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Parabéns a todos

Com o ISAN é possível:

E

Fazer a gestão coletiva
Monitorar obras
Organizar de repertório
Usar como ferramenta de merchandising digital
Ajudar no combate à pirataria

sse ano a ABRAMUS comemora 30 anos de existência. Percorremos um árduo caminho. Porém, mantemos o propósito estabelecido em 1982 quando um grupo de artistas reunidos no Largo
do Paissandu, em São Paulo, idealizou a constituição da associação
para cuidar das questões relativas ao direito autoral. Esse pequeno
grupo de artistas cresceu e hoje já são mais de 32 mil pessoas.
E nessa primeira edição da Revista ABRAMUS de 2012 iniciamos a
comemoração dos 30 anos da associação. Nela, além das notícias
dos titulares temos uma matéria onde conto como foram os primeiros anos da associação. É o primeiro capítulo de uma história
que será contada ao longo de todo esse ano.
Na seção Entrevista, demos voz aos associados para que eles contassem como chegaram até a ABRAMUS. É a história falada por
quem fez e faz parte dela. Em Direito Autoral tratamos do Ecad.Tec
Cia Rádio, a ferramenta criada pelo ECAD para rastrear e identificar
os fonogramas executados pelas rádios brasileiras.
Em Teatro&Dança trazemos uma matéria para falar do centenário
do escritor baiano, Jorge Amado, e as adaptações de seus livros
para o teatro. Espero que gostem dessa edição e que comemorem
conosco essa data memorável. Parabéns a todos nós.
Boa leitura!
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capa artistas da esquerda para a direita: TUTUCA BORBA, WALTER FRANCO, CHARLIE BROWN JR. (CHAMPIGNON, GRAVETO, CHORÃO, THIAGO, MARCÃO), RENATO TEIXEIRA, PAULINHO NOGUEIRA, TONINHO CARRASQUEIRA, CYRO PEREIRA, CARLOS ALBERTO DE ALCÂNTARA PEREIRA, DANILO CAYMMI, REGIS DANESE, NELSON GONÇALVES, THEO DE BARROS, DARCI ROSSI, PAULO VANZOLINI, VERA VERÍSSIMO, RENATO BRAZ, ALMIR
SATER, CLAUDIO FONTANA, FABIO JR., DALVA E HERIVELTO, JUCA NOVAES, SERGIO CARRER (FEIO), NELSON AYRES, ARNALDO SACCOMANI, JOÃO DONATO, PERY RIBEIRO, DEMÉTRIO SANTOS LIMA, HERALDO DO MONTE.

notícias

Arquivo Pessoal

Mauricio Antônio

Por Tayane Scott e Wesley Souza

ANTES DO TOPO

POR ONDE ANDA?

Em ascensão
Uma nova dupla está fazendo sucesso no universo sertanejo. Evandro e Agnaldo se uniram no final dos anos 90. “A ideia veio da
paixão pela música sertaneja”, explicam. Desde o álbum Tiro Fatal, os meninos frequentam as paradas de sucesso e, no final do ano
passado, lançaram seu primeiro DVD, Evandro e Agnaldo Ao Vivo em São Paulo. A música de trabalho Olhos Cintilantes, de autoria do
próprio Evandro, ultrapassou um milhão de visualizações na internet, sendo uma das mais executadas nas rádios do Brasil. Sobre a
escolha da ABRAMUS para gerir suas carreiras Evandro e Agnaldo afirmam que confiam na seriedade da associação.

Saulo Fernandes

Aquarela protegida

GUIA - CD
Marlon & Maicon
No CD e DVD Marlon & Maicon 10
Anos de Sucesso, a dupla relembra
as canções que marcaram
a carreira. Destaque para a
regravação de Por te Amar Assim e
para a inédita Doida Varrida.
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Acervo Editora Aquarela do Brasil

Léo & Júnior
LIVRE, primeiro DVD da carreira
de Leo & Júnior, disponível
também em CD, mistura a
melodia dançante do sertanejo
universitário com a música raiz.
Destaque para Ô Lá Em Casa.

Maurício Antônio

Fernando Hiro

Marcos Castro/ Imaginarium Design

André Valadão
Com 13 faixas, sendo 11 delas
inéditas, o CD e DVD Aliança foi
gravado em na igreja Batista da
Lagoinha, em Belo Horizonte
no final do ano passado. É o
décimo trabalho do cantor.

O compositor mineiro Ary
Barroso ficou mundialmente
conhecido com Aquarela do
Brasil, primeira canção brasileira com mais de um milhão
de execuções nas rádios dos
EUA. O sucesso transformou
Ary em patrimônio da música nacional. Para garantir
os direitos do compositor,
a família escolheu a ABRAMUS como gestora. “Preciso de uma sociedade com
mais dinamismo e que me
dê retorno quando solicitado,
mais interação com o sócio. E eu encontrei isso
na ABRAMUS”, explica o neto de Ary, Márcio Barroso.

“Minha relação com a
música é hereditária.
Desde que nasci
vivo nesse contexto,
porque minha família
é de músicos. Ganhei
meu primeiro violão
quando fiz um ano
e sempre respirei a
música. Nunca fiz
outra coisa”.
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Julia Lanari/ Sandro Honorato

Famoso na época da Jovem Guarda, Claudio Fontana tornou-se
conhecido do público com o sucesso O Homem de Nazaré, música de
sua autoria. Ainda hoje, o cantor e compositor continua na ativa com
o show Claudio Fontana, Na Melhor idade, Lembrando os Bons Tempos
da Jovem Guarda, direcionado para o público da terceira idade. Nas
apresentações, os fãs também encontram um CD com os 20 maiores
sucessos da carreira do músico. E não para por ai. Aos sábados, Claudio
pode ser ouvido no programa Devoto de Frei Galvão, transmitido pela
rádio Católica de São Paulo, das 13 às 14 horas e ainda administra
a própria editora musical, a Homem de Nazareth Promoções e
Produções Artísticas Ltda., filiada à ABRAMUS.

notícias

Borghettinho para crianças

Grupo Gaúcho domina festival

O músico gaúcho Renato Borghetti ganhou
uma homenagem especial do publicitário e
designer Paulo Roberto Ferrari e do radialista
Wilson Tubino: o livro Borghettinho – A História do Menino Gaiteiro!. “O objetivo é mostrar
a vida de um dos grandes artistas da cultura
gaúcha para o público infantil do país”, explica Paulo Roberto. “A obra também pretende
incentivar novos talentos, como já é feito pelo
projeto Fábrica de Pequenos Gaiteiros, de Renato Borguetti”, completa Wilson Tubino.

Com dez anos de estrada, o Turma do Pagode
tem espaço garantido nas rodas de samba. É formado pelos amigos Leíz, Leandro Filé, Rubinho,
Thiagão, Marcelinho TDP, Neni Arte, Fabiano Art
e Caramelo. Em 2012, o grupo lança o segundo DVD da carreira - ainda sem título definido
- previsto para chegar às lojas em abril. Serão 24
canções, sendo 14 inéditas, a maioria composta
pelos integrantes. “Esperamos que o público divida com a gente a emoção que estamos sentindo
com este trabalho”, diz o vocalista Leíz.
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Revelação da MPB, a mineira Roberta Campos estourou nas
rádios do país com De Janeiro a Janeiro, do disco Varrendo a
Lua, com participação de Nando Reis. Nova associada à ABRAMUS, a cantora e compositora conta porque escolheu a entidade. “Sempre ouvir falar
muito bem. Conheci o
pessoal e gostei de todos.
Estou adorando o trabalho”. Para 2012, Roberta
prepara um novo disco,
previsto para maio. “As
expectativas são boas.
Estou feliz com o resultado e os músicos que participaram. Os presentes
que ganhei são canções
lindas e inéditas de cantores e compositores que
sempre admirei” conta.

Fernando Hiro

O Festival MUSICANTO de Santa Rosa (RS), um dos mais
respeitados eventos de música da América Latina, teve
sua 25ª edição em 2011 com a participação de artistas
vindos do Chile, Argentina, Uruguai e diversos estados
do Brasil. O grande vencedor da noite foi o grupo Cidade Baixa, dos compositores Fausto Prado e Caetano
Silveira, com a música Bendito Seja. “Essa vitória foi um
marco importante na nossa carreira de compositor. Foi
uma honra muito grande, afinal trata-se de um festival
latino-americano”, comemora Fausto.

Tcherere internacional
Em janeiro, Gusttavo Lima, uma das revelações do
sertanejo, se apresentou em quatro cidades dos Estados
Unidos. O rapaz, que estourou nas rádios brasileiras
em 2010 com Cor de Ouro, virou febre no ano passado
com a música Balada Boa, também conhecida como
Tche Tcherere. A canção, do álbum Gusttavo Lima e
Você, é o segundo trabalho do cantor. Para 2012, ele
tem novidades: “Em março vai rolar a gravação do meu
terceiro DVD, em São Paulo. Vai ser demais! É mais um
sonho se realizando”, afirmou o cantor em seu twitter.

talento para compor
Autor de sucessos como Fio de Cabelo e 60 dias Apaixonado, Darci Rossi entrou na música na década de 70, quando conheceu Chitãozinho e Xororó. Na época, gostava de
escrever poesias e a dupla o incentivou a compor. Desde
então, mais de 400 músicas de sua autoria foram gravadas por nomes importantes do sertanejo. Além de lançar
três LPs e um CD como cantor, com composições próprias.
Darci ficou um tempo afastado da música para cuidar de
outros interesses. Em 1996, mais uma vez incentivado por
Chitãozinho e Xororó, retornou. “Eles me procuraram para
fazer umas versões. Escrevi algumas músicas para Sandy
& Jr. e não parei mais”, conta. Hoje, aos 65 anos, Darci continua escrevendo e vive apenas da música.

guto costa

Assessoria Perfexx

Guto Costa

Nas “pistas” há vinte anos, o DJ Tom
Hopkins, emplacou hits em novelas
e conquistou vários prêmios. Em
2011, recebeu o certificado de
Melhor Produtor Dance Pop do
Brasil pela revista DJ Sound. Gerido
pela ABRAMUS, Tom comentou a
isenção do pagamento dos direitos
autorais pelos DJs ao ECAD: “O
fiscal da entidade chega à casa
noturna e o DJ tem que relacionar
as músicas que vai tocar e entregar
para o mesmo. Daí pra frente é
entre o ECAD e a Casa Noturna. Os
direitos sempre ficam a cargo dos
proprietários das festas”.

Samba de qualidade

NOVa ASSOCIADa

Gilberto Júnior

ECAD e Casas Noturnas

Descanso merecido

De férias até março, Paula Fernandes tem muito
para comemorar. Seu último álbum Paula
Fernandes, Ao vivo vendeu 1,5 milhão de cópias,
quebrando todos os recordes. E, alavancada pelo
sucesso do álbum, ela percorreu o país fazendo
shows, foram cerca de 260 em 2011
Como foi seu início de carreira, aos 8 anos de idade?
Sempre tive o apoio de meus pais, por ser de origem
muito simples, minhas maiores dificuldades sempre
foram financeiras. Acredito que tudo na vida tem a
hora e o momento certo para acontecer.
Hoje você é uma das poucas cantoras sertanejas do
Brasil. Você sente algum preconceito por ser mulher?
Sim, o mercado sempre foi dominado por duplas
masculinas, estou feliz por representar a mulher
no universo maravilhoso da música.
Do que você não abre mão de fazer, mesmo com
tantos shows?
Nas minhas folgas, que geralmente são às segundas
e terças-feiras, adoro andar a cavalo.
Você tem planos de se apresentar no exterior?
Não, mas seria ótimo!!
Mesmo com os inúmeros shows você consegue
compor? Onde busca inspiração?
Busco minhas inspirações no campo e na natureza.
Para você, qual a importância dos Direitos Autorais
para a carreira do artista?
Uma forma correta de reconhecer quem são os
verdadeiros autores.
Em relação ao trabalho executado pela ABRAMUS,
como avalia? O que acha da associação?
Uma associação muito séria, tenho orgulho em dizer
que faço parte dela.
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direito autoral

Aliado

O

Escritório Central
de Arrecadação e
Distribuição (ECAD)
lançou no fim do
ano passado uma ferramenta
para tornar mais ágil a arrecadação e distribuição dos direitos
autorais no Brasil. É o Ecad.Tec Cia
Rádio. Desenvolvido por meio de
uma parceria entre o escritório
e a PUC-Rio, o software permite
automatizar a captação, gravação e identificação de músicas
tocadas nas rádios do país.
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Com a utilização de tecnologia de última geração será
possível rastrear as obras e saber onde e quando elas estão
sendo executadas. O ECAD
grava todas as rádios do país 24 horas por dia, 7 dias por
semana. Assim, cria uma espécie de impressão digital ou
fingerprint da obra. Esse traço,
similar ao DNA da música, é
armazenado em um banco de
dados e toda vez que o fonograma é tocado, o sistema o

“Nos últimos
cinco anos,
investimos
muito em
recursos
tecnológicos”
(José Pires)

reconhece e o identifica. Segundo o gerente executivo de
Tecnologia da Informação e
Planejamento Estratégico do
ECAD, José Pires, o diferencial
do sistema é a fácil identificação das músicas tocadas nas
rádios e o consequente aumento no volume do banco
de dados do Escritório.
De acordo com números disponibilizados pelo ECAD, 38%
das rádios comerciais, governamentais e educativas estão
inadimplentes com o direito
autoral. Por isso, o órgão investe pesado no desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para auxiliar na mensuração da execução pública.
Em 2010 as emissoras de rádio deixaram de pagar mais
de R$ 33 milhões em direitos
autorais, prejudicando compositores e músicos. “Nos últimos cinco anos, investimos
muito em recursos tecnológicos entre eles no Ecad.Tec CIA
Rádio”, revela Pires. A nova
ferramenta integra os programas do Ecad.Tec, que conta
com outros 14 sistemas, sendo o primeiro desenvolvido
por uma empresa latino-ame-

ricana totalmente destinado à
gestão de direitos autorais.
“Esse sistema envolve um
esforço computacional gigantesco, pois a identificação
precisa ocorrer em tempo viável e com alta assertividade,
que hoje oscila entre 85% e
95%”, diz o professor do Centro de Estudos em Telecomunicações da PUC-Rio, Marco
Grivet. A criação do programa
contou com a participação de
30 profissionais do ECAD e da
universidade. Espera-se, assim, aumentar a distribuição
dos direitos autorais por execução em rádios.

Foto: RAFAEL BRAMUSA

Foto: ECAD / marcelo campos

tecnológico

ECAD desenvolve ferramenta que rastreia e identifica os fonogramas
executados nas rádios brasileiras Por Sonia Xavier

Números do Ecad.
Tec CIA Rádio*
8.856 horas de gravação/dia
265.680 horas de gravação/mês
103 GB de armazenamento/dia
150 reuniões com a equipe de
pesquisadores responsáveis
pelo novo sistema
30 profissionais do Ecad e PUCRio envolvidos
* Fonte: ECAD

Da esquerda
para a direita: Diogo
Figueiredo, Renato
Teixeira, Roberto Mello,
Walter Franco e Fernando
Vianna no lançamento do
Ecad.Tec CIA Rádio.

entrevista

Vozes da

Música

Os associados da ABRAMUS contam como escolheram a associação
para gerir seu patrimônio artístico. A história da entidade revelada
por quem fez e faz parte dela. Por Sonia Xavier e Luiz Felipe Silva
“Entrei há muitos anos, em meados dos anos 90. Vi a ABRAMUS crescer e só ter mudanças positivas.
O trabalho da associação me motiva a continuar, vejo que fazem o melhor possível. A arrecadação
está aumentando e isso incentiva o autor e os músicos. O importante é que confio nas pessoas, sei
que não estão dormindo, estão trabalhando muito.” ARNALDO SACCOMANI, AUTOR
“Conheci alguns diretores e gostei da forma como trabalhavam. Entrei na ABRAMUS nos anos 90 e nunca
mais quis sair. Os principais motivos são o atendimento e a confiança que tenho na associação, que é
muito importante porque não tenho como controlar os meus direitos sozinho.” DARCI ROSSI, AUTOR
“Entrei a convite do Demétrio, pouco após a fundação da ABRAMUS, quando a sede era na
Alameda São João. Eu tenho diminuído minha produção e, consequentemente, a arrecadação. Mas desde que entrei nunca mais saí.” GLAUCO IMASATO, MÚSICO
“Entrei como músico logo na fundação e depois como compositor. Fui
diretor por dois anos. Hoje, há mais de 30 mil associados e isso prova seu bom trabalho – uma proposta diferente, menos comercial.”

THEO DE BARROS, AUTOR E músico

“Fui convidado pelo Roberto Mello e logo filiei também a minha editora, a
Acre Edições Musicais. Nesses quase dez anos, tenho visto uma preocupação com a atualização dos processos de distribuição do direito autoral e a presença ativa da associação em atividades relacionadas aos músicos e à música.”

JOÃO DONATO, AUTOR E INTÉRPRETE

“A ideia da ABRAMUS nasceu em
1978, em uma reunião no Teatro
Hugo Escobar com 42 músicos
de São Paulo e do Rio de Janeiro
para discutir problemas da música, em especial o direito conexo.
Refundamos a ASSIM, presidida
pela Elis Regina, mas o projeto
não deu certo. A partir de outras
mudanças, criamos a ABRAMUS.
A associação faz um trabalho de
formiga, viveu com pouco percentual de lucro todos esses anos
e se tornou uma das grandes defensoras dos músicos no Brasil”.

MAURO GIORGETTI, MAESTRO

“Quando o Roberto assumiu,
conversamos e eu entrei para
a ABRAMUS. Pela primeira vez,
uma associação parecia profissional. Olhava a longo prazo com
um modelo de gestão moderno.
Faço muitas palestras para estudantes e sempre se comenta
que os direitos autorais são muito mal cuidados no Brasil. Eu digo: ‘Estou muito contente com a
ABRAMUS, eles são corretos’. As
mudanças da associação obrigaram as outras a melhorarem.”

NELSON AYRES, PIANISTA, ARRANJADOR E COMPOSITOR

“Éramos jovens quando fundamos a ABRAMUS. Os músicos
pensavam nos direitos conexos
e procurávamos atrair artistas
para termos representatividade.
Eu levantei documentos para
apresentar ao governo da ditadura. Entramos em um mercado restrito, para arranjadores de
música, contávamos com mais
ou menos 400 pessoas. Acredi-

tamos nisso e vimos que o músico merecia reconhecimento –
um bom arranjador muda tudo
numa música. É a esperança do
arranjador de ter o retorno que
merece.” PEDRO IVO, BAIXISTA
“Comecei a compor aos 6 anos,
não imaginava que poderia ganhar dinheiro e até sobreviver
por meio de poucas palavras unidas a uma melodia simples. Talento ou não, confirmei isso após
30 anos, quando uma de minhas
canções se tornou sucesso. O
Mauro entrou em contato comigo, aceitei o convite para me
associar e, graças a ele, fiz amigos, verdadeiros parceiros nesse
mundo complicado chamado
música. Deposito minha confiança nela há 20 anos, preciso falar
mais?” SÉRGIO CARRER, músico,

compositor e produtor

“Entrei em 1992, quando estava
na Orquestra Jazz Sinfônica, a
convite do Demétrio. Sem associação, o músico fica desprotegido. E, quando entrei, fiquei
amigo do Roberto Mello, que
me ajudou em algumas questões com muita segurança. A
firmeza da ABRAMUS é fundamental, pois é difícil encarar
as empresas poderosas, uma
vocação quixotesca. Nesses
últimos anos, ela cresceu muito e ampliou para outros tipos
de arte – um caminho muito
bonito. O artista é explorado
e a arte é mais que mercadoria, é espiritual e fundamental.”

TONINHO CARRASQUEIRA, FLAUTISTA E MÚSICO

“Era associado à
outra sociedade quando, em
1987 ou 1988,
fiz um show em
São Paulo e o
Demetrius me indicou a ABRAMUS. Não
sai mais da associação,
pois ela corresponde às
minhas necessidades. É
transparente e sempre
presta contas. É até atípico por ser honesta e por
ouvir com atenção e respeito
os músicos.” TUTUCA BORBA,

TECLADISTA E ARRANJADOR

“Aos 23 anos fiz minha primeira
gravação profissional e aos 27
participei do abaixo assinado para reconhecimento dos direitos
do Músico Acompanhante, que
reunia advogados em nossa defesa e fazia parte do movimento
pelos direitos conexos. Participei
da ASSIM até que por meio do
Mauro Giorgetti me associei à
ABRAMUS. Com a coordenação
dele, eu divulgava o trabalho
da ABRAMUS e associava todos
os músicos, cantores e compositores que encontrava. Mas a
história da entidade não seria a
mesma sem o espírito visionário
do presidente da ABRAMUS Dr.
Roberto Mello. Ele gerenciou todas as grandes mudanças das últimas décadas, adequando e atualizando a Associação ao mundo
em que vivemos. A sensação de
orgulho de fazer parte da história
da ABRAMUS está associada aos
amigos Mauro e Dr. Roberto.” VE-

RA VERÍSSIMO, AUTORA
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história
Por Roberto COrrêa de Mello

30 anos
1ª PARTE

ABRAMUS

Ao longo de 2012 o presidente da ABRAMUS, Roberto Corrêa de Mello, irá
contar a história da associação. Serão quatro capítulos com os principais
momentos e personagens dessas três décadas. Leia o primeiro

R

esumir 30 anos de
história é tarefa árdua, que impõe capacidade de síntese
e reflexão aprofundada sobre
tudo o que se passou ao longo da nossa história. Não se
pode enveredar pelo personalíssimo, nem tangenciar por
episódios de menor relevância, sob pena de desconectar
a narrativa com o que realmente tem importância. Na
busca da síntese e da relevância dos fatos, busquei alguns
acontecimentos importantes,
que serão relatados aos leitores com a devida magnitude.
Criamos a ABRAMUS em 1982
e em nosso corpo diretivo figuraram (e figuram) nomes importantes das artes nacionais.
Correndo o risco de passar ao
lado de tantos ilustres diretores,
lembro, desde já, os nomes de
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queridos amigos que ajudaram a
desenvolver a associação: Demétrio Santos Lima, Mauro Wilson
Giorgetti, Ciro Pereira, Toninho
Carrasqueira, Carlos Alberto de
Oliveira, Paulinho Nogueira, Theo
de Barros, Nelson Ayres, Vera Lúcia Veríssimo, Walter Franco, Juca
Novaes, Danilo Caymmi e outros
grandes nomes que serão lembrados na medida da historicidade desta narrativa.
Trinta anos atrás, um grupo
de artistas se reuniu no Largo
do Paissandu e idealizou constituir uma associação que arregimentasse a categoria e os representasse para o recebimento de seus direitos. Nascia a
ABRAMUS, sob a inspiração do
saxofonista Demétrio Santos
Lima, um bravo defensor dos
direitos da classe musical. Havia um incipiente movimento
para postular pela classe, mas

Demétrio era a corporificarão
da voz de seus companheiros.
Redigiu-se um estatuto; tomou-se em locação uma pequena sala; passou-se o chapéu. Começava a ABRAMUS.
Tempos difíceis aqueles. Pouco
se entendia do assunto. O ECAD
era mal gerido, com conflitos
internos enormes gerados, tanto pela dificuldade de compreensão dos sistemas de arrecadação e distribuição, como pela
cultura refratária dos usuários
em pagar direitos autorais.
Meu nome foi lembrado aos
músicos por José Carlos Costa
Netto, advogado e autor musical, com quem eu havia trabalhado em um grande escritório de advocacia: “Falem com
o Roberto Mello – disse Costa
Netto a Demétrio – ele é a pessoa que pode viabilizar esta
‘sociedade’”. De pronto, enga-
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história

situação de fato, buscou-se melhor estruturar o sistema de gestão coletiva e, 30 anos depois, vemos que estávamos certos. Hoje,
o Brasil paga direitos a todos e
busca receber os direitos de todos (inclusive, nos países adeptos do copyright que ratificaram
as convenções internacionais).
Os envolvidos na cadeia produtiva da música constataram
a proximidade de muitos institutos legais dos países adeptos
do direito de autor e dos países
que adotaram o regramento do
copyright, sempre buscando a
reciprocidade formal e material
que deixava ao desamparo os
repertórios brasileiros no exterior. Aos poucos, toda a comunidade internacional foi
ratificando as convenções (inclusive e principalmente
a Con-

venção de Roma) e adotando
instrumentos jurídicos aptos a
premiar todos os titulares.
A segunda razão histórica para
a criação da ABRAMUS foi, sem
dúvida, o fato de que os músicos
não se sentiam totalmente representados pelas entidades então
existentes. Buscou-se congregar
os interesses musicais na nova
entidade, que hoje conta com
mais de 32 mil titulares. O falecido
advogado Henry Jessen compreendeu o alcance da iniciativa e,
imbuído deste espírito de compreensão das questões relativas
às classes artísticas, empenhou-se em contribuir para dar robustez à entidade que se criava.

E assim começamos em 1982.
Abriu-se o estatuto para que
os autores, os editores, os produtores, enfim toda a cadeia
produtiva da música ingressasse nos quadros da associação.
As vitórias e o reconhecimento
vieram pouco a pouco. A ABRAMUS foi se corporificando e
remanesceu como uma pequena íntegra entidade durante
muitos anos. Grandes nomes
associaram-se. A representatividade cresceu e passamos a ter
um processo de crescimento de
filiados cada vez maior. Nossa
representatividade foi se corporificando para bem representar
a classe artística brasileira.

Um fato importante 10 anos depois.
A ABRAMUS já se fazia ouvir.
Tinha voz e vez. Tinha poder de
interlocução e nossos dirigentes
empenhavam-se na defesa dos
interesses dos artistas. Fernando
Collor assumiu a presidência da
República em 1990. Em 1992, o
então deputado federal Marcelo
Barbieri, de São Paulo, do saguão
do plenário da Câmara dos Deputados telefonou a mim. Um
deputado do PRN do Estado do
Paraná havia apresentado um
Projeto de Lei, visando acabar
com a cobrança de direitos autorais em face das emissoras de
rádio e televisão. O argumento
demagógico e tendencioso outro não era senão o de que a veiculação das obras musicais pelos meios de comunicação não
deveria ter remuneração, pois
consistia em dar publicidade e

notoriedade às obras. Argumento pueril e demagógico, claramente vinculado aos interesses
dos organismos de radiodifusão e de televisão, que utilizam
obras musicais em grande parte
de sua programação.
Fomos a Brasília. Agendei
com o Presidente da Câmara,
Dr. Ulysses Guimarães, um dos
grandes nomes do Parlamento
Brasileiro. Dr. Ulysses, estarrecido, abraçou nossa causa
“Grandes
– “Roberto, peça uma
nomes associaramaudiência pública na
se. A representatividade
cresceu e passamos
Câmara. Movimente
a ter um processo de
as duas casas do Concrescimento de filiados
gresso. Isto não pode
ao Parlamento
cada vez maior”
passar; É uma aberração
Brasileiro. Todos
que contraria até mesmo a
rechaçados, mas
Carta Constitucional”.
certo é que a luta é
Assim fizemos. Fundamentapermanente e fundamental pamos nossa pretensão; Demos
ra preservar os direitos da classe
início ao debate e pedimos a auartística, posto que a fragilização
diência pública sugerida pelo Dr.
do sistema brasileiro é sempre
Ulysses. Grandes políticos viebuscada por aqueles que, egoisram em socorro do Direito Autoticamente, buscam aumentar
ral. Menciono aqui alguns deles,
seus lucros, em detrimento da
homenageando-os a todo os
cultura nacional.
que vieram nos ajudar: Sen. ArA classe autoral precisa estur da Távola, Sen. Mário Covas,
tar sempre atenta, não deiDep. Freitas Nobre, Sen. Eduarxando nunca esmorecer esta
do Suplicy, Dep. Afonso Arinos
luta que consagra a inteligênde Mello Franco, Sen. Fernando
cia dos criadores.
Henrique Cardoso, Dep. MarceInterrompo aqui minha narlo Barbieri e tantos outros que
rativa para retomá-la no próengrossaram a fileira da defesa
ximo número de nossa revista,
da inteligência brasileira. Posta
tudo visando a homenagear
a matéria em audiência pública,
nossos 30 anos de historia,
o sistema de gestão coletiva braque, espero, transcendam os
sileiro foi vitorioso. Manteve-se
fatos e consagre a destinação
íntegro o Direito do Autor.
histórica da nossa digna e atuDe lá para cá, pelo menos uma
ante ABRAMUS.
centena de projetos restritivos ao
Até o próximo número e boa
Direito de Autor foi apresentada
leitura a todos!
Foto: Rafael Bramusa

jei-me no projeto e durante
muitos anos defendi os interesses da sociedade, sempre
com a ajuda do Demétrio e do
nosso amigo Mauro Giorgetti,
que remanesceram solitários
na luta pelos direitos dos músicos, após algumas deserções
de companheiros que inicialmente abraçaram a ideia.
Por que a ideia da nova associação? Ora, por duas questões
práticas. Em primeiro lugar, havia um obstáculo legislativo de
cunho internacional. Os países
regidos pelo regramento do copyright (não é o caso do Brasil)
não adotavam na sua plenitude as disposições das convenções internacionais. O Brasil,
por seu turno, já tinha aderido
às Convenções de Berna, Roma
e Genebra e instrumentalizava
procedimentos, mecanismos e
ferramentas que respaldassem
todos os titulares de direitos na
área musical. Em nosso país, que
tem sua regência legal pelo Direito do Autor (Droit d’Auteur),
contemplava todos os titulares
de direitos autorais e conexos
– autores, editores, intérpretes,
músicos acompanhantes e produtores fonográficos. Assim, nas
distribuições de direitos autorais,
fossem eles titulares nacionais ou
estrangeiros, todos, sem exceção,
eram (e são) remunerados. O que
fazer? Nos países de copyright,
por conseqüência, não havia
como obedecer ao princípio da
reciprocidade formal e material,
pois que não havia como remunerar os titulares estrangeiros na
área dos direitos conexos. Desta
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Quem estiver em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pode aproveitar para admirar as obras de um dos maiores nomes da
história da pintura metafísica: o grego Giorgio de Chirico, representado pela AUTVIS. Em cartaz até 4 de março, graças à parceria entre a Fundação Iberê Camargo, o Ministério da Cultura, a Fiat Automóveis, a mostra “De Chirico: O Sentimento da Arquitetura – obras da Fondazione Giorgio e Isa de Chirico”. O projeto conta com a curadoria de Maddalena D’alfonso e passará
também por Minas Gerais, de 20 de março a 17 de junho, e por São Paulo, de 29 de junho a 20 de setembro.
São 45 pinturas e 11 esculturas criadas entre 1960 e 1970, além de 66 litografias realizadas para os Calligrammi di
Guillaume Apollinaire (1930). “É a primeira vez que obras de Giorgio de Chirico vêm para o Brasil. Um dos objetivos
desta exposição é mostrar ao público um período de sua carreira que é menos visto, mas não menos importante”,
afirma Pedro Mendes, gestor cultural da Fundação Iberê Camargo.
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Novas ferramentas no site da ABRAMUS
Por meio de pesquisas com seus titulares, a ABRAMUS identificou uma
série de necessidades e dificuldades enfrentadas por seus associados.
Por isso, desenvolveu em seu site (www.abramus.org.br) duas novas ferramentas: o Portal de Relacionamento e o Cad Fácil. Assim, espera oferecer
alternativas para tornar ainda mais prático e ágil os serviços prestados.
O Portal de Relacionamento permite que os associados consultem
seus demonstrativos de pagamento, além de todas as informações sobre
suas obras, fonogramas e consultas de créditos retidos. Já o Cad Fácil foi
desenvolvido para facilitar a vida dos titulares que ainda mandavam para
a ABRAMUS as informações das suas obras em papel ou por e-mail. Oferecido para os associados sem custo, o Cad Fácil é um programa voltado
para pequenas editoras e pessoas físicas que não editam suas obras, mas
que sabem da importância de ter seu repertório bem documentado.

Rafael Bramusa

Pela primeira vez a AUTVIS recepcionou no Rio de Janeiro, o encontro anual
do CIAGP (Conselho Internacional dos Artistas Gráficos, Plásticos e Fotográficos). O evento reuniu os representantes de diversas sociedades como da ADAGP (França), PROLITTERIS (Suíça), VEGAP (Espanha), entre outras.
A gerente de operações da AUTVIS, Fabiana Garreta, conta a necessidade
desse tipo de encontro: “O evento acontece todo o ano. Este último foi importante porque foram discutidos temas como banco de imagens, novos projetos
e forma de procedimentos de uma sociedade e outra”.

“Eu acho
fundamental
para a defesa
dos direitos de
propriedade
intelectual
e também de
conscientização
da sociedade na
valorização do
trabalho do
artista”
João Carlos Martins,
maestro

CTDVL em Salvador
Aconteceu nos dias 08 e 09 de novembro, em Salvador, o CTDVL (Comitê Técnico de Obras Dramáticas,
Literárias e Audiovisuais). O evento
teve a participação de 30 associações
de gestão coletiva de direitos autorais de diversos países, membros da
CISAC (Confederação Internacional
de Sociedades de Autores e Compositores) e um representante do Ministério da Cultura.
“Discutimos assuntos como a situação do direito autoral na América
Latina e ferramentas para melhoria
da gestão coletiva. Também falamos de novos acordos de representação que trarão mais força para as
áreas de Audiovisual e Dramaturgia
da ABRAMUS”, revela a gerente do
departamento de Audiovisual da
associação, Bia Nascimento. No ano
passado, o comitê foi realizado na
Finlândia e contou com a participação de 31 sociedades.

Guilherme Amaral

Giorgio de Chirico no Brasil

AUTVIS recepciona encontro do CIAGP

De Chirico, Giorgio / Il Figliuol Prodigo, 1922 / AUTVIS 2012

De Chirico, Giorgio / Orfeo trovatore stanco, 1970 /AUTVIS 2012

Fernando Mucci

Por Matias Salse, Pedro Nuin e Roberto Kreitchmann
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Em nome da música

Eddy, Marcos, Pedro e Brunno

Da esquerda para a direita: Celina, Mano Changes, Ivete Campagna, Patineti

Roberto Mello

A segunda edição da Expo Show Business realizada em setembro, em São Paulo, reuniu cerca de 2.600 profissionais de diversas
áreas dos mercados de entretenimento e musical de todo o Brasil
e até de outros países, como Argentina, Estados Unidos, Portugal,
Espanha e França. O evento tem como objetivo promover produtos
e serviços, realização de negócios e troca de informações com painéis de debates e workshops.
O presidente da ABRAMUS, Roberto Corrêa de Mello participou
do que tratava de Direitos Autorais. Acompanhado por uma plateia
de aproximadamente 400 pessoas, sendo a grande maioria autores, o painel levantou questões importantes sobre o tema. A superintendente do ECAD, Gloria Braga, mencionou que a arrecadação
aumentou, mas alertou: “Nem tudo são flores. Ainda enfrentamos a
dificuldade da percepção e conscientização das pessoas que utilizam músicas alheias que é preciso considerar os direitos autorais,
que os autores têm que ser retribuídos”.
Roberto Mello levantou a questão da inadimplência das emissoras de rádio e TV e as campanhas de mídia promovidas para se
contrapor ao trabalho do ECAD. “Quem não quer pagar busca demonizar o sistema de gestão coletiva adotado pelo ECAD”, disse o
presidente da ABRAMUS. O evento foi encerrado com a cerimônia
de entrega do troféu Homenagem Show Business a 110 personal
managers de artistas.

“Quem não quer pagar busca
demonizar o sistema de gestão
coletiva adotado pelo ECAD”
Genival Lacerda usando a sacola da ABRAMUS (um dos brindes)

Adriana Ribeiro ao lado de outros visitantes com a sacola da ABRAMUS

Festa Nacional da Música
Realizada entre 17 e 20 de outubro, em Canela, no Rio
Grande do Sul, a Festa Nacional da Música premiou os destaques nacionais do ano. Foi a sétima edição do evento que
homenageou associados da ABRAMUS como Chitãozinho e
Chororó, Almir Sater, João Donato, Diego Figueiredo, Charlie
Brown Jr. e Yvelise de Oliveira. A associação esteve presente
com uma equipe de cerca de 20 pessoas dedicadas à atender
os associados, além de presenteá-los com brindes.
O festival é hoje o mais esperado e um dos mais importantes da música brasileira. É referência para artistas e gravadoras e atrai a atenção dos maiores veículos de comuni-
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cação do país. “Dele saem futuras parcerias, composições,
shows e novidades que possivelmente sejam vistas em
âmbito nacional”, explica o coordenador do Artístico e de
Repertório da ABRAMUS, Caetano Biachi.
Há seis anos a associação participa da festa, prestando
atendimento, esclarecendo dúvidas e orientando os associados: “Montamos uma estrutura completa, capaz de
atender todas as necessidades dos titulares envolvidos na
execução pública nacional. É sempre uma honra participar,
torcer e dividir o palco celebrando a vitória e o sucesso de
nossos artistas”, completa Caetano.

Roberto COrrêa de Mello,
ABRAMUS
Fotos: helder maldonado

Dúvida do associado
Como cadastro minhas composições?
Para receber os direitos autorais, é necessário que as composições estejam devidamente cadastradas no ECAD. Quando a obra é editada, a própria editora envia a ficha 158 para a ABRAMUS efetuar o cadastro. Porém, se não for, o autor
precisa fazer por meio do formulário de Declaração de Repertório para receber os direitos. Estes formulários estão disponíveis no site da ABRAMUS (www.abramus.org.br), no link “Cadastro de Obras”. Outra possibilidade é comparecer pessoalmente na associação para fazer o cadastro.

revista abramus 19

TEATRO & DANçA

baiano
centenário do mestre

Na comemoração de 100 anos do Jorge Amado,
peças de teatro homenageiam o autor Por Klaus Gambarini
20 revista abramus

fotos: Agueda Amaral

ACERVO Z´ELIA GATTAI - FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO

É

impossível falar de
Jorge Amado e não se
lembrar das obras e
mais obras que o autor criou ao longo de sua vida.
Foram 88 anos vividos, com 35
livros lançados e mais um póstumo, em 2008. Algumas de
suas produções são inesquecíveis, como Capitães de Areia,
Gabriela, Cravo e Canela, Dona
Flor e Seus Dois Maridos, Tieta
do Agreste e O Gato Malhado e a
Andorinha Sinhá. Todas eternizados, contadas pelas penas do
autor e recontados por tantas
outras pessoas ao redor do Brasil em filmes, teatros e até mesmo histórias em quadrinhos.
Mais de 55 países receberam
as obras de Jorge, traduzidas
para cerca de 50 idiomas. O
alcance da literatura do autor baiano foi tão grande e de
qualidade indiscutível, que em
1951 ele ganhou seu primeiro
prêmio internacional: o soviético Prêmio Lênin da Paz. Vários
outros se seguiram até o seu
último, o Prêmio Camões, em
1995, um título dado somente
aos melhores escritores da língua portuguesa.

Imortal
Apesar de ter nos deixado
há mais de uma década, Amado tem um legado literário
que não será facilmente esquecido. Em 10 de agosto de
2012 completam-se 100 anos
de seu nascimento. Por conta
disso, algumas homenagens
para o autor estão sendo ensaiadas exaustivamente e executadas por grupos teatrais ao
redor do Brasil.
As obras de Jorge serão vistas por todos os públicos, mas
há um deles, em especial, que
tem menos contato o trabalho
do escritor: o infantil. Por causa disso, o Grupo 59 de Teatro
resolveu adaptar para o teatro
O Gato Malhado e a Andorinha
Sinhá. A trupe começou sua
história na Escola de Arte Dramática – EAD/ECA/USP.
A atriz e produtora Carol Faria,
uma das integrantes do grupo,
acredita que a peça pode ser
perfeita para colocar as crianças
próximas ao autor. “O interesse
em adaptar essa obra começou
em 2009. Por ser uma ficção dedicada ao público infantil. Partimos do desejo de resgatar um

teatro de qualidade feito essencialmente para crianças”, conta
Carol A obra original é uma das
poucas do autor dedicada ao
público infantil. A temática, contudo, é séria, apesar de maquiada com elementos típicos para
histórias infantis – como comédia e ironia – por meio de personagens que são bichos dotados
de características humanas.
O livro de Jorge traz elementos infantis claros e completos,
por meio de diversos elementos lúdicos. “Procuramos uma
história que prioriza elementos lúdicos, poéticos, estéticos, sensíveis e simbólicos
para provocar o imaginário e a
reflexão das crianças de forma
divertida, prazerosa e criativa”,
disse Carol.

quando ver
Ainda não foram confirmadas
todas as apresentações do Grupo
59 para o primeiro semestre
de 2012. Porém, são certos os
espetáculos em nos dias 3 e 4 de
março em Americana; em 10 e
11 de março em Campinas; e em
17 e 18 de março em Amparo.
Acompanhe a agenda do Grupo
pela site: www.grupo59.com.br

ponto de vista

Sucesso internacional

RAFAEL BRAMUSA

P

Ricardo
Mello é gerente
do departamento
internacional da
ABRAMUS

O sucesso mundial
de Ai Se Eu te
Pego, de Michel
Teló, mostra que os
músicos brasileiros
precisam estar
atentos para as
oportunidades
no exterior

articipei esse ano do MIDEM. Foi a primeira vez que fui
a esse conhecido evento do mercado musical e, apesar
das declarações fatalistas daqueles que viram edições
anteriores, fiquei muito satisfeito com a produtividade,
as possibilidades de negócio e as trocas de idéias. No meio de tanto trabalho, me impressionou muito o fenômeno Ai Se Eu Te Pego.
Não a onipresença comprovada pelos rankings da revista Billboard
do hit de Michel Teló, mas o fato de ver a enorme possibilidade de
difusão que a música brasileira tem à frente.
Nessa mesma revista, li que o mercado brasileiro de shows é um
dos maiores do mundo. De volta ao Brasil, vi que a edição brasileira
da publicação aposta no avanço do iTunes no mercado latinoamericano onde, claro, nosso país tem importância vital. Una-se a isso tudo
o bom momento econômico que o Brasil está vivendo e a expectativa
com relação à Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e temos aí um
grande potencial de exportação cultural. Mas e o que o mercado musical brasileiro está fazendo para aproveitar essa chance?
Tenho certeza que o sucesso de Ai Se Eu Te Pego não foi apenas
sorte. Desde a Bossa Nova que o artista brasileiro insiste em acreditar que apenas a sorte vai levá-lo para o exterior, mas não é só
isso. É preciso muito trabalho para emplacar um hit internacional
e, para isso, o criador brasileiro precisa estar de olhos e ouvidos
atentos para aproveitar as oportunidades que aparecem. Não
serve de nada disponibilizar seu trabalho de graça na internet se
você não faz disso uma promoção temporária e não pede nem
um e-mail em troca, por exemplo.
O músico brasileiro precisa encontrar o caminho do empreendedorismo. Precisa também encontrar os parceiros certos para explorar o mercado nacional e o estrangeiro. Profissionalizar-se passa
também por entender qual é o trabalho de uma editora, de uma gravadora, de uma associação de gestão coletiva e até do Ministério da
Cultura. Entender como funciona cada peça desse quebra-cabeça é
saber como melhor utilizar todos os recursos oferecidos e, portanto,
ter tempo de criar e investir na qualidade da sua música.
Sei que essa conversa “mundo-dos-negócios” pode soar meio
chata em um primeiro momento, mas a música é seu trabalho e
é necessário dedicar-se integralmente a ele. E sei também que em
breve verei muitos artistas brasileiros trilhando o mesmo caminho
que percorreram Tom Zé, Seu Jorge, Cansei de Ser Sexy, Roberto
Menescal, Gui Boratto, Caetano Veloso e tantos outros.

Faça como todos
na Festa Nacional
da Música de 2011,
leve a ABRAMUS
no peito...

Na sétima edição da Festa Nacional da Música, realizada em 2011,
a Abramus esteve mais uma vez presente para atender os artistas
que circularam pela festa, tirando dúvidas, realizando pesquisa de
créditos protegidos, consultando os cadastros de suas obras e
concretizando novas filiações durante todo o evento.
Nesta edição todos os participantes estiveram com a
Abramus no peito e a maioria já faz parte da
sociedade durante todo o ano.
Em 2012 completaremos 30 anos na luta
pela defesa dos direitos autorais de nossos
artistas no Brasil e no exterior, já somos
mais de 31 mil associados, além dos
muitos que estarão conosco nos
próximos encontros.
Faça como todos na Festa Nacional
da Música, em 2012, leve a ABRAMUS
no peito e vamos comemorar juntos, estaremos
em nosso tradicional ponto de encontro,
aguardando você autor, intérprete, editor,
produtor e músico.

SEUS DIREITOS
LEVADOS A SÉRIO

ABRAMUS
30 anos de música e arte.

www.abramus.org.br
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