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UM Ano novo MELhoR
Como sempre, começamos o ano com a esperança de que ele 

seja realmente bom. Para nós, que trabalhamos com música e 
arte, esse desejo torna-se maior diante do cenário de incerteza em 
que nos encontramos. Não sabemos quais mudanças poderão ocor-
rer com a atual Lei de Direito Autoral. Entretanto, continuamos aten-
tos e atuantes na defesa da classe artística. Por isso, nessa primeira 
edição de 2011, a jornalista Fernanda Callefo conversou com a Dra. 
Maria Cecília Garreta para saber o que pode estar por vir em relação 
às propostas do Ministério da Cultura.

Nossa matéria de capa é uma entrevista com os criativos irmãos 
Campana. Naturais de Brotas, no interior de São Paulo, os designers 
Humberto e Fernando mostraram para o mundo a criatividade dos 
brasileiros. O reconhecimento da dupla é tamanha que suas peças es-
tão expostas no Museu de Arte Moderna de São Paulo, no MoMA de 
Nova Iorque e no Centre Georges Pompidou em Paris, entre outros.

Outro assunto que abordamos é o Carnaval. O jornalista Vinicius 
Novaes conversou com os principais personagens da festa para saber 
como é o mercado da música durante o evento. Ele descobriu a im-
portância do Carnaval para a projeção dos artistas em todo o país e 
para manutenção da indústria, que impacta sobre outros setores da 
economia, como turismo. Esperamos que gostem da nossa primeira 
edição do ano e que tenham um excelente ano novo! Boa leitura!

FALE coM A ABRAMUS:  E-MAiL:  faleconosco@abramus.org.br  - tEL: (11) 3636-6900  - SitE:  www.abramus.org.br
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ABRA OS OLHOS!
AUTVIS na defesa dos direitos de autores visuais

Visite nosso site: www.autvis.org.br
AUTVIS - Legal para quem produz e reproduz

Há mais de 7 anos licenciando reproduções 
de obras de artistas plásticos, fotógrafos, 
designers, ilustradores, cenógrafos, etc. 

Membro da CISAC.

Tem contratos de reciprocidade 
com cerca de 30 sociedades estrangeiras.

Representa mais de 50 mil artistas
nacionais e internacionais.
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O traçO paulistanO de angeli
A decisão de sobreviver com criações artísticas pode não ser fá-

cil para muitos. Para Marco Angeli, foi um passo natural. Paulistano, 
pintor e desenhista, ele cresceu respirando arte com pai, avô, irmão 
e primo. Aos 17 anos trabalhava como assistente de arte em uma 
agência de propaganda. “Nessa época, tudo em publicidade era 
feito à mão, desde desenhar letras até marcações de layouts. Eu 
descobria isso com prazer”, diz Marco. São Paulo é o tema preferido 

do desenhista. “Essa cidade me impressiona. Não tenho uma obra 
preferida, mas uma série, que é sem dúvida a dos retratos da cidade. 
Iniciei o projeto em 1989 e continuo até hoje”, afirma. Filiado da AU-
TVIS, Angeli aprova o trabalho realizado pela associação. “Um ponto 
positivo é o trabalho que a AUTVIS tem junto aos artistas quanto à 
assistência em questões de direitos autorais, que é um ponto con-
troverso e quase sempre muito complicado de se resolver”, diz.
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guia - Cd
Maria Gadú lança seu novo 

trabalho: Multishow ao vivo Maria 
Gadú. São dois CDs: Somos, com 

os sucessos e covers, e Todos, com 
as participações, além do DVD.  

Em homenagem a Ivan Lins, a  
Som Livre, lança pela primeira vez 
um CD da série Perfil totalmente 

regravado com músicas baseadas 
em arranjos originais. 

Samba-jazz & Outras Bossas é 
o primeiro trabalho pensado e 

produzido pelo casal Joyce e Tutty 
Moreno. O destaque é a música 

“Garoto”, de autoria de Joyce.   

subida da avenida 
angélica, são 

Paulo, c. 1940. 120 
x 100 cm, carvão, 

pastel e acrílico 
sobre canvas
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aBraMus  
na expOCristã 2010

Entre  os dias 7 e 12 de 
setembro, representantes 
da aBRaMUs estiveram na 
Expocristã 2010, considerada 
a maior feira de produtos e 
serviços gospel do mundo. o 
evento contabilizou um público 
de mais de 160 mil pessoas. 
segundo a organização,  um 
recorde ao ser comparado com 
o número de presentes nos 
anos anteriores. a exposição foi 
realizada no Expo center norte 
em são Paulo e contou com 315 
estandes e mais de 500 marcas 
exibidas, além de promover 
lançamentos, congressos e 
shows. Havia também espaço 
de mídia e presença de 
participantes de outros países.  
a aBRaMUs é a primeira 
associação de direito autoral 
a marcar presença no evento 
e a única a criar um núcleo 
gospel para atender melhor 
o segmento. segundo cely 
Manhães, responsável pelo 
núcleo na associação, o suporte 
oferecido pela entidade a esses 
artistas tem sido fundamental 
para a conquista de novos 
associados gospel. “o trabalho 
tem trazido grande êxito 
para os associados através 
da parceria na verificação e 
liberação de créditos retidos, e 
sobretudo, no acompanhamento 
e participação nos eventos do 
setor”, afirma. 

Luiz Cláudio Picolé é o retrato fiel 
de um sambista carioca. Ainda 
adolescente participava da roda de 
samba conhecida como Pagode 
da Tia Doca, em Madureira, no 
Rio de Janeiro. “Foi como uma 
universidade para mim. Acompanhei 
sambistas como Beth Carvalho, 
Zeca Pagodinho e Jorge Aragão”, 
lembra o artista. Hoje, com o 
primeiro trabalho solo lançado, 
chamado Num Corpo Só, Picolé traz 
no álbum parcerias como Arlindo 
Cruz e Gustavo Lins. Além de ter 
composições próprias consagradas 
nas vozes de artistas como Maria 
Rita. “Ela gostou muito das minhas 
músicas e quis regravar algumas, 

como Corpitcho, composta por mim e pelo jornalista Ronaldo Barcellos”, 
afirma. Sobre o trabalho da ABRAMUS, ele diz estar satisfeito: “Já fiz parte de 
outras sociedades e sempre tive problemas com meus direitos no exterior. 
Hoje é feito todo um trabalho de acompanhamento das minhas obras. A 
grana começou a entrar como nunca entrou”, diz o músico aos risos.
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JOãO dOnatO nO graMMy latinO
Um dos prêmios de maior prestígio 
da indústria musical, o Grammy 
Latino é realizado todos os anos para 
condecorar os destaques da música da 
região. Este ano, o evento aconteceu 
em Las Vegas, e teve o Brasil bem 
representado. O músico João Donato, 
que completou 61 anos de carreira 
em 2010, foi um dos destaques da 
festa, recebendo o Prêmio a Excelência 
Musical, concedido a artistas que 
tenham realizado contribuições 
criativas no campo da gravação 
durante a carreira, e o de Melhor Álbum de Jazz Latino, por Sambolero – 
João Donato Trio. Elefoi o único brasileiro a receber um Grammy na categoria 
internacional. “Como disse a Hebe Camargo, eu não acreditava que eu era 
a excelência musical, mas aqui diz que é...”, disse para a gargalhada geral da 
plateia. Assim como Donato, outros artistas filiados da ABRAMUS subiram 
ao palco para receber a premiação internacional. Eram eles: Nelly Furtado 
– Melhor Álbum Vocal Pop Feminino; Alejandro Sanz – Melhor Álbum Vocal 
Pop Masculino; Adriana Calcanhoto – Melhor Canção MPB, com Tua; Charlie 
Brown Jr. – Melhor Álbum de Rock Brasileiro, com Camisa 10 joga bola até na 
chuva; Diogo Nogueira – Melhor Álbum de Samba e Pagode, com Tô fazendo 
a minha parte; e Marina de Oliveira – Melhor Álbum Cristão de Música Cristã 
em Língua Portuguesa, com Na extremidade.

MalandrageM COM ritMO
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Em que momento você decidiu que seria artista? 
Eu diria que foi mais ou menos 1994 quando tive 
que optar entre concluir o curso de propaganda e 
marketing ou sair de Salvador para fazer as longas 
temporadas de Os Cafajestes em São Paulo e no Rio de 
Janeiro. Cheguei a estagiar alguns meses numa agência 
publicitária, enquanto ainda cursava administração 
(outra faculdade que tranquei no segundo ano), mas 
hoje não me enxergo fazendo outra coisa.

como foi o início da sua carreira?  Você fez muitos 
cursos na área?
Estreei no teatro também como cantor, na peça Cinema 
Cantado, em 1991. Depois fiz outros trabalhos e em 
1994 ingressei em Os Cafajestes – o grande propulsor da 
minha carreira de ator no Rio e em São Paulo. Durante 
a temporada paulistana me concentrei em estudar 
canto com o tenor Benito Maresca, e no Rio fiz cursos 
de interpretação para cinema com o diretor Walter 
Lima Júnior e de TV com Inácio Coqueiro. Meu primeiro 
trabalho na tevê foi em 1997, na minissérie Hilda 
Furacão, na Rede Globo. 
 
a Bahia é uma terra muito musical e artística. Você 
acha que ela influenciou a sua trajetória?
Acho que a maior influência deve-se à forte ligação 
da Bahia com a arte. No colégio, somos incentivados a 
nos expressar por meio da arte. A música também está 
presente no dia a dia do baiano. Talvez por isso, aquela 
terra serve de berço para artistas tão diferentes.

como foi seu primeiro contato com os musicais da 
Broadway? tem alguma montagem preferida que 
gostaria de atuar?
O primeiro musical da Broadway que participei foi 
Company, de Stephen Sondheim. Depois protagonizei 
Vitor Vitória, A Bela e a Fera e Chicago, praticamente sem 
intervalo. O mais recente foi My Fair Lady, que foi um 
delicioso desafio. Gostaria muito de fazer O Rei e Eu e 
Sweeney Todd.

Entre a música e as artes cênicas, você se sente mais 
atraído por algum dos lados? 
Acho que destacaria o canto, pois representou o meu 
primeiro contato ativo com a arte. Eu me lembro 
cantando as músicas do Elvis, aos 8 anos. Outro motivo 
dessa escolha é o fato de que sempre a música me 
impulsionou  para outras oportunidades, fossem elas 
no teatro ou na TV. 

VáriOs eM uM
Pode-se dizer que o soteropolitano Daniel Boaventura é um artista completo, afinal, canta, dança e interpreta. 
E por seu talento, a carreira de 16 anos inclui, entre outros trabalhos, a participação em musicais badalados 
como Company, A Bela e a Fera, Chicago e My Fair Lady. inspirado pelo papel de cantor italiano na novela 
Passione, da Rede Globo, Daniel lançou em novembro de 2010 seu segundo cD, Italiano. 

sertaneJO tOp
A dupla ricardo e João Fernando de Americana, interior de 

São Paulo, e está na estrada há 8 anos. Atualmente, fazem suces-
so nos shows e nas rádios com as músicas Só saio com as top 
e Mais que paixão. Eles se dizem influenciados pelos sertanejos 
da velha guarda, como Tião carreiro e Pardinho e Milionário e 
José rico, mas também ouviam chitãozinho e Xororó e Zezé Di 
camargo e luciano. “Tocávamos muito em barzinho e quem a 

gente mais reproduzia eram João Paulo e Daniel, que gostamos 
muito. A maior influência nossa é essa”, assumem em coro.  

No começo de fevereiro de 2011 eles devem lançar um 
novo trabalho. “Estamos escolhendo o repertório. Até já te-
mos algumas músicas gravadas. Então estamos trabalhando 
bastante para isso e em junho ou julho gravaremos o nosso 
segundo DVD”, anunciam. 

rI
cA

rD
o

 E
 Jo

ão
 F

Er
N

A
N

D
o

 P
o

r 
Jo

h
N

N
y

leila pinheirO Canta seus segredOs
Leila Pinheiro reconhece e é conhecida por sua versatilidade 
musical: “sou uma intérprete de música brasileira. Da bossa 
nova ao rock, tudo cabe no meu canto”, afirma. nascida em 
Belém, a cantora iniciou a carreira na cidade do Rio de Janeiro 
e busca inspiração na própria vida. “Minha grande inspiração 
são os enormes desafios que tenho diante dos olhos. sempre. 
as possibilidades de realizar trabalhos bonitos, eternos, que 
mexam com as pessoas, as emocionem”, afirma. com esse 
conceito, Leila lançou seu novo álbum, chamado Meu segredo 
Mais sincero, no qual abusa do rock and roll. “Encarei um 
enorme desafio neste trabalho. o rock nunca fez parte da 
minha vida e escolhi mergulhar profundamente neste universo 
poderoso e novo, tentando encontrar minha cara e deixar minha 
marca nele”, diz a cantora. Em 22 e 23 de janeiro, Leila Pinheiro 
se apresenta no sesc Pinheiros, em são Paulo, e canta músicas 
de Renato Russo e Legião Urbana, que fazem parte do trabalho.G
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Situação

indefinida

direito autoral
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Mais um ano começa e pouco se sabe sobre o que vai acontecer com 
a atual Lei de Direitos Autorais do país. Entretanto, a mobilização da 
classe artística continua  Por Fernanda CalleFo

Continua sem definição a situação da Lei de Direitos Autorais. 
Mesmo com a eleição de Dilma Rousseff, não há nenhum si-
nal do caminho que a provável mudança seguirá. O Ministé-
rio da Cultura (MinC) argumenta que a atual Lei n° 9.610/98 

privilegia os titulares de obras intelectuais, dificultando o acesso de par-
te da população a obras protegidas. Por isso, apresentou em 2010 ano 
um anteprojeto que prevê alterações na lei, ameaçando conquistas do 
direito autoral e prejudicando quem deveria ser protegido: o autor.  

Com a nova lei, o MinC pretende outorgar maior participação do Es-
tado com a criação do Instituto Brasileiro do Direito Autoral (IBDA). O 
órgão deve mediar os conflitos no mercado, além de estabelecer preço, 
regulamentar cobrança e fiscalizar a atividade das sociedades de auto-
res, características que apontam para uma estatização. Outra alegação 
do MinC faz referência à adequação da lei ao novo mundo digital, já 
que ela foi promulgada quando o alcance da internet era mínimo e não 
havia escala em iPods, CDs e DVDs.  

Entre as mudanças propostas, o 
Ministério defende que o controle 
institucional do setor autoral pre-
cisa ser repassado ao Estado, que 
assumiria funções que hoje são 
executadas eficientemente pelas 
associações. “São modificações 
consideráveis, a maioria questio-
nável porque fere princípios de 
direito civil, inclusive”, afirma a 
assessora jurídica da ABRAMUS, 
Maria Cecília Garreta Prates. 

“A atual Lei de Direitos Auto-
rais foi muito batalhada pelos 
autores, discutida por todos os 
segmentos da sociedade, e teve 
um trâmite de mais ou menos 10 
anos, do qual participaram todos 
os segmentos. Além disso, é uma 
lei moderna, muito elogiada no 
mundo inteiro”, diz Maria Cecília. 
“A sociedade é dinâmica, então, 
com o tempo é necessário fa-
zer adaptações, como acontece 
com todas as leis. Mas seriam 
mudanças pequenas, ajustes que 
mudam um artigo ou outro. De 
forma geral, a Lei de Direitos Au-
torais já está muito bem estrutu-
ra e atende as necessidades dos 
criadores das obras e também 
dos usuários dos direitos”.

CNCda
Segundo Maria Cecília, a socie-

dade, os autores, produtoras e 
editoras são contra o anteprojeto 
do MinC. “Inclusive foi fundado 
o Comitê Nacional de Cultura e 
Direitos Autorais (CNCDA), com a 
participação de mais de 20 enti-
dades que não concordam com 
as mudanças, entre elas socieda-
des de música, de direito autoral, 
de artes visuais; a Câmara Brasi-
leira do Livro (CBL) e a Academia 
Brasileira de Letras (ABL)”.

O CNCDA tem como principal 
objetivo mostrar seu posiciona-
mento contrário frente à propos-
ta de revisão da Lei de Direitos 
Autorais. Para os membros do 
Comitê, a legislação proposta re-
presenta um retrocesso do Brasil 
na consolidação do direito auto-
ral e da propriedade intelectual. 

Para Maria Cecília, apesar da 
mobilização, o futuro ainda é in-
certo. “O MinC informa que irá 
modificar algumas coisas no tex-
to, mas ainda não sabemos quais 
são. O anteprojeto ainda não foi 
enviado ao Congresso. Estamos 
aguardando novas informações, 
se esse texto será alterado, etc”. 

“São 
modificações 

consideráveis, a maioria 
questionável porque fere 
princípios de direito civil, 

inclusive” Maria Cecília 
Garreta, ABRAMUS

Nas imagens 
um dos momentos 
da mobilização da 

ABRAMUS e dos artistas 
que culminou com 

a criação do 
CNCDA

Breve história  
do direito autoral
Não é de hoje que direito autoral 
causa polêmica ao redor do mundo. 
Tanto que a primeira lei de proteção 
autoral que se tem notícia foi 
sancionada na Grã-Bretanha em 
1710. Foram mais de trinta anos 
para a iniciativa ser seguida por 
outros países, a Dinamarca em 1741 
e a França em 1793. Para o artista, 
a proteção de sua criação passou a 
gerar ganho pela sua obra. Porém, 
foi o escritor francês Victor Hugo que 
defendeu a causa em esfera mundial. 
Graças a ele, o direito do autor foi 
reconhecido em várias nações a partir 
da Convenção da União de Berna, 
realizada na Suíça, em 1886.
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Criatividade
Reconhecidos internacionalmente, os Irmãos Campana tem 
peças no Museu de Arte Moderna de São Paulo, MoMA, em Nova 
York, Centre Georges Pompidou, em Paris, além do Vitra Design 
Museum, em Weil am Rheim.    Por Sonia Xavier

aBraMUS: Quando saem por aí, 
costumam prestar atenção na 
arquitetura das casas,  cores e 
outros elementos como inspiração?
HUMBerto: Sim, buscamos inspi-
ração principalmente no espírito 
eclético de São Paulo, na mistura 
muito viva de culturas e costu-
mes aqui presente. Tentamos 
criar novos códigos de leitura 
para objetos cotidianos, aplican-
do esse olhar sobre a criação no 
campo de design.

aBraMUS: o que imaginavam ser 
quando crianças?
HUMBerto: Um índio de alguma 
tribo do Amazonas. 
Fernando: Astronauta.

aBraMUS:  Quais as diferenças e 
semelhanças entre vocês?
HUMBerto: Para mim, o trabalho 
é uma tentativa de organização 
mental. Sou mais intuitivo.
Fernando: O trabalho é um pra-
zer, sou mais racional. Acredito 

que nós dois desenvolvemos um 
olhar muito semelhante em rela-
ção à vida e ao trabalho. 

aBraMUS:   vocês discutem muito?
Fernando: Sim! A discussão e a 
crítica estão presentes em todas 
as etapas do nosso trabalho, mas 
não nos atrapalha. Desenvolve-
mos um estado de ânimo aberto 
para aceitarmos os “inputs” cria-
tivos um do outro e se comple-
mentarem com isso.

A As criações dos irmãos Humberto e Fer-
nando Campana conquistaram o mun-
do e hoje é muito comum esbarrar com 
matérias sobre elas em publicações in-

ternacionais. A dupla de designers começou a traba-
lhar junta em 1983, quando Humberto dono de um 
estúdio de artesanato, na época, chamou Fernando 

para ajudá-lo com a entrega de um grande pedido. 
Desde então, eles não se separaram e suas obras 
tornaram-se objetos de desejo. Criatividade não fal-
ta para os profissionais, tanto que são contratados 
para desenvolver trabalhos em diversas áreas, como 
moda, design de interiores e mobiliário, além de suas 
produções numeradas e limitadas. 

Dois assentos 
criados pelos 

Campana: Cake Stool, 
com bichinhos de pelúcia, 

e a cadeira Jenette, que 
tem um encosto que 

parece um pincel“TenTamos 
criar novos 

códigos 
de leiTura 

para objeTos 
coTidianos, 

aplicando esse 
olhar sobre 

a criação 
no campo de 

design.”

em dose dupla



aBraMUS:  Quais são os designers 
que vocês mais admiram?
aMBoS: Shiro Kuramata, Achille 
Castiglioni, Ingo Maurer, Ettore 
Sottsass e Andrea Branzi.

aBraMUS: os irmãos Campana 
apreciam a mesma estética?
HUMBerto: No campo do de-
sign, arte e arquitetura, sim. Em 
música, literatura e cinema, não! 
Eu sou clássico. 
Fernando: E eu, pop. 

aBraMUS: no livro Cartas a um 
jovem designer vocês aconselham 
quem quer se tornar um 
profissional da área. Qual dariam 
aqui aos jovens designers?
HUMBerto: Resiliência. Indepen-

dente de suas origens, escolha o 
seu caminho e persista. É impor-
tante ter iniciativa para ir à luta e 
criar suas próprias possibilidades.

aBraMUS:  Como é o processo de 
criação das peças? 
HUMBerto:  Completamente ca-
ótico, apenas tentamos nos ser 
sintonizados com o nosso tempo 
para não colocar no mundo algo 
que já foi criado. 

aBraMUS: Como selecionam os 
materiais para o trabalho?
Fernando: Normalmente, é o 
material quem aponta o que “de-
seja ser”: uma cadeira ou uma 
luminária, por exemplo. Para nós, 
material, forma e função se arti-

entrevista

culam juntos. Começamos tra-
balhando com materiais baratos, 
pois não tínhamos dinheiro. Hoje, 
esta escolha é consciente. Esta-
mos preocupados com o meio 
ambiente. Nosso trabalho é um 
produto da escassez. Nosso esfor-
ço para a humanização do design  
– ao resgatar a tradição do artesa-
nato das comunidades – age po-
sitivamente sobre um dos elos da 
cadeia produtiva.

aBraMUS: a peculiar forma como 
vocês tratam a matéria-prima 
brasileira, tornou-se um marco de 
suas criações. Como fazem isso?
Fernando: Traduzir a identida-
de brasileira no design é um dos 
nossos maiores desafios. Muitos 
projetos são reinterpretações de 
soluções que testemunhamos 
em comunidades pobres do país. 
No entanto, vivemos em São Pau-
lo. Como resultado, procuramos 
criar pontes de sentido entre o 
universo rústico e artesanal (e 
profundamente humanizado) e o 
mundo contemporâneo e indus-
trializado.

aBraMUS:  Qual a próxima 
novidade que pretendem lançar?
HUMBerto: Temos o New Ho-
tel, hotel em Atenas da cadeia 
Yes!Hotels, da qual fizemos a am-
bientação, e que deve ser inaugu-
rado até maio do ano que vem.
Fernando: O café do Musée 
d’Orsay e a reforma do restauran-
te do Theatro Municipal de São 
Paulo. Além, é claro, de lançar no-
vos produtos no Salone del Mobi-
le de Milão, em abril de 2011.

“independenTe 
de suas 
origens, 

escolha o 
seu caminho 
e persisTa. É 

imporTanTe Ter 
iniciaTiva para 

ir à luTa e criar 
suas próprias 

possibilidades.”
Poltrona 

favela, feita com 
pedaços de madeira, 

exemplo da  preocupação 
dos irmãos Campana  

em reaproveitar 
materiais

Poltrona 
Attila, de 

2010, feito em 
pelúcia

o teMPo doS CaMPana
1953   Nasce em Brotas, interior de São Paulo, Humberto.
1961   Nasce na mesma cidade do irmão, Fernando.
Anos 80   Humberto monta seu estúdio em São Paulo  
e chama Fernando para ajuda-lo. 
1989   Realizam sua primeira mostra juntos, intitulada  
de Desconfortáveis,  na Galeria Nucleon, em São Paulo. 
1998   Lançam a cadeira “Vermelha”, na Feira de Milão,  
e são convidados para exibi-la no MoMa de Nova Iorque. 
2009   O Estúdio foi escolhido para celebrar seu  
10º aniversário no Vitra Design Museum, na Alemanha.
2001   Ganham o Prêmio Especial Museu da Casa Brasileira.
2008   Recebem o Designer of the Year, pelo Design Miami.  
Os irmãos são curadores da exposição Campana Brothers select: works from 
permanent collection, no Cooper – Hewitt Museum, de Nova Iorque. 
2009   Exposição Antibodies, no Vitra Design Museum.
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Por detrás do

Ao contrário do que alguns pensam, a festa mais popular do 
Brasil não para durante o ano e rende dinheiro e projeção 
nacional a artistas e compositores      Por Vinícius noVaes

O Carnaval tem nú-
meros que vão além 
das multidões que 
se arrastam atrás de 

um trio elétrico, dos clubes e dos 
componentes de uma escola de 
samba. Por detrás dos sambas 
enredo, das marchinhas e do axé 
music está a face mercadológica 
da maior festa popular do Brasil. 

A prova é o valor distribuído 
pelo Escritório Central de Arre-
cadação e Distribuição (ECAD), 
aos titulares das músicas execu-
tadas no Carnaval de 2010:  R$ 
13,7 milhões repartidos entre 7 
mil compositores. Esse número 
representa um aumento de 13% 
em relação à festa de 2009. 

Segundo o ECAD, a música 
mais executada no último Car-
naval foi a marchinha Mamãe Eu 
Quero, de Vicente Paiva e Jararaca. 
O compositor João Roberto Kelly 
ficou em primeiro lugar entre os 
autores com maior rendimento 
com Cabeleira do Zezé e Mulata Ye 
Ye Ye, que estão entre as dez can-
ções mais tocadas.           

Em relação aos shows realiza-
dos, ainda de acordo com o ECAD, 
a canção mais tocada foi o Rebola-
tion, do grupo baiano Parangolé, 
associado à ABRAMUS. O com-
positor Nenel, um dos autores da 
música, ficou em oitavo lugar no 
ranking com maior rendimento 
nos espetáculos carnavalescos. A 
primeira posição é de Durval Le-
lys, do Asa de Águia. 

Para o empresário e presidente 
da Associação dos Produtores de 
Axé (APA), André Simões, o Carna-
val é uma oportunidade para as 
bandas ganharem mercado. “As 

bandas, os grupos e os cantores 
trabalham o ano inteiro e, quan-
do chega a festa, sobem no palco 
para o Brasil inteiro”.  

“Eu costumo classificar o Car-
naval como um potencializador. 
É uma festa economicamente im-
portante”, definiu Simões. A opi-
nião do empresário das bandas 
Terra Samba e Via Circular, Jarbas 
Veiga, é semelhante. De acordo 
com ele, a festa é uma vitrine, uma 
chance de projeção nacional. 
“Acho que é um excelente palco 
para todos os artistas. É a chance 
que os cantores têm de chegar ao 
sucesso, de ‘estourar’”, disse. “Du-
rante o ano, a mídia não se volta 
para o Carnaval como acontece 
em fevereiro”.

Do trio elétrico Para a aVeniDa
O compositor Antônio Zeferino 

Xavier é um dos autores do samba 
enredo que vai embalar os sam-

bistas das escolas X-9 Paulistana, 
que homenageia o humorista Re-
nato Aragão; e da Mangueira, que 
vai contar a história do composi-
tor Nelson Cavaquinho, em 2011. 
Na escola carioca, o grupo de 
compositores de Xavier venceu 
outros 135 na disputa pelo samba 
enredo. “Esse é a prova de que o 
Carnaval vai além do que a gente 
pensa. Existem vários profissio-
nais que trabalham durante o ano 
todo para fazer a festa bonita que 
assistimos na avenida”, disse.

Mesmo acontecendo em pou-
cos dias, é possível viver do Carna-
val. Ao menos é o que faz o com-
positor de samba enredo Marcelo 
Faria há 30 anos. “Além de com-
positor de samba enredo, eu tam-
bém produzo o CD e o DVD com 
os sambas enredo das escolas de 
São Paulo. Essa é a prova de que 
o Carnaval acontece fora da ave-
nida e durante o ano”, disse.

Eles tiveram 
músicas executadas 

durante a festa. É o caso 
de Nenel e Leo Santana, 

autores de Rebolation, 
cantada pelo Parangolé na 

foto abaixo com outro 
cantor baiano, Saulo 

(à esquerda)

De acordo 
com o ECAD, no 

Carnaval 2010 foram 
distribuídos R$ 13,7 
milhões para 7 mil 

compositores.
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Carnaval

toP ten Da folia

1. rebolation (Nenel/Leo Santana)
2. Na base do beijo (Alaim Tavares/Rita Mendes)
3. Praieiro (Manno Góes)
4. Quebra aê (Durval Lelys)
5. Beijar na boca (Blanch/Rogério Tom)
6. Cadê Dalila (Carlinhos Brown/Alaim Tavares)
7. Chora me liga (Euler Coelho) 
8. Exttravasa (Sérgio Rocha/ Jean Carvalho/A. Tapajós/Zeca Brasileiro)
9. País tropical (Jorge Ben Jor)
10. 100% você (Alexandre Peixe/Beto Garrido)
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por dentro

O processo de arrecadação durante o Carnaval não sofre 
alterações. Como em qualquer outro evento, o eCaD cobra 
as casas e clubes onde ocorrem as festas carnavalescas e os 
organizadores das escolas de samba que desfilam em locais 
públicos. O que muda é a distribuição de valores arrecadados, 
que pode ser feita de duas maneiras: direta e indireta.

O supervisor do Departamento artístico & repertório da 
abramus, Fernando viana, explica que a distribuição dire-
ta é feita aos titulares baseados em planilhas de gravação 
e/ou roteiros musicais. ele cita como exemplo o desfile de 

escola de samba transmitido pela rede Globo “Nesse caso, 
a emissora tem que encaminhar ao eCaD uma planilha 
contendo as informações das músicas executadas com o 
tempo de execução de cada uma delas”, afirma.

Já a indireta é feita por amostragem de gravações das 
músicas tocadas nas rádios, direitos gerais (sonorização 
ambiental e música ao vivo) e programas televisivos de 
auditório. É levada em consideração a relação entre valo-
res pagos pelos usuários em cada estado e o número de 
amostras definidas para coleta.

a Festa Nacional da música, realizada em Canela, no rio 
Grande do sul, entre 18 e 21 de outubro, chegou a sua 
sexta edição como referência para artistas e gravadoras. a 
abramus esteve presente com um estande para receber 
os representantes da música brasileira. O gerente geral da 
unidade da abramus do rio Grande do sul, ayrton dos 
anjos, ressalta a importância da participação da entidade 
em eventos desse porte. “É uma ótima oportunidade de 
se aproximar do nosso público-alvo e apresentar o traba-
lho desenvolvido pela entidade”, explica. Considerado o 
maior encontro musical da américa Latina, a Festa tam-
bém leva conhecimento aos seus participantes com de-
bates, trocas de ideias e apresentação de projetos.

Festa NacioNal da Música de caNela

Como 
é feita a 

distribuição dos 
direitos autorais 

das músicas 
executadas no 

Carnaval
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a abramus disponibilizou para seus titulares classifica-
dos na categoria de “editor musical” um sistema que per-
mite um filtro no seu recibo de pagamento. Denominado 
como planilha limpa, o projeto possibilita que a editora mu-
sical conheça em quais emissoras de televisão suas obras 
foram executadas. Dessa forma, facilita o controle. 

segundo o gerente geral da abramus Chico ribeiro, o 
objetivo do projeto é criar uma facilidade para o editor mu-
sical filiado à entidade. “assim, é possível conferir se a utili-
zação de sua obra pela emissora garantiu o recebimento de 
direitos autorais tanto de execução pública, como também 
a cobrança de sincronização”, explica. vale lembrar que a 
execução pública relaciona eCaD, associação e editora mu-
sical, enquanto que a sincronização envolve diretamente a 
emissora de televisão e a editora musical. 

“agora, é possível conferir se o pagamento da sincro-
nização devida foi feito. O sistema é a prova cabal de que 
uma determinada obra foi executada haja vista que tal 
utilização lhe rendeu execução pública”, conclui ribeiro. 
Na falta de pagamento pela sincronização, basta a editora 
musical emitir uma autorização com os dados obtidos no 
filtro disponibilizado pela abramus. são solicitados infor-
mações como nome da emissora, obra executada, tipo de 
utilização, período, entre outras.

em encontro realizado pelo Councils of authors of 
Graphic and Plastic arts and of Photographers (Cia-
CP), em 2 e 3 de dezembro, em Nova York, a autvis 
foi apontada como a sociedade mais arrecadadora 
e que mais cresceu nos últimos anos. O anúncio foi 
feito durante o painel que tratava sobre a região. 
além disso, a entidade pautou com as demais as-
sociações presentes assuntos como as regras da 
gestão coletiva, arrecadação, distribuição, direito de 
sequência e cadastramento de artistas.
Fabiana Garreta aponta que a participação da 
autvis no CiaGP possibilitou a troca de infor-
mações com entidades semelhantes. “É possível 
ter uma maior proximidade entre as sociedades, 
mostrar a situação do brasil e, ainda como mem-
bro da CisaC, ter suporte para todos os assuntos 
pertinentes desde legislações até ferramentas 

para o funcionamento das associa-
ções”, explica. também com-

pareceram representando 
a abramus o seu presi-

dente, roberto mello, e 
a assistente de opera-
ções, ana elisa mello.

A 
AUTVIS 

é a sociedade 
mais arrecadadora 
e que mais cresceu 
nos últimos anos, 
segundo CIACP

aUtVis eM destaqUe
o bê-á-bá da distribUição No carNaVal

“Para o artista, os direitos 
autorais são 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”  
Fábio Jr, caNtor e coMpositor

plaNilha liMpa

revista abramus 17
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coMo cadastrar UM cUe-sheet?
Cue-sheet é o mesmo que ficha técnica. Ou seja, é um documento usado para registrar todas 
as obras musicais executadas dentro de filmes, novelas, seriados, programas e desenhos. En-
fim, todo e qualquer audiovisual. O cadastramento pode ser feito em duas etapas, veja abaixo:

Lembrando que é necessário o envio de TODAS as obras musicais que fazem parte do Audiovisual.
Para o envio de Cue-Sheets utilize o seguinte e-mail: cue-sheets@abramus.org.br

revista abramus 19

o primeiro passo é providenciar a  “capa” do cue-sheet com:1o

o próximo passo é fornecer os dados das obras 
musicais que fazem parte do audiovisual com as 
seguintes informações:

• TíTulo da obra Musical

• auTores da obra Musical

• classificação da MesMa no audiovisual 
(especificar se ela é uM TeMa de aberTura, TeMa de 
encerraMenTo, Música de fundo insTruMenTal, 
Música de fundo coM voz ou TeMa de personageM)

• QuanTas vezes a Música é execuTada no audiovisual

• a MinuTageM eM Que a Música é execuTada  
no audiovisual

2o

por dentro

O departamento audiovisual (av) da abramus acompa-
nhou o encontro promovido pela Comissão técnica de Obras 
Dramáticas, Literárias e audiovisuais, nos dias 29 e 30 de se-
tembro, em Helsinki, na Finlândia. representaram a associação 
o seu presidente, roberto mello, a representante internacional, 
monica Frese, e a gerente do departamento, bia Nascimento. 
ao lado de outras 31 sociedades, a entidade brasileira tratou 
de questões relacionadas aos direitos de retransmissão por 
cabo, gestão e distribuição de cópia privada e dos direitos dra-

máticos, literários e audiovisuais no ambiente digital.
“a troca de informações e experiências que ocorrem 

nessas ocasiões é de grande importância. a abramus 
av está em franco desenvolvimento e trouxe novos con-
tatos e informações para projetos que ajudarão em seu 
crescimento. além disso, conseguimos detalhes para nos 
preparar para o próximo ano, já que seremos anfitriões 
do CtDLv/2011, que deverá acontecer no 2º semestre de 
2011, na bahia”, explica bia Nascimento. 

abraMUs aUdioVisUal Na FiNlâNdia

Núcleo Gospel coMeMora coNqUistas
criado há nove meses, o núcleo gospel da abraMus já contabiliza ótimos resultados. 
Atualmente, cerca de 80% dos nomes mais expressivos da classe artística cristã fazem parte da 
lista de filiados da associação. Muitos deles foram trazidos graças à participação do núcleo na 
nona edição da expocrisTã. “saímos de lá com mais de 300 filiações. foi o primeiro ano que 
participamos do evento, aliás, somos a única entidade a marcar presença nesse e em outros 
eventos do segmento. isso tem trazido aos titulares confiança e tranquilidade”, diz a responsável 
pelo núcleo gospel, cely Manhães, que confirmando a presença da associação da edição 2011. 
“creio que no próximo ano, conquistaremos mais filiados. estamos com novas estratégias e 
abordagens”, revela. 
as ações desenvolvidas viabilizaram a filiação de muitos autores, editores, gravadoras, músicos 
e intérpretes do segmento de músicas religiosas. durante esse período, a entidade pode 
mostrar aos integrantes da classe artística cristã que eles também podem receber direitos 
autorias pela execução de suas obras e que existe uma associação estruturada e eficiente para 
realizar esse trabalho. para cely Manhães, a maior conquista de 2010 é o reconhecimento dos 
profissionais com o trabalho realizado. “a grande vitória para mim é ver a confiança que os 
artistas nos depositam. é gratificante ver o titular satisfeito”, explica.

• noMe do audiovisual

• noMe do audiovisual Traduzido (apenas Quando foreM 
audiovisuais esTrangeiros)

• país de origeM

• caTegoria do audiovisual (longa MeTrageM/curTa 
MeTrageM/docuMenTário/ desenho/série de Tv)

• duração do audiovisual

• direTor

• produTor

• disTribuidor

• ano de produção

• aTores principais
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mundial
sucesso

O dramaturgo Juan Mayorga é hoje um dos autores de teatro 
mais premiados na Espanha, com peças encenadas em todo o 
mundo, inclusive no Brasil   Por feliPe mazorca

Com 24 textos encena-
dos e autor de outras 
28 peças de curta du-
ração, o dramaturgo 

madrilenho Juan Mayorga é hoje 
um dos ícones do teatro contem-
porâneo em língua espanhola. 
Em 21 anos de carreira, o escritor 
teve sua obra apresentada com 
sucesso em 27 países e traduzida 
para 20 idiomas, incluindo portu-
guês, esperanto e até coreano.

Desde outubro de 2009, os bra-
sileiros têm a oportunidade de 
conhecer o texto de Mayorga por 
meio da peça Hamelin, que tem 
como mote a pedofilia.

A história, escrita em 2005, é 
uma adaptação do conto O Flau-
tista de Hamelin. Na versão de 
Mayorga, o músico livra a cidade 
de ratos, mas não é pago pelo 
serviço. Então, passa a raptar as 
crianças da cidade. O protagonis-
ta da história é o juiz que perse-
gue o suposto criminoso, inter-
pretado por Vladimir Brichta.

O diferencial da peça, e que a 
levou a ser sucesso internacional, 
é a trama ter cortes semelhantes 
a um longa-metragem e não ha-
ver luz ou cenário no palco. Tudo 
é baseado na palavra e na per-
cepção do espectador dos ele-
mentos que constroem a cena. 
Mal comparando, Hamelin está 
para o teatro assim como Dogvil-
le está para o cinema.
Além de Brichta, o espetáculo de 
90 minutos de duração também 
tem no elenco os atores Alexan-
dre Mello, Oscar Saraiva, Cláudia 
Ventura, Patrícia Simões e Ale-
xandre Dantas.

Parceiras garantem sucesso
Hamelin é uma das obras de 

maior sucesso de Mayorga, tanto 
que lhe rendeu o prêmio Max de 
Melhor Autor em 2006. O êxito 
do espetáculo e do autor, não se 
restringe ao território espanhol, 
também é fruto de diversas par-
cerias entre as principais entida-

des que defendem os direitos 
dos artistas em todo o mundo.

No Brasil, o escritor é represen-
tado pela ABRAMUS, por conta 
do acordo bilateral que a Associ-
ção tem com a Sociedad General 
de Autores y Editores da Espanha. 
Assim, Mayorga tem seus direitos 
garantidos em todas as apresen-
tações que acontecem no país.

Por meio desta parceria, diver-
sas peças do dramaturgo espa-
nhol foram encenadas por aqui 
no último ano. Estiveram em 
cartaz Hamelin, Animales Noc-
turnos, La tartaruga de Darwin e 
Cartas de amor para Stalin.

adaPtações e Premiações
É inegável o talento de Mayor-

ga como autor teatral, tanto pela 
qualidade dos seus textos quan-
to por seu sucesso internacional. 
No entanto, seu trabalho não se 
resume às obras de sua autoria. 
Nos últimos anos, ele também 
teve destaque ao reencenar es-

petáculos de renomados autores.
Suas versões incluem O mons-

tro dos jardins (Calderón de la Bar-
ca), A dama boba (Lope de Vega), 
Fuenteovejuna (Lope de Vega), 
A visita da velha dama (Friedri-
ch Dürrenmatt), Natán, o sábio 
(Gotthold Ephraim Lessing), O 
grande Inquisidor (Feodor Dos-
toievski), Divinas palavras (Ra-

món María del Valle-Inclán), Um 
inimigo do povo (Henrik Ibsen), 
Rei Lear (William Shakespeare), 
Diante da lei (Franz Kafka), Pla-
tonov (Anton Chejov) e Woyzeck 
(Georg Büchner).

Por todo o seu trabalho, Mayor-
ga tem sido nos últimos anos o 
autor mais premiado da Espanha. 
No Prêmio Max (concedido pela 

Sociedad General de Autores y 
Editores da Espanha), ele con-
quistou a estatueta de Melhor 
Autor em 2006, 2008 e 2009, e 
de Melhor Adaptação em 2008. 
O escritor também recebeu o 
Premio Nacional de Teatro (Mi-
nistério de Cultura da Espanha) 
em 2007 e o Valle-Inclán (jornal El 
Mundo) em 2009.

outros trabalhos

Juan Mayorga também é atuante no meio acadêmico. O madrilenho é formado Matemática e doutor em 
Filosofia. Atualmente é professor de Dramaturgia e de Filosofía na Real Escola Superior de Arte Dramática 
de Madrid, além de dirigir o seminário Memória e Pensamento en Teatro Contemporáneo no Instituto de 
Filosofía do CSIC - Conselho Superior de Investigações Científicas da Espanha. Mayorga também publicou 
o livro Teatro para minutos, que traz suas 28 peças de curta duração.

Cena de Hamelin, no Brasil



Paulo  
Cesar Júnior,  
do Artístico  

& Repertório  
da ABRAMUS

QUEM É O PRODUTOR FONOGRÁFICO? 

Apergunta acima parece fácil de responder, entretanto, no coti-
diano dos profissionais da música ela vem se tornando ponto 
de dúvidas. Primeiro, temos de informar que, produzir signi-
fica dar nascimento ou originar algo; produção é a forma, o 

meio ou o processo empregado para chegar ao fim pretendido; produ-
to é o resultado da atividade produtiva ou simplesmente produção, e 
produtor, é aquele que produz. A Lei de 9.610, de 1998, define produtor 
fonográfico como: “a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem 
a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou 
da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado; 
(grifo nosso!)”. Assim, deduz-se que a preocupação do legislador ao de-
finir o produtor na Lei, era assegurar àquele que arcou com os custos 
da produção, pessoa física ou jurídica, a titularidade dos direitos sobre a 
gravação ou fixação da obra. Nesse caso, a atividade de produção, torna-
se secundária, pois se realiza mediante remuneração.

A diferença entre “produtor musical e fonográfico”, está na “responsa-
bilidade econômica”, pois o primeiro contrata o segundo. Outro ponto 
importante é o critério de divisibilidade da produção. É admissível que 
um fonograma possua mais de um produtor fonográfico, pois se consi-
derarmos que as despesas sejam divididas entre duas ou mais pessoas, 
não há impedimento de que isso seja considerado também para fins de 
titularidades ou direitos. Você deve estar levantando as seguintes ques-
tões: “E como ficará o registro dessa gravação? E em nome de quem será 
gerado o ISRC?” Será gerado só um código ISRC, em nome de um dos 
coprodutores - os demais serão mencionados nos formulários de regis-
tro. Assim, os direitos conexos gerados pela exploração econômica dos 
fonogramas serão direcionados a cada titular, segundo sua participação.

O papel do produtor 
fonográfico: um 
tema de extrema 
importância para 
o bom andamento 
das relações 
fonográficas no 
mercado musical

ponto de vista
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A ClAssE ARTísTICA  
CONTRA A INTERFERêNCIA 

EsTATAl NA GEsTãO DE DIREITOs 
AUTORAIs NO BRAsIl

Dúvidas, mande e-mail para: cncda@cncda.com.br
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atualize seus dados

www.abramus.org.br

Se o seu endereço, e-mail,  
número de conta corrente para 

depósito, telefones ou outro dado 
mudou, atualize suas informações. 
Entre em contato com a ABRAMUS 

pelo e-mail: cadastro.titular@
abramus.org.br

SeuS direitoS 
levadoS a Sério




