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ABRAMUS EM FEStA
Chegamos a mais uma edição da nossa Revista ABRAMUS em meio aos 
preparativos da festa de aniversário de trinta anos da associação – que 
será realizada em 14 de maio, no Teatro Frei Caneca, em São Paulo. Ire-
mos celebrar durante o ano todo em nossas páginas essa data espe-
cial. Afinal, chegar aos 30 anos tem um significado ímpar. É a certeza da 
maturidade adquirida, da sensatez de nosso trabalho e da experiência 
apreendida ao longo desse período. 
Por isso, preparamos uma edição que realce a festa. Além das notí-
cias sobre as carreiras dos nossos associados, publicamos o segundo 
capítulo da história da ABRAMUS, contada por mim. Também demos 
continuidade ao projeto no qual os associados falam sobre a ABRA-
MUS, leia na seção Entrevista. Em Direito Autoral explicamos como é o 
processo de distribuição feito pelo ECAD. 
Não deixe de ver em Mercado a reportagem sobre os artistas brasileiros 
que fazem sucesso no exterior. É nossa arte sendo aclamada nos palcos 
mais badalados mundo afora. Temos também, em Teatro&Dança, uma 
homenagem ao centenário de Nelson Rodrigues, considerado um dos 
maiores escritores e dramaturgos da história do Brasil. Durante este ano, 
mais de 50 peças baseadas nas suas obras estarão em cartaz pelo Bra-
sil. E para finalizar, o nosso gerente do Artístico e Repertório, Gustavo 
Vianna, assina o Ponto de Vista, onde explica um pouco mais sobre o 
departamento. O A&R é a porta de entrada dos artistas na ABRAMUS, 
responsável por tirar e resolver dúvidas dos associados.  Boa leitura!
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ARTISTAS: 1- DEMÔNIOS DA GAROA (SIMBAD, TONINHO, SéRGIO ROSA, SIDNEy TOMAzzI, CANHOTINHO, IzAEL), 2- LEANDRO LEHART, 3 - PIxINGUINHA, 
4 - ARy BARROSO, 5 - OSWALDO SANTIAGO,  6 - JORGE BEN JOR, 7 - ROBERTO MENESCAL, 8 - DORIVAL CAyMMI, 9 - TONIqUINHO, 10 - NANA CAyMMI, 11 
- NANDO REIS, 12- JÚLIO MEDAGLIA, 13 - PEDRO IVO, 14 - COSTA NETTO, 15 - LOBãO, 16 - MAMONAS ASSASSINAS (SAMUEL REOLI, JÚLIO RASEC, DINHO, 
BENTO HINOTO E SéRGIO REOLI), 17 - CAETANO VELOSO, 18 - PAULA FERNANDES, 19 - GABRIEL BAHLIS, 20 - JORGE E MATEUS, 21 - LULU SANTOS, 22 - EDU 
LOBO, 23 - DORGIVAL DANTAS, 24 - NELSON SARGENTO, 25 - SEU JORGE, 26 - ExALTASAMBA (PINHA, THELL, THIAGUINHO, BRILHANTINA E PéRICLES)

ARTISTAS: 1- TUTUCA BORBA, 2- WALTER FRANCO, 3- CHARLIE BROWN JR. (3A-CHAMPIGNON, 3B-GRAVETO, 3C-CHORãO, 3D-THIAGO, 3E- MARCãO), 4- 
RENATO TEIxEIRA, 5- NELSON GONçALVES, 6 - MAURO WILSON GIORGETTI,  7 - PAULINHO NOGUEIRA, 8 - TONINHO CARRASqUEIRA, 9 - CyRO PEREIRA, 
10 - CARLOS ALBERTO DE ALCÂNTARA PEREIRA, 11 - DANILO CAyMMI, 12- REGIS DANESE, 13 - THEO DE BARROS, 14 - DARCI ROSSI, 15 - PAULO VANzOLINI, 
16 - VERA VERíSSIMO, 17 - RENATO BRAz, 18 - CLAUDIO FONTANA, 19 - FáBIO JR., 20 - DALVA, 21 - HERIVELTO, 22 - JUCA NOVAES, 23 ALMIR SATER, 24 - SER-
GIO CARRER, 25 - NELSON AyRES, 26 - ARNALDO SACCOMANI, 27 - JOãO DONATO, 28 - PERy RIBEIRO, 29 - DEMéTRIO SANTOS LIMA, 30 - HERALDO MONTE FALE coM A ABRAMUS:  E-MAiL:  faleconosco@abramus.org.br  - tEL: (11) 3636-6900  - SitE:  www.abramus.org.br
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Por  Juliana Narimatsu, Tayane Scott e Wesley Souza 

GUIA - CD

O grupo de rock Velhas Virgens 
completou 25 anos em outubro 

de 2011. Para coroar o quarto 
de século, a banda lançou o 

DVD Velhas Virgens – Rocki’n 
Beer Tour 25 anos, gravado em 

Porto Alegre.

A dupla Jorge & Mateus gravou 
seu último DVD na praia de Jurerê 
Internacional (SC). Em um cenário 
todo moderno, o repertório conta 

com grandes sucessos como 
Cartaz e Ciclo. O trabalho ainda 
não tem data de lançamento. 

Adriano Ribeiro começou a 
carreira cedo, aos 17 anos já era 
um compositor famoso no meio 
do samba. O instrumentista, que 
toca cavaquinho, violão e banjo, 

está lançando seu primeiro 
álbum intitulado Batucada.
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Demorô CrIolo
com mais de 20 anos de carreira, criolo ficou conhe-
cido pelo grande público a partir do lançamento do 
aclamado álbum nó na orelha, com o qual ganhou 
vários prêmios em 2011. criolo doido, como é conhe-
cido nas ruas, inovou o cenário do rap. o artista se 
apresenta com uma banda, o que é incomum nesse 
meio musical. além disso, virou presença garantida 
nos principais festivais do país, o que ajudou a difundir 
sua música e popularizar sua imagem. em maio o can-
tor se apresentou nos festivais sónar, em são Paulo,   e 
Lupaluna, em curitiba.
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Alinne RosA

“Trabalhei como 
recepcionisTa de 

feiras em iTabuna e em 
salvador, já vendi aTé 
capeTa (bebida Típica 
baiana). depois disso, 
me dediquei à música 
e fui backing vocal de 
Três bandas: filomena 

bagaceira, flor de 
maracujá e Trio meTal.” 
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Renato Borghet-
ti, mais conhecido 
como Borghetti-
nho, vendeu mais 
de cem mil cópias 
no Brasil. Após o 
sucesso por aqui, 
juntou-se a Pedri-
nho Figueiredo, Vi-
tor Peixoto e Daniel 
Sá, formando assim 

o grupo Quarteto. Tempos depois, eles partiram para a Europa para 
divulgar sua música. As inúmeras viagens renderam o DVD Renato 
Borghetti Quarteto – Europa, um documentário musical que retrata 
pouco mais de 12 anos de viagens do grupo. “O trabalho mostra em 
imagens, como foi o começo da história. É um documentário que en-
che de orgulho qualquer gaúcho, pois, sair e conquistar está na alma 
do nosso povo”,  conclui o artista.
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BorGheTTINho INTerNACIoNAl

Por oNDe ANDA?
Famoso pela trajetória na banda Rádio Táxi, Mauro Gasperini 
começou sua carreira profissional como tecladista e backing-
vocal ao lado de seu irmão Maurício. Ainda hoje, ambos são 
reconhecidos também pelo trabalho na dupla Mano a Mano. 
“Estouramos com o hit Pedindo Amor, música de nossa 

autoria. Ela foi recordista de primeiros lugares entre 
as mais tocadas e alcançou sucesso no 

Brasil e exterior”, lembra Mauro, que já 
dividiu o palco com cantores 

como Rita 
Lee e Supla. 

Atualmente, 
ele compõe e 

produz aberturas de 
novelas, jingles e trabalhos 

de artistas conceituados em seu 
próprio estúdio. Além disso, o 

músico atua no conjunto Maurício 
Gasperini & Banda.  “Nunca deixei 

de viver de música e estou presenciando uma 
nova fase iluminada da minha vida, em que 
me sinto muito inspirado”, comentou.

ÁLvaro motta
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GrANDe AmIzADe

Hugo e Tiago não formam uma dupla sertaneja 
tradicional. Ambos participaram em 2004 do 
programa Fama da Rede Globo. E apesar de 
Tiago ter sido o vencedor, a amizade com Hugo 
permaneceu. “A gente juntou o fato de sermos 
amigos, o respeito mútuo, o gosto pela música 
e aceitou a proposta de cantarmos juntos. Foi 
mais um desafio para nós”, diz Tiago. 
O entrosamento entre eles deu certo e neste ano 
lançam o quinto CD e primeiro DVD da carreira. 
Gravado ao vivo em Botucatu, interior de São 
Paulo, o carro-chefe do trabalho é Ninguém 
Tem Nada Com Isso, que já atingiu o topo das 
paradas em várias capitais, como Curitiba, Porto 
Alegre, Brasília, Goiânia e São Paulo. 

revista abramus 07
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SoUl mAN NA eSTrADA 

Autor do sucesso Na Rua, na Chuva, na Fazenda, 
Hyldon tornou-se um dos maiores expoentes do 
soul brasileiro ao lado de Tim Maia e Cassiano. 
O cantor e compositor se prepara  para uma 
apresentação inédita no Rock in Rio Lisboa em 2012 
e adianta: vem CD novo por aí.    

De onde veio a inspiração para compor na Rua, na 
chuva, na Fazenda? 
Do amor verdadeiro que eu sentia pela musa da 
canção. Tudo aconteceu de verdade. Acho que é por 
isso que as pessoas se identificam. Eu tenho orgulho 
de ter uma música que há quase quarenta anos toca as 
pessoas e faz parte da vida de muita gente.

Qual a sensação de tocar pela primeira vez no Rock in 
Rio Lisboa?
Eu sou músico desde os 13 anos, por isso, tocar no Rival, 
no Canecão ou em evento para 100 mil pessoas é a 
mesma coisa. Vou lá exercer meu ofício e muito honrado.

o que o público pode esperar de novidades para 2012? 
Muitos shows e um disco novo de inéditas! Estou 
fazendo parcerias com artistas de vários segmentos 
como Arnaldo Antunes, Mano Brown e Céu. Além 
disso, tenho alguns nomes na minha lista que eu 
espero que consigamos tempo para compor. Um deles 
é o Seu Jorge. 

como funciona o projeto com crianças carentes 
que você participa no Rio de Janeiro?  
Sempre quis fazer um trabalho voluntário, mas ia 
deixando para lá. Quando cheguei aqui na Comunidade 
do Terreirão, abri uma turma de canto e preparação 
vocal. Depois ajudei a formatar o projeto de uma ONG 
e, até hoje, dou aula pra crianças e adultos de lá. Sinto 
orgulho de ser chamado de professor. 

NoVA ASSoCIADA
Um dos principais nomes da música evangélica, Aline 
Barros é recém-associada à ABRAMUS. Em 2011, a can-
tora conquistou o terceiro lugar na lista dos CDs mais 
vendidos do Brasil com Extraordinário Amor de Deus - 
único álbum gospel a aparecer no ranking. O trabalho 
ainda rendeu a ela o quarto Grammy Latino da carreira 
na categoria Melhor Álbum de Música Cristã (Língua 
Portuguesa). Para 2012, Aline prepara o lançamento 
de dois DVDS, incluindo Aline Barros e Cia. 3, gravado 
em um momento muito especial de sua vida. “O projeto 
tem um diferencial emocional: gravei esperando a che-
gada da minha filha, Maria Catherine”, afirmou ela, que 
já é mãe de Nicolas, de 8 anos.
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Com mais de trinta anos de carreira, João Plinta pro-
duziu inúmeros álbuns infantis. Entre os artistas que 
trabalharam com ele estão: Eliana, Sérgio Mallandro e 
Patati e Patatá, do qual produziu todos os CDs e DVDs. 
“Faz 15 anos que trabalho com Patati e Patatá, atual-
mente a dupla tem um programa diário pela manhã e 
seus DVDs são lançados pela Som Livre”, esclarece. Per-
guntado sobre o motivo que o fez optar pela ABRAMUS 
para gerir os seus direitos, o empresário diz: “Escolhi a 
entidade porque o atendimento é nota dez.”

ProDUção A mIl

m
a

u
rí

c
io

 a
n

tô
n

io

Convidado para assumir os vocais 
da banda Jammil no ano passado, 
Levi Lima emplacou, logo de cara,  
Colorir Papel na trilha sonora de Fina 
Estampa. “A novela me deu uma 
visibilidade imensa”, revela o 
cantor, que antes de chegar ao 
Jammil foi backing vocal do Terra 
Samba e vocalista da Via Circular. 
“Estou feliz por fazer parte da 
banda. Espero contribuir e 
continuar alegrando o público”, 
afirma. Levi também é o autor 
de  Palácios e Castelos, sucesso 
na voz de Luan Santana.
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Considerada um dos maiores encontros de artistas nacionais, 
a Festa do Músico de Tucunduva, no Rio Grande do Sul, reuniu 
40 bandas. Elas participaram, cada uma em seus ônibus, da 
famosa carreata que tomou conta das ruas da cidade. Além 
dos diversos shows, a festa também foi palco de workshops 
e palestras, uma delas promovida pela ABRAMUS. “Esclare-
cemos aos presentes qual é a importância de uma sociedade 
autoral. No Rio Grande do Sul, por exemplo, existem muitas 
bandas bailes que não conhecem seus direitos” comentou a 
palestrante Daniele Zarichta Freitas, do departamento de Ar-
tístico e Repertório da associação no estado gaúcho. 

múSICA Com SerIeDADe INTerNACIoNAl

PASSoS De fAmílIA
Incentivada pelos pais a cantar desde 
pequena, a artista gospel Arianne reve-
lou seu talento ao participar da música 
Jesus, Meu Primeiro Amor com Fernan-
da Brum. Desde o álbum Por Me Amar, 
produzido pelo seu tio, Emerson Pinhei-
ro, a cantora vem seguindo os passos 
vocacionais da família. A repercussão do 
trabalho surpreendeu a própria Arian-
ne. “Quando a minha música chegou ao 
primeiro lugar no Ranking Brasil, fiquei 
muito emocionada com a aceitação do 
público”, declarou. Depois do sucesso de 
estreia, ela lançou Tempo de Voltar, em 
2010, com uma pegada mais rockn’ roll. 
Nele, Arianne, além de interpretar é auto-
ra de algumas canções.
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Um CoNVITe Ao romANTISmo
Sucesso na década de 1980, Gilliard bateu recordes 

de vendas, fez shows em diversos lugares do mundo e 
conquistou fãs. Natural de Natal (RN), ele foi para o Rio de 
Janeiro aos 14 anos para tentar a sorte como cantor. Começou 
nos “bares da vida”, onde interpretava músicas que aprendeu 
com os pais, principalmente com a mãe. Hoje, essas canções 
estão no álbum Convite à Minha Voz, que celebra os 30 anos 
de carreira do músico e está previsto para chegar às lojas 
em maio. O trabalho tem clássicos de Vinícius de Moraes, 
Adoniran Barbosa e Cartola. 

Gilliard ficou conhecido do grande público com o sucesso 
Aquela Nuvem, em 1980. A música de sua autoria, lançada 
no final de 79, desbancou a onda dance influenciada pela 
novela Dancing Days, da Rede Globo, e chegou ao topo 
das paradas. “Tive muita sorte. Em meio a toda aquela onda 
discoteca com artistas como Frenéticas e Lady Zu, cheguei 
com uma balada romântica e ganhei espaço”, diz. A música 
foi regravada 59 vezes, em diversos idiomas e ritmos. E outros 
sucessos ganharam a simpatia do público como Pensamento, 

Quem me Dera e Pouco a Pouco. “Passei a lançar um disco 
novo por ano, além de conseguir emplacar vários hits em 
trilhas de novelas”, recorda. Assim, ele conquistou o mercado 
internacional, chegando a fazer shows nos Estados Unidos, 
Canadá, além de países da Europa e da África.

Em 1985, Gilliard também virou ídolo das crianças com 
Festa dos Insetos. “A gravadora não queria que eu lançasse 
essa canção. Porém, durante uma apresentação no concurso 
Miss Brasil (à época com transmissão do SBT) colocaram 
essa música errado para eu cantar”, explica. E ele continua. “E 
como era ao vivo, engatei a canção. O Silvio Santos adorou e 
o público também”, lembra. A música, então, virou tema da 
novela Chispita, transmitida pela mesma emissora, e vendeu 
cerca de um milhão de cópias.

Tempos depois, ele resolveu se afastar da mídia. “É 
difícil conseguir administrar tudo isso, ficar longe da 
família. Eu não vivia. Resolvi parar e me dedicar a outros 
negócios que eu já possuía”, conta. O cantor só voltou 
às paradas quando, em 2001, regravou a canção Me Dê 
Motivos, de Tim Maia, para a trilha sonora da novela Roda 
Viva, da Rede Record. Autor de cerca de 250 músicas, 
Gilliard garante que ainda tem muitas poesias e canções 
guardadas. Algumas delas, inclusive, podem estar em um 
DVD comemorativo. O projeto vai mesclar um pouco 
da trajetória do artista com interpretações dos grandes 

sucessos.  “Será um documentário da minha carreira, 
uma retrospectiva dos meus sucessos e também com 
clássicos do meu novo trabalho. No momento, estamos 
preparando todo o projeto para executarmos”, adianta. 
Além do aniversário da carreira, Gilliard comemora o 
ingresso do filho mais novo, Sylvio, na música. “Apesar 
de ser formado em rádio e TV, ele está com um trabalho 
pronto para ser lançado muito em breve. Aguardem o 
lançamento desse novo talento”, conclui orgulhoso.
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Todos os anos, o Carnaval de Salvador revela 
grandes nomes do pagode e do axé. Para pre-
miar esses artistas, a Rede Bandeirantes, principal 
apresentadora da festa, criou em 2004 o Troféu 
Band Folia – um dos prêmios mais respeitados e 
aguardados da folia. Em 2012, Saulo Fernandes, 
associado da ABRAMUS, venceu, junto com a ban-
da Eva, três das seis categorias: Melhor Cantor, 
Melhor Bloco e Melhor Música. “Vivemos momen-
tos inesquecíveis nesse Carnaval, e os prêmios 
vêm como uma forma de reconhecimento ao tra-
balho que estamos desenvolvendo. Ficamos mui-
to felizes e gratos”, afirmou. 

Sucesso dentro e fora do país, o cantor, compositor e escritor 
Vitor Ramil também é um recém-chegado à ABRAMUS. “A en-
tidade é administrada por pessoas acessíveis e por quem eu 
confio. Espero que nossa relação seja de muita transparência 
e parceria”. Atualmente, Vitor está em turnê pela Europa divul-
gando seu mais recente trabalho, Délibáb. “O álbum está co-
meçando uma promissora trajetória internacional”, revela. No 
segundo semestre, ele vai lançar um songbook com 60 músi-
cas próprias, além de um álbum duplo com 30 dessas canções. 
“O disco vai se chamar Foi No Mês Que Vem. Trata-se de um 
repertório que já gravei um dia, em outros trabalhos, mas que 
sigo tocando em shows”, finaliza.

o melhor DA folIA

exPoeNTe GAúCho
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ATor ComPleTo
Foi passando por várias bandas na adolescência que Daniel 
Boaventura pegou o gosto pela música. Agora, em seu 11º pa-
pel em um musical, o ator interpreta Gomes, o patriarca da Fa-
mília Adams. “Este personagem me consome, pois exige resis-
tência, voz e humor”, declarou. Paralelamente ao trabalho no 
teatro, Daniel lançará um DVD que é a junção do repertório 
dos seus dois CDs (Songs4U e Italiano). Além da participação 
de Paula Capovilla, o ator, cantor e intérprete atenderá aos 
pedidos do público. Canções do ABBA e de Elvis Presley pode-
rão ser conferidas no trabalho e também nos shows que estão 
previstos para o segundo semestre de 2012.
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Quem viveu a década de 1980 com certeza teve muitos momentos embalados pelas canções românticas de Gilliard
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Goiás é definitivamente o estado dos sertanejos. 
E foi em Goiânia, capital do estado, que Humberto 
e Ronaldo começaram a carreira tocando em 
bares e restaurantes. Em 2008, a dupla gravou seu 
primeiro CD, revelando o talento em canções de 
sucesso como Palavra de Adeus. E, para 2012, os 
fãs irão conhecer mais um trabalho dos meninos. 
Os novos CD e DVD, gravado no Sol Music Hall 
(GO), contaram com participações especiais como 
Gusttavo Lima, Jorge e Mateus e Xandy, do Aviões 
do Forró. “Este é o resultado de muito trabalho, 
dedicação e fé em Deus”, comenta Ronaldo. 
Gravado no começo deste ano, o trabalho ainda 
não tem data prevista para lançamento.



de cada um Entenda como funciona a distribuição financeira dos direitos autorais  
Por raquel Gonçalves

direito autoral

A pArte  

“A cAdA Ano 
melhorAmos 
os processos 
de cAptAção A 
fim de sAnAr 

quAlquer 
problemA”

“o brAsil é 
referênciA 

neste  tipo de 
distribuição.”

A 
discussão acerca dos 
direitos dos autores é 
complexa, delicada e 
atravessa décadas no 

Brasil. A questão envolve desde o 
compromisso de quem reproduz 
publicamente músicas a pagar 
regularmente o Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição 
(ECAD) e enviar a lista das músi-
cas executadas corretamente à 
atenção dos artistas em cadastrar 
todas sua produção nas associa-
ções. Do outro lado, estão os au-

tores, produtores e músicos, que 
devem receber pela sua obra. Afi-
nal, como é feita a distribuição?  
Os valores arrecadados pelo 
ECAD são distribuídos de acor-
do com os segmentos em que 
as músicas foram executadas, 
tais como show, rádio, TV, etc. E 
o titular recebe da associação um 
demonstrativo do pagamento, 
onde estão discriminados os va-
lores distribuídos em cada seg-
mento, o número de vezes que 
a música foi executada, sua utili-

novidades em 2013
O ECAD prevê para início de 
2013 a implantação do ECAD.
TEC CIA Audiovisual, já em 
fase de desenvolvimento. O 
software será aplicado nos 
mesmos moldes do CIA Rádio. 
O projeto também é pioneiro 
no mundo, voltado para o 
monitoramento das músicas 
executadas em canais de TVs 
aberta e por assinatura. 

Desde 2010, quando o ECAD 
começou a arrecadar do site 
YouTube os direitos autorais, 
o órgão vem amadurecendo a 
ideia de criar um equipamento 
para monitorar as execuções 
musicais na internet. 
“Atualmente, somente 0,67% 
do dinheiro distribuído são 
arrecadados das execuções na 
internet. O ambiente on-line 
ainda está em observação 
e estudo pelos nossos 
especialistas para trabalharmos 
da maneira mais adequada”, 
explica Mario Sergio. 

zação e o percentual específico 
de cada titular, quando houver 
mais de um, na obra/fonograma. 
A distribuição é repassada pelo 
Escritório mensal e trimestral-
mente, respeitando os critérios 
definidos pelas associações. 
Em 2011, o ECAD distribuiu R$ 
411,8 milhões a 92.650 compo-
sitores, intérpretes, músicos, edi-
tores e produtores fonográficos. 
Esse valor representa 75% do 
total arrecadado, pois 7,5% são 
destinados às associações (na 
ABRAMUS 7%, sendo que o 0,5% 
volta para o artista) e 17%, ao 
ECAD. No caso de música mecâ-
nica, o autor recebe 2/3 do valor, 
e os conexos (artistas intérpretes, 
executantes, produtores fono-
gráficos, etc.) recebem 1/3. Já no 
caso da música ao vivo, 100% do 
valor é destinado à parte autoral.
Nessa base de cálculo, o gerente 
executivo de distribuição, Mario 
Sergio Campos (foto ao lado), 
destaca o pioneirismo do ECAD 
no modo de distribuição aplica-
da. “Nós sempre distribuímos o 
direito autoral e o conexo, que 
consiste em beneficiar não só os 
compositores, mas também os 
intérpretes, músicos e produto-
res fonográficos. O Brasil é refe-

rência neste tipo de distribuição. 
O mundo vem convergindo para 
isso nos últimos anos”, analisa.
Dentro desse processo, a fase 
mais complicada é a identifi-
cação das músicas executa-
das. Por isso, nos últimos cinco 
anos, o ECAD investiu pesado 
em soluções tecnológicas. Uma 
delas foi o ECAD.TEC CIA Rádio, 
lançado em agosto de 2011. O 
equipamento grava simulta-
neamente várias emissoras, 24 
horas por dia, identificando ra-
pidamente músicas executadas 
em 13 capitais do país. Nestas 
cidades estão localizadas as 
emissoras representantes de 
50% da arrecadação do ECAD. 
No restante do país, o sistema 
ainda é manual. O recolhimento 
dá-se por preenchimento de pla-
nilhas onde estão discriminados 
a música executada, o autor e o 
intérprete. “A cada ano melhora-
mos os processos de captação a 
fim de sanar qualquer problema. 
Além da tecnologia do ECAD.
TEC CIA Rádio, o Escritório possui 
equipes capacitadas espalhadas 
pelo país para executar a parte 
manual do trabalho”, destaca o 
gerente executivo de distribui-
ção Mario Sergio. 
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distribuição Passo a Passo
Os intérpretes, músicos, compositores, editoras e produtores fonográficos devem filiar-se sem custo 
algum a uma das nove associações de músicas que compõem o ECAD, cadastrar toda a produção 
musical e, também, o percentual de participação de cada um dos autores na criação da música. 
Diariamente, as associações enviam essas informações ao ECAD.  Dá-se, então, o monitoramento da 
execução pública feita pelo Escritório. Veja como isso é feito a seguir. 

Recebe o direito autoral  
pago pelo usuário

Processa a distribuição  
dos direitos autorais

Capta as músicas executadas (gravações/
roteiros musicais/planilhas eletrônicas de 
execuções de músicas em rádios/TVs)

Realiza o cadastro do usuário

Calcula o direito autoral
 Emite o boleto bancário de cobrança

Separa a destinação dos direitos auto-
rais (75,5% para os titulares, 7,5% para 
as associações, 17% para o ECAD)

Identifica as músicas captadas

Encaminha para as associações de 
música os relatórios e valores distri-
buídos para cada titular

revistA AbrAmus 13

Identifica quem utiliza música 
publicamente (usuário)1.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

2.

3. 4.
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Notas da

“Estou aqui desde julho de 2003 e tenho uma grande integração com seus diretores e 
gerentes. Eles sempre me pedem informações de meus shows e gravações – como músi-
co, arranjador, produtor ou compositor – para fiscalizarem e cobrarem os usuários. Isso 
me traz resultados muito bons. Tenho informações do mundo inteiro em relação aos 
meus direitos. Recentemente, fui convidado a fazer parte da diretoria da ABRAMUS. 
Aceitei de bom grado, pois somente estando por dentro dessa máquina de cobrança 
e fiscalização de direitos, para contribuir com o crescimento e modernização de todo 
o processo.” RobeRto Menescal, Músico e pRodutoR Musical

“Tenho não mais que um ano de casa, portanto, sou relativamente novo na ABRAMUS. Fato que 
em si, já é sensacional! À essa altura, são poucas as categorias em que posso ser considerado 

novo. Constantemente me passa pela cabeça o tempo que perdi não estando aqui. Como de 
nada vale remoer mágoas passadas, comemoro a relativa novidade do encontro com os 30 

anos de atividade da ABRAMUS e, por coincidência, de meus próprios justos e redondos 
30 anos de carreira. Finalmente chegou para mim o tempo de ver meus direitos autorais 
tratados como tal, maduramente, como direitos que de fato são. ABRAMUS e nós, feitos 
um p’ro outro, pode crer. E, seguindo a canção, por isto eu estou aqui: ‘E não há lógica que 
faça desandar, o que o acaso decidir’.”  lulu santos, cantoR e coMpositoR

“ABRAMUS balzaquiana, parabéns! Como sabemos, o escritor francês Honoré de Balzac 
em seu clássico romance A Mulher de Trinta Anos, exalta a mulher que, a partir dessa idade, 

já estaria emocionalmente amadurecida e com capacidade de viver e realizar o amor com maior 
plenitude.  A ABRAMUS, também,  chega a essa maturidade com mais sabedoria e eficiência – e renovada 
energia e paixão – em cuidar dos direitos autorais das nossas canções.  Eu me associei à ABRAMUS, pelo 
que me lembro, no final de 1983, a convite de meus amigos Demétrio Santos Lima e Roberto Corrêa de 
Mello, que capitaneavam a entidade. Estava no começo, era uma das menores associações filiadas ao 
ECAD, mas, desde cedo, com um projeto de modernização que traçava os rumos para um futuro pro-

entrevista

História
As declarações de uma pequena parcela de associados da ABRAMUS 
contando como chegaram e o que acham da associação. A história 
contada por quem faz parte dela. poR sonia XavieR
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missor em prol dos autores, intérpretes, músicos e 
demais titulares de direitos autorais na área musi-
cal. Pois é, prometeu e cumpriu. Hoje, complentan-
do 3 décadas de existência,  já é uma das mais re-
presentativas e prestigiosas  –  tanto em qualidade 
e diversidade artística quanto em quantidade de ti-
tulares e volume de receita –  do cenário brasileiro 
da execução pública de obras musicais. Eu, como 
compositor, só tenho a agradecer. Parabéns, ABRA-
MUS, por atingir a idade balzaquiana com todo es-
se sucesso.” José caRlos costa netto, coMpositoR

“Nos associamos à ABRAMUS em 2004, antes a 
gestão era feita pela UBC e antes da PZM Produ-
ções Culturais existir, em 1998, os direitos de Pi-
xinguinha eram administrados pela SBACEM da 
qual ele foi um dos fundadores. A dra. Silvia Gan-
delman nos incentivou a nos filiarmos à ABRA-
MUS para o Brasil e SGAE para o resto do mundo. 
Estamos satisfeitos com os serviços da associação 
e esperamos contar cada vez mais com os ser-
viços dela, que está sempre inovando e dando 
atenção aos associados. Em nome dos herdeiros 
de Pixinguinha agradeço pelos bons serviços 
prestados em relação à obra do meu saudoso avô 
Alfredo da Rocha Vianna Junior, em artes Pixin-
guinha.” FeRnando vianna, pZM pRoduções cultuRais

“Escolher a ABRAMUS foi quase uma decisão co-
letiva. Entre 1995 e 96 eu fazia parte da elite dos 
músicos, uma turma de cerca de 60 pessoas que 
ia para os estúdios gravar. Em conversas entre nós, 
decidimos escolher a associação. Por isso, digo que 
foi uma decisão coletiva. Quem também nos in-
centivou foi o Demétrio Santos Lima, que era um 
grande amigo meu. Hoje, avalio estar em uma boa 
associação. Ela é honesta. O pagamento é ruim, 
mas não é culpa dela.” GabRiel bahlis, contRabaiXista

“Eu troquei a gestão dos direitos da obra do meu 
avô, Ary Barroso, no ano passado e fui para a 
ABRAMUS. Estava insatisfeito com a outra asso-
ciação. Não tinha acesso a ela e, às vezes, demo-
ravam até dois meses para tirar uma dúvida. Fui 
conversar com a minha advogada e ela recomen-

dou a ABRAMUS e o SGAE. Conversei muito com 
a Dra. Vanisa Santiago e ela me explicou que va-
lia a pena a mudança. Também me reuni com o 
Gustavo Vianna e percebi que na ABRAMUS teria 
acesso mais fácil. Quem tem os direitos sobre a 
obra de alguém não é autor e, muitas vezes, não 
entende nada sobre o assunto. Então, precisamos 
ter alguém para conversar, tirar dúvidas. Foi isso 
que encontrei na ABRAMUS”.  MáRcio baRRoso, ne-
to do aRy baRRoso

“O papel proposto pela ABRAMUS é cru-
cial para o desenvolvimento e difusão 
da cultura brasileira. Resolvi me filiar 
por acreditar que os nossos direi-
tos (músicos e artistas) devem ser 
respeitados e fiscalizados por ins-
tituições competentes. A associa-
ção vem criando laços, através de 
sua ética e responsabilidade, por sua 
transparência e qualidade das ações de-
senvolvidas.” JoRGe ben JoR, cantoR e coMpositoR

“A ABRAMUS para mim tem um significado úni-
co: confiança. Eu fui tão bem acolhido e tão bem 
tratado, pelas pessoas e pelos seus conceitos, que 
me sinto honrado e realizado por fazer parte des-
ta família. Falo com a certeza das minhas palavras, 
pois quando há respeito e cuidado com quem 
trabalhamos, o prazer e a facilidade de lidarmos 
com a vida é conquistado sem o menor esforço. 
Obrigado pelo carinho , confiança e por cuidarem 
tão bem dos meus direitos.” FeRnando MaGalhães, 
GuitaRRista do baRão veRMelho

”Meu pequeno depoimento é para falar da lisu-
ra e transparência da ABRAMUS no trato dos di-

reitos autorais. São 30 anos de 
serviços prestados.         

 A ABRAMUS é sem som-
bra de dúvida a menina 
dos olhos dos artistas.” 
WalteR FRanco, coMpo-
sitoR, cantoR e vice-pRe-

sidente da abRaMus

entrevista



história
Por roberto Corrêa de Mello

A Constituição da     República
2ª PARTE

R
evia-se a Carta Consti-
tucional e várias tenta-
tivas de consolidação 
do texto haviam sido 

empreendidas sem êxito. A Pre-
sidência da República já tinha 
formado uma Comissão de No-
táveis, que não havia chegado a 
lugar algum, apesar da enverga-
dura de seus integrantes. O pro-
fessor Miguel Reale antevia as 
dificuldades, pois praticamente 
todo o texto precisava ser revis-
to, em face do grande número 
de Emendas e Atos Institucio-
nais que haviam desfigurado o 
corpo do texto constitucional. 
O clamor popular que emergia 

Neste segundo capítulo da História da ABRAMUS, Roberto Corrêa de Mello 
fala do momento em que os juristas e as associações de gestão coletiva 
de direitos autorais foram convidados a sugerir o que entendessem ser 
necessário para a defesa dos direitos autorais. Consolidado, o material fez 
parte da nova Constituição da República.
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e os direitos autorais

do fim do regime de exceção, 
compelia os congressistas a pro-
moverem uma ampla consulta 
popular. Havia ainda a questão 
da legitimação do Congresso 
Nacional, eleito para cumprir 
mandato regular e não para 
redigir novo diploma constitu-
cional.  Após amplo debate, por 
emenda regimental, o Congres-
so Brasileiro tornou-se Assem-
bleia Nacional Constituinte, com 
plenos poderes para rever a Car-
ta Constitucional. Estava, pois 
instalado o corpo legislativo a 
quem incumbiria redigir a Nor-
ma maior da Nação Brasileira.

Como conduzir o processo 

era a indagação que se apre-
sentava aos Congressistas. A 
Presidência da Assembleia 
Constituinte foi conferida ao 
deputado Ulysses Guimarães. 
Com sua inteligência, habilida-
de e senso político, convenceu 
seus pares de que se impunha 
uma ampla consulta popular, 
não somente para colher opini-
ões sobre o texto, mas para en-
dossar as decisões que fossem 
tomadas pelos Constituintes. 
Convencido o Congresso da 
necessidade de escutar o po-
vo brasileiro, era imprescindí-
vel organizar as sugestões que 
emanassem da população e 



história

organizar topicamente o texto 
da Carta da República para que 
os artigos que a compunham 
tivessem ordem de grandeza e 
preservassem as cláusulas pé-
treas relativas aos direitos fun-
damentais dos cidadãos. 

Ulysses Guimarães convidou 
Bernardo Cabral, parlamentar 
do Estado do Amazonas para 
reger a redação e, assim, assu-
miu a função de Relator da As-
sembleia Nacional Constituinte. 
Iniciado o longo trabalho, co-
meçaram a chegar ao Congres-
so as sugestões de todos os 

segmentos da população. 
O Congresso trabalhava 

muito e organizar o texto, em 
conformidade com os direitos 
abrigados, não era tarefa sim-
ples. Uma Comissão redacional 
foi criada, bem como um grupo 
de assessores para receber, se-
lecionar e direcionar ao grupo 
de redatores, com propriedade, 
aquilo que nosso povo enten-
dia serem os direitos e deveres 
que precisavam estar na Lei 
Maior. As sugestões eram de 
toda ordem, das mais sensatas 
às mais estapafúrdias e sem 

organicidade, assim, jamais se 
consolidaria o texto final. O re-
lator Cabral e o presidente da 
Assembleia Nacional Consti-
tuinte, Ulysses Guimarães, ven-
do a magnitude do trabalho, 
impunham um ritmo célere 
para o colegiado. Veio a ideia de 
Ulysses: “Vamos consultar, orga-
nizadamente, por matérias, as 
partes interessadas, para que 
defendam seus interesses e de-
em opiniões e encaminhamen-
tos ao Congresso.”

Assim foi que chegou às 
mãos dos juristas e das asso-

ciações de gestão coletiva de 
direitos autorais a carta do 
Congresso Constituinte, convi-
dando-nos para sugerir o que 
entendêssemos cabível para 
a defesa dos Direitos Autorais. 
Não podíamos deixar passar a 
oportunidade de assegurar aos 
criadores o direito de dar a dire-
triz que melhor conviesse para 
a defesa de seu patrimônio au-
toral. Principalmente levando 
em conta a natureza do Direito 
de Autor no Brasil, norteado pe-
las convenções internacionais, 
das quais nosso país e signatá-
rio, que qualificam nosso orde-
namento jurídico como direito 
verdadeiramente humano. 

Reunimo-nos durante alguns 
dias e criamos uma comissão 
redacional. O primeiro trabalho 
era “qualificar” o direito, em ou-
tras palavras, onde inseri-lo no 
texto constitucional. A decisão 
foi unânime, no capítulo dos 
Direitos e Garantias Individuais. 
Tratando-se de direito pessoal, 
por certo deveria estar abriga-
do no capítulo que tratasse dos 
direitos individuais dos cida-
dãos. Nosso encaminhamento 
era nesse sentido. Mas também 
nos incumbia dar subsídios pa-
ra o texto constitucional. O tex-
to deveria ser conciso, claro e 
abrangente, para extirpar qual-
quer dúvida sobre as garantias 
constitucionais. Cuidamos da 
redação objetiva e, como fruto 
de tal trabalho intelectual des-
te grupo, foi encaminhado ao 
Congresso Constituinte o texto 
que hoje está retratado no arti-
go 5, incisos XXVII e XXVIII, que 

tem a seguinte asseveração : 
• XXVII - aos autores pertence 

o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de 
suas obras, transmissível aos her-
deiros pelo tempo que a lei fixar;

• XXVIII - são assegurados, nos 
termos da lei:

a) a proteção às participações 
individuais em obras coletivas e 
à reprodução da imagem e voz 
humanas, inclusive nas ativida-
des desportivas;

b) o direito de fiscalização do 
aproveitamento econômico das 
obras que criarem ou de que par-
ticiparem aos criadores, aos intér-
pretes e às respectivas represen-
tações sindicais e associativas;

Cumprimos nossa missão e 
tenho grande orgulho de ter 
trabalhado e contribuído pa-
ra a defesa do Direito de Autor 
ao lado de grandes nomes da 
gestão coletiva brasileira, como 
Henri Jessen, João Carlos Muller 
Chaves, Vanisa Santiago, Mau-
rício Tapajós, Marcus Vinicius 
Andrade, Jorge Costa, César 
do Prado e outros patriotas, 
que cuidaram de retratar 
na Constituição da Re-
pública Federativa do 
Brasil um direito visce-
ral para a cultura na-
cional e que preserva 
o Direito. O Direito ao 
Direito. Assegurou-se 
a plenitude de algo 
inalienável para o 
exercício da cida-
dania, fundamen-
tal para assegurar 
que nossos filhos 
vivam em uma Pá-

tria livre, justa, igualitária e que 
prime pelo zelo com o patrimô-
nio intelectual nacional. 

Quantas tentativas houve pa-
ra extirpar o Direito de Autor 
da cidadania brasileira; quan-
tas vezes enfrentamos o arbí-
trio; quantas oportunidades a 
comunidade autoral brasileira 
sofreu lamentáveis iniciativas 
irresponsáveis, que buscavam 
flexibilizar tal direito inderrogá-
vel; não poucas vezes o Estado 
buscou imiscuir-se em matéria 
que não lhe compete. Outras 
iniciativas ilegítimas poderão 
surgir e a comunidade auto-
ral precisa estar atenta para 
defender seu patrimônio; sua 
razão de viver; suas obras inte-
lectuais. Se temos um legado a 
deixar para as gerações futuras, 
outro não é, senão, defender o 
direito humano, a propriedade 
intelectual e o Direito Autoral.
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uma das nações que apresentam 
maior aceitação da música brasi-
leira e o interesse independe do 
gênero: além do rock, gostam de 
samba e bossa nova a ponto de 
estudarem os ritmos e aprende-
rem a cantar em português. 

“Quando fui ao Japão na dé-
cada de 1980, depois de quase 
vinte anos, me surpreendi com a 
minha popularidade. Eles sabiam 
cantarolar as minhas músicas e 
tudo ao meu respeito. Pergun-
tavam detalhes da minha vida e 

mercado
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E
m 2002, durante a Copa 
do Mundo do Japão e 
Coreia do Sul, os jor-
nalistas brasileiros que 

cobriam o evento e as peculia-
ridades dos dois países depara-
ram com uma situação inusitada 
relacionada ao Brasil: a populari-
dade da banda Angra. O grupo 
brasileiro de metal melódico fa-
zia um tremendo sucesso com 
os japoneses. Na época, tiveram 
que acrescentar mais dois dias na 
turnê que realizariam no país. 

“Foi um momento marcante 
para nós. Assim como os joga-
dores de futebol, nos sentíamos 
representantes do Brasil no exte-
rior”, relembra Eduardo Falaschi, 
vocalista da banda desde 2001 e 
experiente nos palcos internacio-
nais – tanto com o Angra, quanto 
com sua mais recente banda, Al-
mah (de estilo heavy metal), com 
fãs no Japão e na Europa.   

Angra e Almah são apenas dois 
exemplos do sucesso de brasilei-
ros no exterior. O Japão, aliás, é 

Os músicOs brasileirOs que fazem sucessO nO exteriOr
Por jorge santana

chegavam com capas de discos 
meus que nem eu tinha na minha 
coleção”, comenta o compositor e 
pianista João Donato, ganhador 
de dois Grammy latinos. 

Outro artista brasileiro que faz 
sucesso lá fora é Ivan Lins. Ele 
passou a ter seu trabalho reco-
nhecido internacionalmente na 
década de 1970, graças ao inte-
resse de Quincy Jones. Na época, 
o renomado maestro e produtor 
musical norte-americano come-
çou a incluir canções do brasileiro 
em suas produções e a coeditar 
algumas das obras do compo-
sitor em sua produtora. “A partir 
desse interesse, passei a ser co-
mentado no meio musical ame-
ricano e isso se espalhou pelo 

made in braZil

resto do mundo”, relembra Lins, 
que no ano passado recebeu em 
Eindhoven, na Holanda, o Prêmio 
Edison, pela contribuição à quali-
dade da música mundial.  

O músico gaúcho Renato 
Borguetti, por exemplo, já se 
apresentou na Ucrânia, Letô-
nia, Eslovênia e Croácia e conta 
com um fã-clube na Áustria. O 
grupo é pequeno – composto 
por no máximo 50 pessoas, se-
gundo estimativas do artista –, 
mas assíduo nas apresentações 
de Borguetti. “É gratificante, 
pois não são brasileiros e o úni-
co motivo que faz com que eles 
nos acompanhem é a música e 
o que ela transmite”, afirma. 

O sucesso no exterior, con-

tudo, não faz com que os ar-
tistas nacionais deixem o pú-
blico brasileiro de lado. Todas 
as turnês internacionais são 
agendadas com antecedência 
– até mesmo por exigência das 
produtoras de fora – e não in-
viabilizam os shows pelo Brasil. 
“É ótimo tocar fora e perceber 
o seu trabalho reconhecido, 
mas o público brasileiro tem 
um calor e uma energia úni-
cos”, afirma Eduardo Falaschi. 
“Como canta Ivan Lins ‘aqui é o 
meu país’ e eu acrescento: meu 
povo, a minha língua, os meus 
pássaros, minhas florestas, 
meus rios e praias. São minhas 
maiores fontes de inspiração”, 
acrescenta João Donato. 
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Da esquerda 
para a direita, os artistas 

associados à ABRAMUS que 
fazem sucesso no exterior: Ivan 

Lins, João Donato, Almah e 
Renato Borghetti
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por dentro
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Por Matias salse e roberto KreitchMann

canadian music week - 2012

entre os dias 21 e 25 de março a música tomou conta de 
toronto, no Canadá. a cidade foi sede de um importante 
encontro para discutir questões relacionadas ao segmento 
musical, o Canadian music Week que completou 30 anos 
em 2012. Nessa edição, dois dias foram especialmente 
dedicados às novas tecnologias e à música digital, temas 
utilizados pela abramus como foco de trabalho durante 
o evento. Grandes nomes do segmento da internet 
compareceram para dividir seus conhecimentos e 
experiências. Para o gerente de documentação e novos 
negócios da abramus, Gustavo Gonzalez, hoje em dia a 
música não vive sem a tecnologia. 

“Os modelos de divulgação mudaram, a forma como se 
compra também. aliás, ainda estão sendo alterados. Na ver-
dade, estão mudando sempre, de forma muito dinâmica e 
adaptando-se  às demandas reais”, explica o representante 
da associação presente no evento. as palestras realizadas na 
semana de música canadense eram informatizadas e tinham 
como objetivo esclarecer os artistas de como está o merca-
do e a necessidade de adaptação às novas tecnologias. “Foi 
uma experiência enriquecedora e também muito positiva. a 
abramus se destaca cada vez mais como uma referência in-
ternacional e, com isso, estamos agregando valor à música e à 
cultura brasileira”, completa Gustavo.

Consagrada no mercado sertanejo por ser uma das 
mais antigas emissoras de rádio Fm do Paraná, a Graú-
na, de Cornélio Procópio (Pr), completou em 12 de fe-
vereiro, 32 anos de existência. Para comemorar, a rádio 
realizou na cidade uma grande festa com a participa-
ção de importantes nomes da música sertaneja, como 
Gusttavo Lima, maria Cecília & rodolfo, edson & Hudson, 
evandro e agnaldo e Guilherme & santiago. 

Presente no show de shows, o colaborador da abra-
mus, Leandro mello, enalteceu a importância da rádio 
para a música sertaneja.  “a força da Graúna Fm é marcada 
pelo alcance  e potência de transmissão e pela audiência 
fiel em toda a região norte do Paraná e sul de são Paulo. 
a maior demonstração de força, com certeza é a presen-
ça maciça de artistas do mundo sertanejo em mais um 
aniversário”, completou. 

aniversário da rádio Graúna 
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Giacometti na Pinacoteca
em cartaz até o dia 17 de julho 

na Pinacoteca de são Paulo, a ex-
posição alberto Giacometti é a 
mais significativa mostra do artista 
realizada na américa do sul. Para 
compô-la a curadora da Fundação 
alberto e annette Giacometti, vé-
ronique Wiesinger, selecionou 280 
obras do artista entre esculturas, 
pinturas, fotografias e documentos. 
ela destaca as influências da África 
e da Oceania presentes na seleção: 
“Pareceu-me importante enfatizar 
a influência de seu encontro com 
a arte africana em 1926. É no con-
tato com a arte africana e oceânica 
que Giacometti elabora o conceito 
essencial de uma obra ‘viva’, mágica e forte, que o 
perseguirá até o fim da vida”. 

Giacometti figura na lista dos maiores expoen-
tes de arte do século XX, o artista suíço é repre-
sentado pela associação brasileira dos Direitos 
dos autores visuais – autvis. ao final da vida, 
publicou o livro Paris sans Fin, obra que ganhou 
um espaço particular na mostra. “a exposição traz 
à baila os laços estreitos de Giacometti com a li-
teratura e o mundo intelectual parisiense: andré 
breton e o surrealismo; simone de beauvoir, Jean-
-Paul sartre e Jean Genet. Giacometti foi um ver-
dadeiro pensador de sua prática artística”, conclui 
a curadora véronique. andré breton e Jean Genet 
também são representados pela autvis.

evento realizado todos os anos, em Cannes, na França, o mi-
dem é um dos mais importantes festivais do segmento musical. 
Nele, acontecem encontros que mesclam música e tecnologia, 
além de ser uma importante vitrine, onde diferentes ritmos dos 
mais distantes países se encontram. em 2012, foi reservado um 
grande espaço para as delegações internacionais, incluindo o 
brasil. membros de editoras e gravadoras, além de artistas inde-
pendentes, comparaceram ao midem representando o mercado 
brasileiro. a abramus também marcou presença, como comen-

ta o gerente de documentação e novos negócios da associação, 
Gustavo Gonzalez: “O evento foi o passo inicial de uma longa ca-
minhada que estamos desenvolvendo. Direito autoral e gestão 
coletiva são coisas que precisam ser pensadas num ambiente 
global e temos que levar em conta cada vez mais a influência 
das tecnologias”. ele que faz questão de salientar, também, que a  
abramus pensa em soluções para o presente, acompanhando o 
futuro que chega cada vez mais rápido. “assim, trazemos sempre 
o que há de melhor para os nossos associados”, explica.  

aBramus no Festival midem
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Como obtenho os ISRCs de minhas gravações?
todo músico, após horas no estúdio gravando, depara com um grande problema na hora de lançar o seu CD: como con-

seguir o isrC das faixas? O Código de Gravação Padrão internacional é um documento que identifica as gravações musicais 
por meio de um sistema único e mundial. Pode ser definido como o registro da gravação de uma música. É possível obtê-lo, 
seguindo três passos simples. 
•	 Primeiro	passo: filiar-se à abramus como produtor fonográfico e adquirir, em seu nome, o sistema do isrC. assim, o 

músico terá um programa para gerar os códigos de suas gravações como pessoa física ou jurídica, esta última usada 
no caso de gravações independentes. se o artista tiver contrato com uma gravadora, cabe à ela entrar como produtora 
fonográfica e se encarregar de gerar o isrCs.

•	 Segundo	passo:	reúna todas as informações referentes à gravação, como datas e lançamento das faixas, os tempos 
de duração, nome e CPF dos intérpretes, nome dos autores, nome dos músicos e seus respectivos instrumentos. Com 
tudo isso à mão, preencha o Cadastro de titulares, depois vá para o de Obras e, finalmente, o de Fonogramas. 

•	 Terceiro	passo:	utilize os códigos gerados na prensagem do CD. É preciso informar os de cada faixa e, por fim, os isrC´s 
deverão ser enviados para a abramus via e-mail (cadastro.isrc@abramus.org.br).       

dúvida do associado

Para comemorar os seus 30 anos, a ABRAMUS irá 
promover um saboroso encontro entre Funk Como Le 
Gusta e João Donato. O show é a principal atração da 
festa de aniversário da associação, que será realizada em 
14 de maio, no Teatro Frei Caneca, em São Paulo, a partir 
das 20 horas. Após a apresentação haverá ainda um co-
quetel para os convidados. O encontro entre as atrações 
unirá ícones de duas gerações da música brasileira. Os 
ensaios já estão sendo realizados é a expectativa é de 
que se transforme em uma turnê. Quem sabe se o regis-
tro do show possa até se transformar em um DVD. 
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Da esquerda para a direita: 
Gustavo Gonzalez, roberto 
mello e ricardo mello
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N
ão é à toa que Nel-
son Rodrigues é tido 
como um dos maio-
res escritores e dra-

maturgos do Brasil. Suas crônicas 
de futebol, seus textos dramáti-
cos, seus roteiros de peças e suas 
novelas engrandeciam o prazer 
de leitores e telespectadores do  
país. O repertório de 17 peças 
inclui O Beijo no Asfalto, Boca de 
Ouro, Bonitinha, mas Ordinária, 
Os Sete Gatinhos e Toda Nudez 
Será Castigada. A extensa obra 
passa por tragédias urbanas e su-
burbanas, histórias que dialogam 
com todos os brasileiros, não im-
portando a classe social.

Nelson morreu em 1980 e 
não é por isso que suas obras 
serão perdidas. No ano em que 
completaria 100 anos, foram 
programadas mais de 50 peças 
baseadas em sua obra pelo Bra-
sil. As mais conhecidas, as mais 
míticas, as mais sombrias, to-
das terão espaço. O Centro Cul-
tural Banco do Brasil (CCBB) do 
Rio de Janeiro e o Sesi de São 
Paulo têm um extenso proje-
to de homenagens ao escritor. 
No Rio, a celebração começou 
com a exposição Nelson Brasil 
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Subúrbio
O bardO dO

Nelson Rodrigues completa 
o centenário em agosto, 
com adaptações de suas 
tragédias por todo o Brasil   
Por Klaus Gambarini

Rodrigues, em cartaz no Teatro 
Glauce Rocha, no centro. 

Mas é em agosto, mês em que 
o autor nasceu, que será apre-
sentado o ponto alto da home-
nagem. O festival A Gosto de 
Nelson, uma iniciativa da Funda-
ção Nacional de Arte (Funarte), 
contará com as 17 peças do dra-
maturgo. A ideia de realizar uma 
homenagem desse porte, po-
rém, não começou apenas pelo 
seu centenário. O diretor teatral 
do Sesi, Marco Antonio Braz, 
confirmou que o projeto de re-
criar as obras do autor é antiga. 

“Ela surgiu na UNI-RIO  quan-
do eu estava montando o meu 
primeiro ‘Nelson’, O Beijo no 
Asfalto. A ideia de fundar uma 
companhia de repertório so-
mente da obra dele surgiu ali. 
Ainda era o final dos anos oi-
tenta.” De lá para cá já foram de-
zenas de encenações. Ensaios 
para uma homenagem maior.

São tantas as peças previstas 
que foi preciso criar critérios 
para saber que encenações 
deveriam ser feitas no primeiro 
momento. “A Falecida e Boca 
de Ouro são duas das tragédias 
cariocas mais populares de Nel-

son, justamente pelo plano de 
fundo ser facilmente reconhe-
cida pelo povo: o futebol e o 
jogo do bicho”, explicou Marco 
Antonio. “No caso de A Falecida 
há também o fator dela ter sido 
a peça que inaugurou o Teatro 
Popular do SESI, em São Paulo.”

A proposta do ano para os dra-
maturgos envolvidos no projeto 
é apresentar as obras para quem 
nunca as viu e trazer à memória 
dos que conheciam as peças de 
Nelson. “O que nós e outras ins-
tituições queremos é conduzir o 
país para o patamar de potência 
cultural, apontando para o maior 
artista do nosso teatro, justamen-
te aquele que apontou, sobre o 
palco, para os nossos demônios 
mais íntimos”, diz Marco Antonio.
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Primeira imPressão 
O 

departamento Artístico e Repertório é para a grande 
maioria de nossos titulares a “porta de entrada” na 
ABRAMUS. É o setor para o qual todo titular é enca-
minhado em seu primeiro contato com a sociedade, 

garantindo naquele momento a famosa “primeira impressão”, 
aquela que fica, lembram?

O A&R, como chamamos internamente, é responsável pelo aten-
dimento dos titulares de todas as formas: presencial, telefônico, e-
-mails, etc. Serve para tirar dúvidas gerais dos associados, orientá-los 
nos cadastros de obras e fonogramas, pesquisa de créditos prote-
gidos, enfim, toda e qualquer necessidade junto à sociedade e ao 
ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). 

Hoje o que diferencia uma sociedade da outra é o atendimento 
prestado ao associado, todas estão aptas a cadastrar, tirar dúvi-
das, realizar pesquisas no sistema, entre outras funções. Porém, 
é o atendimento que vai demonstrar que tipo de sociedade ele 
escolheu e se ela é ágil ao tirar as dúvidas, se direciona correta-
mente as solicitações, se dispensa total atenção ao problema do 
associado. A ABRAMUS é hoje a maior sociedade em repertório 
nacional, além de ser pioneira na criação de um setor para aten-
dimento presencial de seus titulares. Isso faz de nós, a primeira e 
melhor opção entre as sociedades brasileiras.

Para atender à demanda do mercado, criamos em 2010 o Nú-
cleo Religioso. Hoje ele é responsável pelo atendimento da maio-
ria dos artistas evangélicos do país, tendo como diferencial fun-
cionários que entendem essa linguagem e que respeitam essa 
filosofia. Seguindo no mesmo modelo, em 2012, criaremos o 
Núcleo Sertanejo, também um segmento específico que já exige 
tratamento diferenciado dentro da associação.

Em 2012 completamos 30 anos de luta na defesa dos direitos 
autorais e estamos preparados para os próximos trinta, cinquen-
ta anos. Contamos com ferramentas exclusivas para nossos as-
sociados, como o Portal de Relacionamento, o CadFácil, entre 
outras. Entre em contato conosco da maneira que lhe for mais 
conveniente: site, telefone e redes sociais. Estamos sempre à dis-
posição para entender e resolver os seus problemas. 

O departamento de 
A&R da ABRAMUS 
é responsável 
pelas boas-vindas 
aos titulares. É 
através dele que 
todas as dúvidas e 
questionamentos 
são encaminhados 
para resolução  
na sociedade.

ponto de vista
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Gustavo 
Vianna é 

gerente do 
Artístico e 

Repertório da 
ABRAMUS
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www.abramus.org.br

SEUS DIREITOS 
LEVADOS A SÉRIO

Nosso site,
seu espaço

Monte seu per� l gratuitamente no site da ABRAMUS 
e apareça para o mercado. 
Acesse: www.abramus.org.br
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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) 3636.6909

Rio de Janeiro
Avenida das Américas, 500 
Bloco 14  - sala 104 - Barra da Tijuca 
Downtown - CEP: 22640-100
Tel.: (21) 3078-1391 e Fax: (21) 3078 -1392

Bahia
Avenida Tancredo Neves, 1632,  
Sala 1513 - Torre Norte  / 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  
Menino Deus - 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

Brasília
Endereço: SBS Quadra 2 – Sala 607 
 Edifício Primer - Brasília – DF  
CEP: 70070-120 - Tel: (61) 3323.9120

REPRESENtANtE:
Pernambuco 
Rua Marquês do Herval,  167  sala 1209, 
12º andar  - Sto. Antônio - 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
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