para o direito autoral”.

A polêmica gerada pelo ante-
projeto de lei deve-se ao clima de 
insegurança causado em torno 
das desconhecidas mudanças, 
Por sua vez, o MinC prometeu vá-
rias vezes tornar o novo texto pú-
blico, mas não cumpriu. Durante 
o 3º Congresso de Direito de Au-
tor e Interesse Público, realizado 
em novembro, na sede da fede-
ração do Comércio do Estado de 
São Paulo (fecomercio), foram 

montados paineis para discutir 
algumas mudanças. Mas nada da 
divulgação integral.

“Não estamos fazendo na sur-
dina, como fomos acusados no 
Congresso”, defendeu-se o diretor 
de direitos intelectuais do MinC, 
Marcos Alves de Souza, durante 
um debate sobre a revisão da lei, 
na Sala Cinemateca, em São Pau-
lo. Segundo ele, o ministério con-
centrou suas energias na reforma 
da Lei Rouanet, que agora está no 
Congresso Nacional. “Só depois 
foi dado sinal verde para alterar a 

“Foram doze 
anos de debates 

para a aprovação da Lei 
9.610. Agora a gente se vê 
numa situação periclitante 

para o direito autoral” 
Roberto Mello, 

ABRAMUS

“Não estamos 
fazendo na surdina, 

como fomos acusados 
no Congresso”   

Marcos Alves de Souza, 
Ministério da Cultura

forÇa tarefa em Brasília
Com a aproximação da data prevista pelo MinC para abertura de consulta pública do projeto de lei do direito autoral, 
representantes de entidades de gestão de direitos, do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) e artistas 
estiveram em Brasília para conversar com os congressistas sobre o assunto, em março. “Viemos aqui com a proposta de 
conscientizar os políticos sobre as mudanças previstas na lei”, explicou o músico e diretor da ABRAMUS, Danilo Caymmi. 
A comitiva composta por mais de dez pessoas se reuniu com os senadores Álvaro Dias, Renato Casagrande e Demóstenes 
Torres e com a deputada federal Luiza Erundina, em seus gabinetes. Caymmi explicou que um colegiado havia sido formado 
para decidir sobre o que deveria ser mudado e que ele se sentia um excluído dentro do processo. “A revisão da Lei de Direito 
Autoral é um retrocesso, tivemos uma conquista muito grande nos últimos anos e, agora, ouviram pessoas que não 
são do meio”, esclareceu a diretora da Associação Brasileira de Direito Autoral (ABDA) e assessora jurídica da ABRAMUS, Maria 
Cecília garreta. Álvaro Dias se declarou “simpático à causa dos músicos” e elogiou a iniciativa do grupo de ir até Brasília. “Há 
muitos projetos tramitando na casa, a presença de vocês nos ajuda a prestar atenção no que está sendo proposto”, comentou 
Dias. O senador Renato Casagrande também julgou louvável a visita. Segundo ele, essa era uma forma de os artistas 
mostrarem sua realidade de trabalho. A deputada federal Luiza Erundina recomendou que os presentes se organizassem para 
levar a discussão até outras comunidades. “É importante ter pessoas de movimentos comunitários, culturais, sociedade civil 
participando desse debate. Temos de popularizar o assunto, porque esse público é formador de opinião”, recomendou.
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Glória Braga  
(Ecad), Danilo 

Caymmi (ABRAMUS) 
e Maria Cecília Garreta 

(ABDA) durante  
um dos encontros  

 com senadores  
em Brasília
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Direito AutorAL

“Isso (determinar preço, condições e modalidades 
de licença) compete ao setor, à cadeIa produtIva. 

afInal, são detentores desse dIreIto”.

Lei de Direito Autoral e há proce-
dimentos formais para isso. Já 
aprovamos um cronograma com 
a Casa Civil”, garantiu. 

Para o MinC o Congresso serviu 
como ferramenta para discutir o 
projeto com as entidades e cria-
dores. Depois, o texto foi encami-
nhado para o grupo Interministe-
rial de Propriedade Intelectual 
(gipi), órgão do governo federal, e 
na sequência para revisão na Casa 
Civil. De acordo com o cronogra-
ma mencionado por Souza, a lei 
iria para consulta pública por vol-
ta do dia 15 de março. Mais uma 
vez o ministério voltou atrás e 
protelou em um mês a ação.

Segundo Souza, o processo de 
consulta pública será pela inter-
net. Tanto o texto atual da lei 
quanto as propostas de mudança 
estarão na rede, em um programa 
interativo. “Os campos serão sepa-
rados e clicáveis. Assim, qualquer 
pessoa poderá selecionar um ca-

pítulo e propor alteração, justifi-
cando. É o mais próximo de um 
processo limpo e participativo”, 
diz. Só então o projeto irá para o 
Congresso Nacional. Talvez, no se-
gundo semestre deste ano.

a estatização do direito autoral
Entre as alterações do projeto 

de lei  está a criação do Instituto 
Brasileiro de Direito Autoral 
(IBDA), que seria um órgão para 
mediar e fixar valores de remune-
ração de direito autoral. Assim, o 
atual sistema de gestão coletiva 
mantido pelo Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição 
(ECAD) sofreria grande mudança.

“É o estado interferindo naquilo 
que é um direito privado. Nosso 
sistema de gestão coletiva foi se 
aperfeiçoando ao longo dos seus 
32 anos de existência e hoje é um 
modelo exportado para outros 
países”, contesta o presidente da 
ABRAMUS. De acordo com ele 

não pode haver entidade pública 
que determine o preço, condi-
ções e modalidades de licença. 
“Isso compete ao setor, à cadeia 
produtiva. Afinal, são os detento-
res desse direito”, combate Mello. 

Porém, não é isso que defende 
o diretor de direitos intelectuais 
do MinC: “Ao contrário do que 
muitas pessoas pensam, não te-
mos nada contra as sociedades 
de gestão coletiva. O que acha-
mos errado, e temos o direito de 
ter essa opinião, é que isso não 
pode acontecer sem supervisão”. 
Segundo Souza, supervisionar é 
uma das funções do Estado. Para 
ele, caso o IBDA seja criado, servirá 
para estimular as sociedades de 
gestão coletiva em áreas que ain-
da não contam com elas. Com ge-
rência ou não do Estado, se a lei 
for aprovada, poderá haver um 
tempo em que os criadores senti-
rão saudades da atual legislação 
de direito autoral brasileira.

“O que 
achamos errado, 

e temos o direito de 
ter essa opinião, é que 

isso (gestão coletiva)  não 
pode acontecer sem 
supervisão”, Marcos 

Alves de Souza

“Nosso 
sistema de gestão 

coletiva foi  
se aperfeiçoando ao 

longo dos seus 32 anos de 
existência e hoje é um 
modelo exportado...” - 

Roberto Mello
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“para 
lIbertar o 
potencIal 
da músIca 

dIgItal, 
temos que 

prestar 
muIta 

atenção à 
pIratarIa”

O recém divulgado relatório 
anual da International fe-

deration of the Phonographic 
Industry (IfPI) traz notícias ani-
madoras e ao mesmo tempo 
alarmantes para profissionais 
do mercado fonográfico e con-
sumidores de música. O docu-
mento aponta que apesar do 
crescimento de 940% nas ven-
das de música digital de 2004 
para cá, o mercado em geral 
amargou uma retração de 30%.

Segundo o levantamento, o 
faturamento da indústria com 
formatos digitais foi de US$ 20 
milhões no início da década para 
US$ 4,2 bilhões em 2009. O nú-
mero – e tipos – de serviços licen-
ciados para distribuição de músi-
ca – lojas de downloads, sites de 
streaming – também aumentou 
de 50 para cerca de 400.

 “Seria ótimo mostrar que essas 
inovações levaram a um cresci-
mento do mercado, mais investi-
mentos em artistas, mais empre-
gos. Infelizmente, não é o caso”, 
diz o presidente da IfPI, John 
Kennedy, na introdução do rela-
tório. “A pirataria digital continua 
sendo uma enorme barreira.” O 
relatório endossa a tese: na fran-

ça, onde 25% da população com 
acesso à internet baixa músicas 
ilegalmente, foram lançados 107 
discos de artistas locais na pri-
meira metade de 2009, 60% me-
nos que no mesmo período de 
2003. O Brasil enfrentaria proble-
ma semelhante: em 2008, lançou 
um décimo de discos nacionais 
comparado a 1998.

“Para libertar o enorme po-
tencial da música digital, nós te-
mos que prestar muita atenção 
à questão da pirataria nas redes 
P2P (usuário para usuário) e em 
outras formas”, afirma Kennedy.  
“É neste ponto que, hoje, espera-
mos a ação dos governos.” 

avanço digital
Relatório 2010 da IFPI mostra mercado de música digital  
em franca expansão, mas alerta para os danos provocados  
pela pirataria e compartilhamento ilegal   por Bruno guerra
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Osucesso não des-

lumbrou os irmãos 
Vitor e Leonardo 
Chaves Zapalá Pi-

mentel. Ao contrário, deixou-os 
ainda mais centrados em relação 
à influência que exercem junto 
ao público. A dupla Victor & Leo é 
o maior fenômeno da música 
dos últimos anos. Associada à 
ABRAMUS, é sucesso absoluto. 
Os shows estão sempre lotados 
e a venda de CDs é grande. Os 
irmãos iniciaram a carreira em 
1992, na cidade de Abre Campo, 
em Minas gerais, sem muita pre-
tensão. Em 1994, quando muda-
ram para Belo Horizonte, apro-
veitaram para estudar canto. 
Sete anos depois, convictos de 
seguir a carreira musical, muda-
ram-se para São Paulo, onde pas-
saram a cantar na noite. O pri-
meiro dos setes CDs foi lançado 
em 2002 pela gravadora Num-
ber One. Intitulado de Victor & 
Leo havia a inconfundível marca 
da dupla: uma obra autoral e que 
mescla vários estilos, entre eles o 
folk, pop e romantismo. No fim 
do ano passado, a dupla lançou 
o segundo DVD Ao Vivo e em Co-
res em São Paulo, e estão a todo 
vapor em turnês pelo Brasil para 
divulgar o trabalho. 

Com 18 anos de 
carreira, dupla faz 
sucesso pelos lugares 
onde passa. E olha 
que não são poucos! 
por sonia xavier

entrevistA
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aBramus: Como é a seleção 
das músicas para compor os Cds? 
vocês decidem juntos  
o que deve entrar no álbum?
viCtor: Isso também acontece, 
mas não é apenas assim. O Leo 
possui uma sensibilidade musi-
cal muito forte e é nela que con-
fio para combinar o repertório. 
Mas ele também compõe e fez 
algumas músicas comigo. Então, 
fazemos as coisas sempre juntos.

aBramus: qual música vocês 
gostariam de ter gravado?
viCtor: Centenas. Como intér-

pretes, expressamos nossa emo-
ção através da canção, mesmo 
que não seja de nossa autoria. 
Seria impossível, mas cantaría-
mos e gravaríamos cada canção 
de nossa história de vida, sendo 
impossível citar apenas uma.

aBramus: por falar em 
reconhecimento, como foi 
participar do Brazilian day  
em nova York?  vocês já haviam  
se apresentado no exterior antes? 
viCtor: gravamos um trabalho 
com canções nossas em espa-
nhol, foi lançado em todos os paí-

ses da América Latina. Ele nos deu 
a oportunidade de nos apresentar 
em 2008 e 2009 em lugares como 
Porto Rico, Argentina, Colômbia 
e México. Mas o Brazilian Day foi 
uma experiência diferente e de 
muita responsabilidade. Afinal, 
sua música se torna a ponte da 
emoção de saudade entre aque-
les que estão lá e os que estão no 
Brasil. ficamos emocionados.

aBramus: vocês começaram a 
carreira adolescentes e disseram 
em uma entrevista que o primeiro 
pagamento foi em sanduíche e 
refrigerante. Como se sentiram?
leo: É verdade, fomos convida-
dos para cantar em um bar, não 
tínhamos um repertório grande, 
mas topamos. foi a primeira vez 
e como gratificação recebemos 
um lanche. Quando saímos pen-
samos: poxa, o cara nem cobrou! 
Isso expressa a forma natural e 
despretenciosa que iniciamos. 

aBramus: antes da música 
vocês tinham planos  
de seguir outras carreiras? 
leo: Na verdade, fizemos alguns 
“quebra galhos”, mas nada muito 
sério. Começamos a cantar em 
1992,  mas não imaginávamos 
uma carreira. Em 1994 mudamos 
para Belo Horizonte, começamos 
a cantar mais vezes em bares 
e passamos a viver da música. 
Nunca mais pensamos em fazer 
algo diferente. Era a nossa reali-
zação pessoal e para  fazer bem 
aos outros também.  

aBramus: após 14 anos 
de trajetória artística veio  

a consagração em 2006.  
vocês chegaram a pensar em 
desistir  e fazer outras coisas? 
leo: Não, tivemos momentos 
difíceis como em qualquer outra 
profissão, mas desistir ou fazer 
outra coisa não. Em alguns mo-
mentos complicados, tivemos o 
apoio dos familiares e amigos, 
isso foi fundamental!

aBramus: por que decidiram 
gravar um Cd em espanhol? 
leo: A Sony Brasil enviou nosso 
material para Sony Latina, em 
Los Angeles e eles gostaram. 
Disseram que era uma música 
universal e que poderia dar cer-
to em outras línguas. Então nos 
convidaram para gravar em es-
panhol. ficamos meio apreensi-
vos, pois não falávamos nada do 
idioma, apenas buenos dias (ri-
sos). foi um desafio, mas resolve-
mos encarar e fizemos um curso 
intensivo de três meses. Não foi 
nada fácil, porque até dominar a 
língua e a pronúncia a ponto de 
fechar os olhos e gravar uma can-
ção com a alma, demorou muito.

os shows da dupla estão sempre 
cheIos. prova do sucesso que os 

Irmãos alcançaram com o públIco

aBramus: quais os próximos 
passos da carreira? 
leo: Acabamos de lançar o se-
gundo DVD e estamos traba-
lhando na divulgação. Estamos 
em lua de mel com esse trabalho. 
Algo novo, só mais adiante.

aBramus: qual a importância, 
para ambos, do trabalho  
da aBramus para defesa 
do direito do autor?
viCtor: fundamental. Ainda 
mais num tempo em que a pi-
rataria está se tornando algo 
aceitável e normal. 

Victor & Leo 
monstram sintonia 

e amizade durante seus 
shows. Acima a caricatura 

dos irmãos, feito pelo 
consagrado artista: 

Aroeira

entrevistA

12 reVista abramus reVista abramus 13

aBramus: uma característica 
da dupla é imprimir o caráter 
autoral em seus trabalhos  
e o victor detém o maior número  
de composições. onde você, 
vitor, busca inspiração para 
compor? você é romântico  
ou romancista? 
viCtor: Minha inspiração apa-
rece sem hora, lugar e sem 
para quem. Está no invisível e, 
às vezes, no silêncio. Está onde 
não se imagina e até no óbvio. 
Então, creio que seja ela quem 
me busca. Acho que tenho um 
pouco do romancista e um 
pouco do romântico. Pois qual 
é o romântico que não escreveu 
um romance, ainda que com os 
próprios passos? E qual é o ro-
mance que saiu de alguém sem 
mínimo romantismo?
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merCADo

grandes 
shows

iNterNaCiONais NO brasiL
O Brasil entrou definitivamente na rota dos grandes 
espetáculos internacionais. Era tudo que os fãs 
brasileiros queriam   por renata flores

Ao contrário do resto 
do mundo, que tem 
enfrentado dificulda-
des financeiras ainda 

por culpa da crise econômica, o 
Brasil pode tirar proveito de uma 
economia estável. Com esse ce-
nário atraente, muitos investi-
mentos têm sido direcionados 
para cá. E além de aportes das 
multinacionais, um outro setor 
chamado a atenção: o das gran-
des turnês internacionais. 

Só no ano passado, artistas que 
antes não cogitavam fazer apre-
sentações na América Latina, esti-
veram nas principais capitais bra-
sileiras e até falam em voltar. É o 
boom dos shows internacionais. 
Outro ponto importante nesse 

segmento é a profissionalização 
do setor. Empresas responsáveis 
por trazer essas mega stars se an-
tecipam aos desejos do público e, 
cada vez mais, surpreendem ao 
anunciar as próximas atrações. 

A Time for fun, maior compa-
nhia de entretenimento da Amé-
rica Latina, eleita em 2009, pela 
revista billboard, a terceira maior 
produtora do mundo, é um exem-
plo do prestígio que as empresas 
brasileiras têm alcançado na pro-
dução de megaeventos. E não é 
para menos. Além dos grandes 
astros da música mundial, a Time 
realizou as temporadas dos prin-
cipais musicais produzidos no 
Brasil, como Miss Saigon, O Fantas-
ma da Ópera e Les Misérables. 

Não há dúvidas de que o mo-
mento é favorável para as gran-
des produções. Além disso, hoje, 
esses eventos romperam os limi-
tes do eixo Rio-São Paulo. Cidades 
como fortaleza, Recife, Olinda, 
Manaus, Curitiba, florianópolis e 
Porto Alegre entraram na rota de 
shows do Brasil. Era tudo que os 
fãs brasileiros queriam e mere-
ciam. E, ao que parece, esse movi-
mento só está começando.  

Reforça essa tese, outro fator 
que influencia o volume de apre-
sentações: a nova realidade das 
gravadoras e editoras musicais, 
que não sobrevivem mais da ven-
da de CDs. “Hoje as grandes com-
panhias multinacionais buscam 
outro mercado, o da execução 

pública, que no momento dá re-
torno financeiro”, explica o super-
visor artístico e de repertório da 
ABRAMUS, fernando Viana San-
tos. A Associação é a responsável 
pelo repasse da arrecadação de 
direito autoral do Escritório Cen-
tral de Arrecadação e Distribuição 
(Ecad) aos artistas associados. 
Neste caso, as associações musi-
cais respondem pela fixação dos 
preços, regras de cobrança e dis-
tribuição dos valores arrecadados. 

Segundo Viana, para a ABRA-
MUS a movimentação cresceu e 
representa um aumento na arre-
cadação. A responsável pela área 
de shows da entidade, Nádia 
Crasto, explica que mesmo em 
atrações internacionais ela acom-
panha as solicitações dos sócios. 
O show do Coldplay, realizado em 
março, por exemplo, foi trazido 
pela Universal Music, associada 
ABRAMUS. A empresa passou os 
detalhes sobre as apresentações. 

O Ecad também tem percebi-
do um crescimento significativo 
na realização de shows interna-
cionais nos últimos cinco anos. 
Em 2006, houve aumento na ar-
recadação dos Direitos Autorais 
de execução pública. Três anos 
depois, foram realizados 120 
shows internacionais no Brasil. 
Segundo o órgão, essa tendên-
cia deve se manter em 2010.

No início de março alguns 
acordos comerciais deram ori-
gem a novas empresas no setor. 
O grupo Traffic e a Planmusic 
fundiram as suas operações e 
criaram uma gigante do entrete-
nimento brasileiro.  Agora é só 
esperar por novas atrações! 

em tempo:
Simply Red: Banda inglesa se 
despede após 26 anos de carreira: 
Os shows ocorrem em Recife (16/04, 
no Chevrolet Hall), São Paulo (20/04, 
no Credcard Hall), Belo Horizonte 
(21/04, no Chevrolet Hall), Rio de 
Janeiro (23/04, no Citibank Hall)

OutROS ShOwS
A banda punk americana Social 
Distortion: as apresentações 
acontecem em  Curitiba, (18/04, no 
Curitiba Master Hall);  
e em Porto Alegre (20/04, no Centro 
de Eventos Casa do gaúcho). 
 
O trio de rock Placebo: a banda 
inglesa de rock alternativo toca  
em Belo Horizonte (16/04, no 
Chevrolet Hall) e São Paulo (17/04, 
no Credicard Hall)

O DJ Moby: o multiinstrumentista, 
DJ e produtor de música eletrônica 
fará apresentações em  turnê  
Porto Alegre (20/04, no Pepsi  
On Stage), Curitiba (21/04, no 
Master Hall), São Paulo (23/04,  
no Credicard Hall) e Rio de Janeiro 
(24/04, no Citibank Hall).
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em fase de CresCimento 
a associação brasileira de Codificação de Obras audiovisuais (abrisaN) foi criada há pouco mais de 

dois anos, mas já mostra a importância de codificar audiovisuais com o isaN (international standard 
audiovisual Number). Com clientes de renome no mercado como Globo Filmes, Versátil, imagem 
Filmes e Paris Filmes, a agência brasileira do isaN vem pavimentando a estrada para a criação de um 
banco de dados do audiovisual brasileiro com rastreamento internacional.

 “a cada ano nos surpreendemos com o enorme crescimento que obtemos e o aumento na procu-
ra é constante”, celebra a diretora da entidade, monica Frese. e não é para menos, em 2009 a abrisaN 
registrou um crescimento de 130%. monica explica que deseja estabelecer metas cada vez mais 
ambiciosas para o registro no brasil: “temos um mercado audiovisual crescente no país. É um 
ótimo momento para codificarmos a produção brasileira com um registro internacional”.

Com apenas 
dois anos de 

existência, ABRiSAN 
apresenta crescimento 

surpreendente em 
2009: 130%

workshop fedala 2009 responsaBilidade soCial na aBramus
Audiovisual latino-americano em busca da gestão coletiva
A federación de Escritores e Directores Audiovisuales 
Latinoamericanos (fEDALA) realiza diversos eventos ao longo 
do ano para discutir questões da indústria criativa e seus 
profissionais. Em novembro, o Rio de Janeiro sediou o Workshop 
fedala 2009, promovido pela entidade para consolidar a indústria 
cinematográfica na América Latina. Compareceram ao encontro  
o presidente da ABRAMUS Roberto Mello, o International Affairs 
da entidade, Martín Marizcurrena e a diretora da ABRISAN,  
Monica frese. “É importante mostrar a necessidade da gestão 
coletiva no país e a união da América Latina pelo reconhecimento 
do autor”, explicou frese. O diretor-geral da Confederação 
Internacional de Sociedades de Autores e Compositores (CISAC), 
Eric Baptiste, aproveitou o evento para elogiar o trabalho  
da ABRAMUS na gestão coletiva de direitos autorais.

no final de 2009 a 
ABrAmus abriu mais 
uma frente de trabalho, 
abraçando as causas 
sociais. A nova tarefa 
foi bem recebida pelas 
equipes da unidades. 
Para o assistente do 
departamento de A&r 
eduardo Bordini “essa é 
uma oportunidade de 
conhecer e reconhecer 
as necessidades  
e nossa capacidade 
de ajudar o próximo”. Durante o mês de outubro 
a associação organizou uma campanha para 
presentear crianças carentes  
em entidades no rio de Janeiro e em são Paulo. 
Foram mais de cem pequenos que receberam 
brinquedos e donativos (entre alimentos e artigos 
de higiene e limpeza), incluindo a pequena izabel 
(foto) que pediu, além do presente, um abraço  
e colo dos visitantes. em 2010, a equipe  
da associação espera continuar e ampliar  
as ações sociais, ajudando sempre quem precisa.
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5 anos de suCesso
trabalho. esse é o segredo do departamento de teatro&Dança (t&D) 

da abramus. Criado em 2004, tem entre suas funções negociar e auto-
rizar a representação de obras de titulares, arrecadar e distribuir direitos 
autorais, além de agenciar autores e buscar aqueles que ainda não são 
representados pelas sociedades. Os resultados obtidos em 2009 revelam 
que o departamento, com cerca de 200 titulares, está no rumo certo. afi-
nal, houve um crescimento de 40% de novas filiações e 62% de arreca-
dação de direitos autorais, em relação a 2008. “esses dados são frutos do 
trabalho realizado tanto com autores nacionais, quanto com os interna-
cionais, resgatando a credibilidade perdida. mas, o mais importante é que 
não temos a imagem de uma sociedade repressora e, sim, de parceira, 
tanto para os autores, quanto para os produtores”, explica o supervisor de 
t&D da abramus, Guilherme amaral.

algumas ações foram fundamentais para a ascensão do departamen-
to nesses cinco anos, como os contratos de representação firmados com 
sociedades que realizam trabalhos similares no uruguai, argentina, Chile, 
rússia, França, espanha, itália, Portugal e suíça. “esses acordos são benéfi-
cos, pois trabalhamos com mais titulares e, consequentemente, com um 
maior número na arrecadação de direitos autorais”, esclarece amaral.

salve o Compositor
Conhecidos compositores brasileiros 
estiveram em dezembro em Brasília  
para participar de uma audiência pública  
na Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
(CE). Além contar a história da velha guarda 
da música, os artistas aproveitaram  
o evento para fazer algumas reivindicações 
para a classe. Eles querem um regime de 
aposentadoria especial, regulamentação  
da profissão e do seguro desemprego.  
De acordo com a presidente da Comissão  
de Assuntos Sociais (CAS), senadora  
Rosalba Ciarlini (DEM-RN), será apresentado 
um projeto de lei para regulamentar  
a profissão de compositor, atendendo 
às solicitações dos artistas. Outras ideias 
surgiram durante a reunião, como a do 
senador Cristovam Buarque (PDT-Df),  
que propôs que o governo compre discos 
de compositores brasileiros – assim como 
faz com livros – para distribuir às escolas 
públicas e estimular o contato dos jovens 
com a música nacional.  Noca da Portela, 
que cedeu a música Virada, em parceria 
com gilpert, para a campanha de Tancredo 
Neves e participou da volta da democracia 
agora está em busca da garantia os direitos 
dos músicos. “A luta do compositor  
é para que a justiça seja feita.”

enContro em portugal
representada pelo presidente, roberto 
mello, e pelo gerente financeiro, Antônio 
Almeida, a ABrAmus marcou presença 
no i encontro Lusófono de sociedades  
de Autores. o evento, realizado em Lisboa, 
em novembro, foi uma iniciativa da 
sociedade Portuguesa de Autores (sPA)  
e teve como objetivo trocar informações  
e experiências sobre a gestão coletiva  
do direito de autor. roberto mello e todo 
o trabalho desenvolvido pela ABrAmus, 
no Brasil e no exterior, foram elogiados 
nos discursos do representante do sPA, José 
Jorge, e do diretor-geral da Confederação 
internacional de sociedades de Autores 
e Compositores (Cisac), eric Baptiste. 
“estamos felizes em poder participar 
dessa grande iniciativa. A discussão 
e a troca de experiências são muito 
importantes para a evolução da gestão  
do direito autoral. Ainda mais gratificante 
é ver que o trabalho da ABrAmus tem sido 
reconhecido pelas principais entidades do 
setor pelo mundo”, explica mello.
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A ABrAmus encerrou 2009 com 4.905 novos filiados 
conquistados no ano, ou seja, a cada dia mais de uma dú-
zia de titulares se uniram à associação. Desde a sua funda-
ção, em 1982, a entidade se mantém crescendo, com isso, 
alcançou o posto de maior sociedade de gestão coletiva 
de direitos autorais do Brasil. “mais do que números, tra-
zemos no fechamento do ano a sensação de cumprimen-
to de dever. terminamos um bom ano e abrimos as portas 

para outro de muito trabalho e conquistas”, comenta o 
gerente de operações da associação, Adonis marcelo.

Foi atuando em favor dos titulares que a ABrAmus 
cresceu. Até dezembro a associação contabilizava 22.782 
filiações. É a que mais distribui direitos autorais, em 
2009 foram repassados aos associados nacionais r$ 
104.231.242, 62. no cenário internacional a ABrAmus 
enviou às sociedades que representa r$ 5.713.385,76. 

maior e melhor

5 

milhões de 
distribuição 

internacional

22.782 

titulares

104 

milhões de 
distribuição 

nacional

4.905 

associados 
apenas no ano 

passado

125 

territórios mundo 
afora é o alcance 
da entidade para 
representas seus 

associados

6 
novos contratos 

firmados com entidades 
internacionais: ACUM, israel; 

TONO, Noruega; SAMRO,  
África do Sul; ARTiSJUS, 
Hungria; APDAYC, Peru;  

e TEOSTO, Finlândia

2005            2671

2006            3010

2007            3530

2008            4642

2009            4905

2008         76072 105925

2009         99485 119951

movimentaÇão de titulares - 2009

Cadastro de oBras

ano

ano inclUsÃo manUal cwr

filiados

18 reVista abramus
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Como Cadastrar uma oBra?

As obras podem ser cadastradas no ECAD, através de sua sociedade, de duas formas: 
EDItORA MuSICAL - Quando o autor opta por ter suas obras administradas por uma editora 
musical, que envia à sociedade o documento apelidado de “ficha 158” com os percentuais e prazos 
acertados entre as partes. 
DECLARAÇÃO DE REPERtÓRIO – Através da declaração de repertório, preenchida e assinada, por um 
dos autores e enviada à sociedade. A declaração só pode ser feita com obras não-editadas.

Existe uma dúvida comum entre os autores em 
relação à diferença entre o registro e o cadastro 
de uma obra intelectual. O primeiro é feito na 
Escola Nacional de Música ou no Escritório de 
Direito Autoral (EDA), órgão da fundação Bi-
blioteca Nacional (www.bn.br/eda),  e serve 
para reconhecimento da autoria e estabeleci-
mento de prazos de proteção - tanto para o ti-
tular quanto para seus sucessores. Já o cadastro 
junto ao ECAD estabelece que os rendimentos 

de execução pública sejam destinados aos au-
tores da obra. Para que os criadores receberem 
seus direitos, toda obra com rendimentos de 
execução pública arrecadado tem de estar ca-
dastrada no ECAD. Mesmo com o advento da 
nova Lei 9.610/98, os artigos 18 e 19 da Lei Au-
toral anterior (Lei nº 5.988/73) continuam em 
vigor. Segundo o mesmo, o registro das obras é 
facultativo e a proteção dos direitos autorais in-
depende do respectivo registro. 

1o

2o

3o

PAsso – ADquirir o DoCumento DeCLArAÇÃo  
De rePertÓrio PArA 1, 2, 3 ou mAis Autores em  
nosso site www.ABrAmus.orG.Br ou em quALquer  
umA De nossAs uniDADes De AtenDimento no BrAsiL

PAsso – PreenCHer os títuLos, os PerCentuAis  
De CADA Autor (CAso HAJA PArCeriA)  
e ter A AssinAturA De um Dos Autores.

PAsso – envio DA FiCHA PreenCHiDA 
viA Correio (uniDADe rio De JAneiro), 
e-mAiL (CADAstro.FiCHA@ABrAmus.orG.
Br) ou exPortAÇÃo eLetrôniCA (Cwr) 
PArA eDitorAs. CAso existAm DúviDAs 
quAnto Ao PreenCHimento ou envio 
Do DoCumento, voCê PoDe enviAr um 
e-mAiL PArA AtenDimento@ABrAmus.
orG.Br, CoLoque no Assunto:  
CADAstro oBrAs, ou em umA DAs 
uniDADes DA AssoCiAÇÃo no PAís.

o trabalho da abramus é excelente: a fIscalIzação,  
a dIvulgação junto ao ecad e a arrecadação  
e dIstrIbuIção dos dIreItos autoraIs. por Isso,  

sou assocIado há maIs ou menos duas décadas.  
fábio jr., revista abramus nº 11.
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26l Jorge Ben Jor no Alameda Quality Center,  
    em Bauru/SP
l Alexandre Pires no Credicard Hall  
    em São Paulo/SP
l Biquíni Cavadão em Mirandópolis/SP

l Jorge Ben Jor no ginásio nilson nelson, 
    em Brasília/dF
l Alexandre Pires no Credicard Hall em São Paulo/SP 
l Biquíni Cavadão em Riachão/MA
l Cachorro Grande em nova Prata/RS

l Fábio Jr. no Credicard Hall, em São Paulo/SP 
l Isabella Taviani, no Teatro Brasília, 
    em Brasília no dF
l Biquíni Cavadão em vitória/ES

l Biquíni Cavadão em Belo Horizonte/MG 
l Cachorro Grande em Ponta Grossa/PR

l Cachorro Grande em Birigui/SP l Biquíni Cavadão em Barra do Sul/SC

l Fábio Jr. no Credicard Hall, em São Paulo/SP 
l Isabella Taviani, no Teatro Brasília, 
    em Brasília no dF
l Biquíni Cavadão em Pouso Alegre/MG
l Cachorro Grande em Passo Fundo/RS

l Biquíni Cavadão em Rio Acima/MG 
l Cachorro Grande em Florianópolis/SC
l verônica Ferriani no Rio de Janeiro/RJ

l Tom zé na Praça Xv de novembro 
    em Ribeirão Preto/SP

l verônica Ferriani no Rio de Janeiro/RJ 19
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01

l nando Reis, no Citibank Hall, em São Paulo
l Chitãozinho e Xororó em Trindade/GO

l Chitãozinho e Xororó em Parobé/RS

l Fábio Junior, em Brasília/dF l Pitty, em Manaus/AM
l Chitãozinho e Xororó em Maringá/PR
l Fábio Junior, em Cruz Alta/RS

l Fábio Junior, em Recife/PE
l nX zero em Brasília/dF

l Pitty na virada Cultural de Indaiatuba/SP
l Fábio Junior, em João Pessoa/PB
l Fresno em Brasília/dF
l nando Reis em Fortaleza/CE 

l Fábio Junior, em S. Bernardo do Campo/SP
l Fresno em Ijuí/RS

l Chitãozinho e Xororó em Guaíra/SP
l Fábio Junior, em Goiana/GO

l Pitty em Maringá/PRl Chitãozinho e Xororó em Lençóis Paulistas/SP
l Fábio Junior, em Porto Alegre/RS
l Fresno em Maringá/PR

l Pitty na virada Cultural de Jundiaí/SP
l Garotas Suecas na virada Cultural 
    de Jundiaí/SP
l Jorge Ben Jor no Enmore Theatre, em Sidney, 
    na Austrália (www.enmoretheatre.com.au)

l nX zero em Jussara/GO l nX zero em Juatuba/MG
l Leonardo no Acústico Band FM, 
    no vila Country, São Paulo

l Fresno em vinhedo/SP l Pitty em Patos de Minas/MG
l Fresno em vinhedo/SP 

l Fábio Junior, em São Paulo/SP
l Leonardo no 1º canta Brasil em Ceilândia/dF

l Pitty em Ribeirão Preto/SP
l Jorge Ben Jor no Hotel vale das Grutas, 
    em Altinópolis /SP
l Leonardo no Country Club em Brasília/dF
l nando Reis em São Joaquim da Barra/SP

l nando Reis, no Citibank Hall, em São Paulo
l Pitty, em João Molevade/MG
l Fábio Junior, em São João do Meriti/RJ
l Fresno em Porto Alegre/RS 

03

l nX zero em Sarandi/RS

06

29

maio
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Martín 
Marizcurrena, 

international Affairs  
da ABRAMUS, escreve  
sobre sua experiência  

e o trabalho  
na associação

o mérito de entender o negóCio
Quando fui convocado por Roberto Mello para colaborar com a 

ABRAMUS, após ter deixado, depois de 13 anos, a Diretoria da De-
legação Regional da CISAC para a América Latina e Caribe, não imagi-
nava a surpresa que me traria a experiência brasileira na área de gestão 
coletiva e a emanada do relacionamento com o pessoal da ABRAMUS. 

As referências que, durante minha longa experiência em gestão 
coletiva, primeiro na AgADU do Uruguai e depois na CISAC, estavam 
relacionadas com aquilo que pode ser chamado de monopólio do 
gerenciamento. O gerenciamento em conjunto dos Direitos Autorais 
e os Direitos Conexos, via uma grande Central de Licenças que, além 
disso, arrecada, distribui e representa as diversas sociedades, o cha-
mado ECAD, foi o resultado de benefício para os diversos titulares dos 
direitos, normalizando, assim, uma difícil situação em um país imenso 
como é o Brasil. Essa foi a primeira grande experiência.

O ECAD surge como um motor que tem de ser alimentado de 
forma constante, se quisermos que funcione. Esse combustível é 
a documentação de obras musicais, com seus autores, intérpretes, 
editores, fixações fonográficas etc., traz consigo um vasto e delicado 
trabalho e que deve respeitar os padrões internacionais determi-
nados pela CISAC, através de suas comissões técnicas. No entanto 
a ABRAMUS não quis trabalhar apenas com o gerenciamento no 
campo musical, veio cobrir espaços para a proteção de autores tea-
trais, pintores, escultores, designers etc. Hoje é possível afirmar que 
a ABRAMUS conquistou não só um reconhecimento internacional 
pela seriedade e profissionalismo, mas também respeito pelos co-
nhecimentos e pela qualidade intelectual de cada um deles.

Com larga 
experiência na 
gestão de direitos 
autorais fora do 
Brasil, Marizcurrena 
diz que se 
surpreendeu com  
o modo como  
o tema é tratado  
pela ABRAMUS

Ponto De vistA
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unidades:
são paulo (sede)
Rua Boa vista, 186 - 4º andar
Centro - São Paulo - SP - CEP: 01014-000
Tel: (11) 3636-6900 (11) 3101-9597
rio de janeiro
Avenida das Américas, 500 
Bloco 14  - sala 104 - Barra da Tijuca 
downtown - Cep: 22640-100
Tel.: (21) 3078 1391 Fax: (21) 3078 1392
Bahia
Avenida Tancredo neves, 1632,  
Sala 1807  - Salvador  
Cep: 41820-021 - Tel.: (71) 3113 2530
paraná
Rua nicolau Maeder, 881 -  Curitiba

Cep: 80030-330 - Tel.: (41) 3352 1904
rio grande do sul 
Rua Saldanha Marinho, 33, Sala 803  
Porto Alegre - Cep: 90160-240  
Tel.: (51) 3232 2734
goiás
R. João de Abreu, dq. F8, Lt. 24E, 
sala B17, 1º andar, Edifício ATOn, 
Setor Oeste de Goiânia - Goiânia - GO 
CEP: 72120-110 - 
Tel.: (62) 3954-4544

representante:
pernambuco 
Rua Marquês do Herval,  167  
sala 1209, 12º andar  

Recife - Cep: 50020-030  
Tel.: (81) 3424 2488

agentes:
santa Catarina
Moriel Adriano Costa
Tel.: (48)7811-7544 - id:55*84*109631
moriel.costa@abramus.org.br
mato grosso do sul
Lincoln Ben Hur
Tel.: (67) 3341-0134  e (67) 8172-0073
lincoln.benhur@abramus.org.br
piauí
Leandro Mello
Tel.: (86) 3321-1730 e (86) 9977-7150
leandro.mello@abramus.org.br


