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RUMo à PRóxiMA décAdA
João Donato e Funk Como Le Gusta fizeram um grande (e inédito) show 
na festa de aniversário da ABRAMUS, no Teatro Frei Caneca, em maio. E 
como se não bastasse, a cantora Tiê deu um toque feminino à comemo-
ração com sua voz suave e, ao mesmo tempo, potente. Foi uma festa 
à altura da nossa sociedade e que contou com a presença de muitos 
amigos e associados. Agora, completos os 30 anos de existência, dire-
cionamos nossa atenção e dedicação à próxima década. A ABRAMUS é 
assim, comemora o presente, mas de olho no futuro. 
E nessa fase, consolidada e madura, trazemos uma nova edição da nos-
sa revista para você.  Em Direito Autoral, temos a campanha promovida 
pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) em defesa 
do direito dos autores. Em continuidade à proposta para o ano de 2012 
trazemos mais histórias de como os associados chegaram à ABRAMUS. 
Leia os relatos na seção Entrevista. 
Em Mercado, falamos do nosso novo departamento: o Núcleo Ser-
tanejo. Dedicado a atender um gênero sucesso de público no Bra-
sil, é composto por especialistas na área. E no penúltimo capítulo 
da História da ABRAMUS, escrevo sobre o período pós-constitui-
ção e a formatação da atual Lei dos Direitos Autorais. Temos ainda 
notícias dos associados, Ariano Suassuna e a defesa do seu nome 
para o Nobel de Literatura, fotos da nossa festa e muito mais.
 
 Boa leitura!
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Autor de diversas músicas de sucesso, 
Paulo Massada começou a compor 
ainda adolescente. Inspirado pela Be-
atlemania e pela Jovem Guarda, escre-
veu mais de cinco mil letras das quais 
mais de 600 foram gravadas e regrava-
das por artistas nacionais e internacio-
nais. “Os grandes sucessos começaram 
a aparecer no final de 1983, com a gra-
vação de Me dê Motivo na voz de Tim 
Maia. Muitas das músicas que tive a 
oportunidade de criar se eternizaram 
e hoje fazem parte da cultura musical 
do Brasil”, conta ele. Atualmente es-
crevendo um livro de ficção, mas não 
deixa de compor, o músico é o mais 
novo associado da ABRAMUS. “Senti 
um imenso desejo de servir ao compo-
sitor e ao artista. Há uma consciência 
de que o associado é o centro de tudo, 
de que ele é a razão principal da ABRA-
MUS existir”, explica.

notícias
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Por Juliana Narimatsu, Tayane Scott e Wesley Souza 

GUIA - CD

Roberta Campos
Segundo trabalho da cantora, 

o CD Diário de um Dia mostra o 
seu lado mais maduro. 

Marcus & Dalto
Destaque para Caladinha, que tem 

o jogador do Corinthians Jorge 
Henrique no clipe. 
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POR ONDE ANDA?
Você conhece aquela famosa música: “era um garoto que como eu 
amava os Beatles e os Rolling Stones...” ? Então, engana-se quem pensa 
que a canção é da banda gaúcha Engenheiros do Hawaii. Na verdade, 
ela pertence ao grupo Os Incríveis, participantes do movimento Jovem 
Guarda. O líder da banda Nenê acaba de lançar um livro chamado 
Os Incríveis Anos 60 e 70, em que conta histórias daquela época. 
“Sem dúvida nenhuma foi a fase de maior criatividade musical no 
mundo inteiro, uma época mágica!”, relembra o cantor. Hoje, Nenê 
ainda diz que tem muito gás e que se mantém na ativa. “Continuo 
produzindo trabalhos em estúdios e, eventualmente, fazendo algumas 
apresentações ao vivo. Sou um músico freelancer”, define. 
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Turma do Pagode,
Em O Som das Multidões o 

grupo mescla antigos sucessos 
com 14 músicas inéditas.

NOVOS ASSOCIADOS
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na estrada desde 1997, o grupo sorriso maroto comemora, 
em 2012, 15 anos de história, com sucesso em todo o país. 
Pela primeira vez, uma canção da banda está na trilha sonora 
de uma novela. assim você mata o Papai é destaque em ave-
nida brasil, da rede Globo. “jamais imaginávamos que essa 
música chegasse ao sucesso nessa proporção. a maior con-
tribuição que a canção trouxe pra nossa carreira, foi a de que 
ousar vale a pena! Fugir dos estereótipos, inovar, arriscar, são 
elementos essenciais que dinamizam a carreira”, afirma sérgio 
júnior, violonista da banda. Para celebrar a boa fase e come-
morar o aniversário, o grupo acaba de lançar o cd e dvd ‘sor-
riso 15 anos’, gravado em março, na Quinta da boa vista, no 
rio de janeiro. “mais de 80 mil pessoas compareceram para 

cantar e se emocionar, conosco e nossos convidados, como 
jamil, revelação, mc sapão e o Gusttavo lima”, conta sérgio. 
o novo trabalho é uma mescla dos grandes sucessos da car-
reira e músicas inéditas. os fãs ainda podem conferir o docu-
mentário “sorriso 15 anos: a história”, que conta a trajetória do 
grupo e está disponível gratuitamente nas redes sociais. “não 
existirá uma peça física, pelo menos a princípio”, explica o 
músico. a banda prepara ainda um evento pontual chamado 
sorriso Prime, espécie de pocket show, com repertório livre e 
participação de alguns convidados. “no mais, a ideia é conti-
nuar viajando por todo o país fazendo esse show em forma 
de festa e comemoração. e que venham mais 15, 30, 45, por 
que não? vontade não falta”, finaliza sérgio júnior.

A fEStA DO SORRISO mAROtO
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A Warner Music fez um mergulho em seu 
catálogo de preciosidades históricas para 
trazer aos fãs da MPB o projeto Discobertas. 
Pilotado por Marcelo Froés, a série contempla 
diversos álbuns raros e, grande parte deles, 
inéditos. “A parceria Warner Discobertas já 
reeditou 22 discos e devemos chegar a uns 30 
até o final do ano, espero”, comenta o produtor. 
Trazendo reproduções fiéis das capas originais, 
além dos rótulos dos discos, textos, letras e 
fichas técnicas, haverá ainda alguns boxes que 
contarão com três ou até seis discos. O objetivo 
é começar com os grandes nomes da música 
nacional que jamais foram reeditados antes 
em CD de forma completa. O álbum Nós de 
Luiz Melodia, que marcou a década de 80 com 
Negro Gato e Mistério da Raça, é um exemplo. 

RElíqUIAS mUSICAIS
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mEU NOmE é JOãO EStREllA! 
Desde sempre, a música esteve presente na vida 
de João Estrella. Depois do sucesso com o filme 
Meu Nome não é Johnny, o compositor se sentiu 
estimulado a reunir suas últimas canções em um 
álbum inédito. Animado, ele já percorre o país para 
mostrar aquilo que faz de melhor: cantar.    

como começou o seu contato com o mundo da 
música?
Comecei ouvindo chorinho e samba. Meu primeiro 
instrumento foi um cavaquinho, que cheguei até a 
conseguir tocar alguma coisa junto com meu irmão 
André. Sentia prazer em tocar, mas não sei se as 
pessoas tinham o mesmo prazer em ouvir.

conte-nos um pouco sobre a sua carreira na 
banda Prisma.
A banda tinha uma quantidade considerável de 
seguidores, mas éramos amadores. Estávamos num bom 
caminho, amadurecendo e, se não tivéssemos acabado, 
acredito que teríamos uma bela carreira pela frente.

aos 23 anos, você se mudou para a Bahia, onde 
começou o trabalho solo. como foi esse período?
Era uma época de muita liberdade e a música era 
parte fundamental na minha vida.

Durante o tempo em que você ficou preso, surgiu 
alguma inspiração para compor?
Era uma avalanche de inspiração. Tive que filtrar tudo 
para ver o que seria poesia e o que seria música. 

Você consegue reservar algum tempo para a sua 
vida pessoal mesmo com a agenda lotada?
Agenda lotada tem o Caetano e o Zeca. A minha ainda 
tem espaço para rabiscar umas letras. Sem espaço 
para a vida pessoal, o trabalho perde o sentido.

Do que você não abre mão?
De estar com a minha família.

Quais projetos estão em andamento?
Estou trabalhando no próximo disco e no 
lançamento de um livro de poesias. Além disso, 
estamos em fase de captação de recursos para levar 
o Meu Nome não é Johnny para o teatro.

Em relação ao trabalho executado pela aBRaMUs, 
como você a avalia? o que acha da associação?
Estou satisfeito com a ABRAMUS. Acho que 
trabalham de forma bem transparente, atendendo 
prontamente quando preciso.

Daniel Boaventura

“Sonhava em fazer 
alguma coiSa que 
me deixaSSe feliz. 
Sempre goStei de 
arteS, deSenho e 
múSica, por iSSo, 

reSolvi fazer uma 
faculdade de 

publicidade. achava 
que eSSe Seria o 

caminho natural da 
minha vida”.

ANtES DO tOPO
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A cantora baiana Thati Alves é uma guitarrista de 
mão cheia e está lançando seu segundo trabalho, 
intitulado Habithathi. O álbum foi gravado no Rio 
de Janeiro, onde ela mora desde 2010, e foi produ-
zido por Robertinho do Recife. Todas as canções 
são compostas por Thati que, experiente, já dividiu 
o palco com nomes como Caetano Veloso, Djavan 
e Frejat. “Sempre me inspirei em Rita Lee, os novos 
Baianos, Raul Seixas. Mas também por muita gente 
de fora como Jimmy Page e Jimi Hendrix, grandes 
músicos”, diz. Junto com o novo trabalho a multi-
-instrumentista vai lançar um novo clipe da sua mú-
sica Trancas, uma música com letra e melodia au-
tênticas.  “Cantar é a minha vida”, setencia a artista.

DOCE REbElDE

SINôNImO DE SUCESSO 

JUVENtUDE DO SAmbA

Paula clem

SUCESSO AtRáS DE SUCESSO

tHiaGo natal

Desde os oito anos de idade, o artista gospel 
Davi Sacer está no mundo da música. O 
incentivo aumentou depois do seu primeiro 
trabalho solo, Deus Não Falhará, que vendeu 
mais de quatro milhões de discos e foi sucesso 
em 66 países. O outro grande passo foi o 
lançamento do seu primeiro DVD No Caminho 
do Milagre. As canções Deus de Promessa – 
regravada pela cantora Caroline Celico, esposa 
do jogador Kaká – e Tua Graça Me Basta tiveram 
mais de 11 milhões de visualizações no YouTube 
e gerou mais estímulo para o músico. “Espero 
continuar  atraindo as pessoas, compondo e 
desenvolvendo meu trabalho por muito tempo”, 
comenta ele que está prestes a lançar seu quarto 
álbum, Às Margens do Teu Rio.

Eduardo Costa lança em 2012 
seu décimo álbum. Em Pecado de 
Amor, o cantor, compositor e multi-
instrumentista passa por várias 
vertentes da música brasileira, mas 
não deixa de lado o sertanejo. O álbum 
também conta com a participação de 
Alexandre Pires, um dos amigos de 
Costa, na faixa Presente de Aniversário. 
Sobre o novo disco o artista é 
categórico. “Procuro compor e gravar 
somente o que eu gosto e acredito. 
Canto com a alma e o coração”, revela.

sony music

Com mais de 350 músicas compostas e 
dezenas gravadas por grandes nomes, o 
sambista Leandro Fregonesi é um dos maiores 
expoentes da nova geração. “É sempre uma 
alegria ver as minhas músicas nos discos e 
nos palcos, cantadas com emoções diferentes 
e interpretações particulares de cada artista”, 
diz. Indicado nas categorias Melhor Disco e 
Melhor Cantor do prêmio TIM, em 2007, ele 
não ganhou, mas elogia a experiência:  “Os 
prêmios não mudam o meu trabalho nem 
o meu jeito de ser e, sim, o olhar das pessoas 
sobre a minha música. Fazem os artistas serem 
mais respeitados”. No segundo semestre, o 
compositor vai para a Espanha participar do 
festival TENSAMBA com outros cantores.
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Em 2012, a banda Dazaranha comemora 20 anos de vida. 
Mas quem acha que eles estão esgotados, se engana. Com 
vários eventos programados para este ano, o grupo nem 
pensa em parar. “É muito gratificante alcançar resultados 
que nós não esperávamos como disco de ouro, prêmios de 

música independente e a resposta do 
público”, diz o violinista Fernando. O 
Daza, como é chamado pelos fãs, está 
em turnê comemorativa e gravando o 
quinto álbum de estúdio. O produtor 
é o renomado Carlos Trilha, que 
trabalhou com bandas de sucesso 
do pop rock nacional como a Legião 
Urbana. O single do último trabalho 
Desarmados já é primeiro lugar nas 
rádios da região Sul do Brasil.
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DE flORIPA PARA O mUNDO

DIREtO DE GOIâNIA
Revelação do sertanejo, no ano passado 
Cristiano Araújo ficou conhecido com a música 
Efeitos, que o levou a abrir um dos principais 
festivais do gênero no país, o Sertanejo Pop 
Festival. Em 2012, ele lança Cristiano Araújo 
– Ao Vivo em Goiânia, com participações de 
nomes como Bruno & Marrone. “A sensação 
especial que a arte me proporciona é o que 
motiva a fazer de cada trabalho, o melhor. 
Espero agradar o público, que me acompanha 
e elege os sucessos que regerão os melhores 
momentos em suas vidas”, diz.
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CANTO pelO

direito autoral ArtistAs e ecAd se unem em cAmpAnhA pelo direito do Autor
Por Klaus Gambarini

direito autoral

“Eu gostaria dE 
vivEr um pouco 

mElhor da 
minha música, da 

minha artE, da 
minha criação. 
E Estou na luta 
para quE isso 

acontEça.”
robErto mEnEscal

I 
dealizada em 2007, a cam-
panha Vozes em defesa do 
direito autoral, e que vo-
zes! Foi colocada em prá-

tica em 2009, como parte das 
comemorações dos 30 anos do 
ECAD. Hoje já são mais de 40 
artistas na lista de participan-
tes, entre eles os associados à 
ABRAMUS Roberto Menescal, 
Renato Teixeira, Tato, Dorgival 
Dantas, Saulo Fernandes,  Vic-
tor Chaves, Paulo Juk, Moriel 
Costa, entre outros. 

Segundo a gerente executi-
va de marketing do ECAD, Bia 
Amaral, no início, a instituição 
desenvolveu algumas ações 

de comunicação, entre elas, a 
produção de um vídeo com 
depoimentos de artistas con-
vidados. “Este material funcio-
nou como um embrião para a 
campanha com a formatação 
atual que conhecemos”, disse.  
Desde que foi posto em prá-
tica o projeto ganha, a cada 
ano, importantes reforços com 
a gravação de novos depoi-
mentos de artistas convidados, 
sempre com o apoio das asso-
ciações de música. 

O envolvimento deles é es-
pontâneo e todos participam 
gratuitamente, ou seja, sem 
qualquer pagamento de cachê. 

a CamPanha
Todos os vídeos do projeto 
feitos pelos artistas são 
divulgados no site do ECAD 
(www.ecad.org.br), no canal do 
YouTube e em palestras que 
os porta-vozes da instituição 
ministram. A cada novo 
depoimento, é feita uma 
nova divulgação na imprensa 
e no jornal Letras e Notas, 
produzido pelo Escritório, além 
de publicação de anúncios 
em revistas distribuídas para 
artistas. A intenção é fazer  
a campanha chegar a um 
número maior de pessoas, 
para isso, a divulgação dos 
depoimentos, inclusive por 
uma assessoria de imprensa.

Para a campanha não perder a 
força, até mesmo a abordagem 
com os artistas deve ser 
diferenciada. “Antes de cada 
depoimento, solicitamos aos 
artistas que cantem trechos de 
duas ou três músicas de sua 
autoria. Sempre alguém da 
equipe fica surpreso, afinal, a 
música está presente na vida 
da maior parte das pessoas. E 
isso não tem preço. Queremos 
mostrar que o direito autoral é o 
reconhecimento a um trabalho 
sério de criação intelectual. 
Criar música dá trabalho, como 
qualquer outro”, finalizou.

“Eles aceitam porque concor-
dam com a campanha, para va-
lorizar o direito autoral e mos-
trar o quanto ele é importante 
para a manutenção da cadeia 
produtiva da música”, comple-
tou Bia. É essa receptividade 
por parte dos artistas que ga-
rante o sucesso da campanha. 

“Eles nos recebem de forma 
excelente, até porque se identi-
ficam com o propósito da cam-
panha e, cada vez mais, recebe-
mos o apoio da classe artística. 
Alguns deles até já conhecem 
a campanha, não somente por 
meio das associações, mas tam-
bém fazemos os contatos dire-

tamente em eventos dos quais 
participamos”, disse. 

São muitos os compositores 
e herdeiros que detêm direi-
tos sobre trabalhos musicais 
que participam da campanha. 
Eles são unânimes em dizer 
que  acreditam no trabalho. 
Um dos que compõe o grupo 
é Roberto Menescal. Atuante 
para fazer valer seus direitos 
ele declara: “eu gostaria de vi-
ver um pouco melhor da mi-
nha música, da minha arte, da 
minha criação. E estou na luta 
para que isso aconteça. Acho 
que a gente está cada dia mais 
conquistando isso”, afirmou.
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Roberto Menescal Tato, do Falamansa
Victor, da dupla 

Victor & Léo D’ Black
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entrevista

A voz do 

“Quem recomendou que eu me associasse à 
ABRAMUS foi dona Lurdes, nossa querida Lurdi-
nha, mulher do Heraldo Monte. Ela ensinou: ‘Vão 
lá, é perto da Praça da Sé’. Minha mulher, que já 
cuidava de meus negócios, foi, e descreve uma sala 
pequenina, com uma funcionária delicada - esse é 
sempre um ponto forte – estrutura física bem dife-
rente da sucessão de salas e pessoas da ABRAMUS 
atual. Corria o ano de 1995, e o motivo de eu ter 
me associado é antigo como uma história bíbli-

ca. Uma amiga confiável me fez acreditar que a 
filiação que ela recomendava também 

merecia confiança. Provando que 
dona Lurdes do Heraldo tinha ra-

zão, a periodicidade das presta-
ções de contas, a atenção no 
esclarecimento das dúvidas, 
confirmam que para gerir 
um assunto delicado como 
o dos direitos de autor é pre-
ciso suar a camisa e fazer um 
trabalho bem organizado. Co-

mo as circunstâncias e vicissi-
tudes estão tornando os direitos 

autorais objeto de discussão, vamos torcer 
para que a ABRAMUS continue se caracterizando 

tanto pela eficiência como pelo bom atendimen-
to ao associado. Fazendo blague com a impes-
soalidade de certos contatos, ao ligar para lá não 
é uma gravação que lhe responde. Você fala com 
pessoas atentas e que encaminham soluções”.  
Tom Zé, canTor, composiTor, poeTa e aTor.

“A ABRAMUS tem sido para mim o 
único porto seguro em matéria 
de esclarecimentos e recebi-
mentos de meus direitos au-
torais no Brasil. Por meio de 
uma administração moderna 
e totalmente aberta a nós, 
compositores, temos tido 
respostas à quase todas as 
nossas necessidades e dúvi-
das. As que não tivemos, são 
aquelas que fazem parte do in-
transparente, velho, equivocado e 
injusto critério de distribuição adotado 
pelo ECAD, que nem a própria ABRAMUS conse-
gue mudar. Mas, dentro dos limites do possível, e, 
pelo esforço coletivo e criativo, a ABRAMUS nos 
presta um serviço muito eficiente e claro. Evoé!”.   
ivan Lins, canTor e composiTor.

entrevista

AssociAdo
Músicos, cantores e compositores contam  como resolveram se tornar 
associados da ABRAMUS. por sonia Xavier
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“Tive o primeiro contato com direi-
tos autorais em 1982, quando lan-

cei o primeiro LP, pela gravadora 
Continental, com meu grupo 
musical Blindagem, ainda hoje 
considerado, com muito orgu-

lho, um dos mais importantes da 
região Sul do Brasil. Por indicação 

da gravadora, editamos e nos filia-
mos a uma associação de gestão de di-

reitos autorais. Este trabalho do grupo e outros 
que se seguiram, sempre alcançaram relativo 
sucesso de execução em rádios e TVs (progra-
mas como: Chacrinha, Perdidos na Noite, Bozo, 
Bolinha e Ratinho), além de apresentações ao 
vivo em todo o país. Mas, por falta de informa-
ção,   estivemos alheios ao que acontecia com 
nossos direitos autorais arrecadados. Com a 
chegada da unidade paranaense da ABRAMUS, 
em Curitiba, em 2006, mudei para ela, assim 
como praticamente todos os músicos, auto-
res, produtores fonográficos do Paraná. Foi aí 
que comecei a entender o que é e a importân-
cia de declarar um repertório, criar os códigos 
de ISRCs, um roteiro musical para a produ-
ção de um evento e/ou para o fiscal do ECAD. 
Vi  o quanto de direitos arrecadados deixei de 
receber por simples falta de informação. Na 
ABRAMUS, aprendi o que deveria ser feito pa-
ra que o processo caminhasse e que os direitos 
autorais fossem respeitados. Hoje, como inte-
grante da família ABRAMUS, procuro no setor 
Artístico e Repertório da Unidade do Paraná, 
continuar informando com clareza e simplici-
dade o caminho das pedras à classe artística do 
estado. É gratificante ver esse resultado, com 
a orientação correta aos nossos associados”.  
pauLo Juk, baiXisTa da banda bLindagem.

“Sou associado da ABRAMUS desde 2002. Na 
época estávamos para lançar o segundo CD e 
um dos diretores da Deck Disc, minha grava-
dora na ocasião, me recomendou conhecer a 
ABRAMUS. Na associação, fui muito bem rece-

bido e fiquei impressionado, a 
princípio, com a informatiza-
ção do sistema, depois com 
a rapidez nas informações, 
liberação de créditos retidos 
etc. Com o tempo, percebi a 
pontualidade nos pagamen-
tos, nos prazos dos informativos, 
nas informações pedidas e prestadas. 
Logicamente, tive alguns problemas, mas a re-
solução foi rápida e conversada. É isso o que 
vale! Curto e leio sempre a Revista ABRAMUS 
que me atualiza em assuntos que nem sempre 
têm importância em outros veículos ou ‘não 
são interessantes’ para serem veiculadas por 
lá. Parabéns à ABRAMUS pelos seus 30 anos, 
dos quais faço parte há 10. Espero que conti-
nuem esse trabalho e o aperfeiçõem a cada 
dia, para preservar e respeitar o direito autoral, 
o nosso direito, que como qualquer outro de-
ve ser vigiado e levado a sério, para que não 
seja cerceado e preterido! Conto com vocês!”.  
sergio Jr., composiTor, músico, produTor e inTe-
granTe do sorriso maroTo.

“Fui para a ABRAMUS em meados de 
1986, quando conheci o Roberto 
(Mello) e percebi já naquela épo-
ca uma visão mais futurista. Senti 
mais segurança e organização na 
luta dos meus direitos e acima de 
tudo atenção e respeito a todos 
os associados. Por isso, vale a pena 
lembrar todo início da ABRAMUS e 
parabenizá-la pelos 30 anos de sucesso”.  
giLLiard, canTor e composiTor.

“Sou associado há mais de 3 anos 
e estou muito satisfeito com esta 
parceria. Defensora dos direitos 
dos artistas por todo o Brasil, 
a ABRAMUS é uma empresa 
consolidada e de grande credi-
bilidade, além de ser extrema-
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mente competente no que faz. Eu, como intér-
prete e compositor, fico tranquilo de saber que 
minhas obras estão em boas mãos, pois sei que 
minha música está sendo valorizada exatamen-
te da maneira que deve ser. Espero que essa nos-
sa parceria perdure por muitos e muitos anos”.   
eduardo cosTa, canTor.

“Como cantor e compositor sei da 
importância de ter uma asso-

ciação que defenda os direitos 
autorais e conexos da classe 

musical do país. Há apro-
ximadamente um ano e 
meio faço parte da ABRA-
MUS e escolhi a associação 
por conta da credibilidade 

e transparência que a ins-
tituição mantém com o as-

sociado. Estrutura e prestação 
de serviços nota 10! O trabalho da 

ABRAMUS é fundamental para valorizar a cul-
tura brasileira. Parabéns a maior sociedade de 
música do Brasil pelos seus 30 anos de vida”.  
LaTino, canTor.

“Uma associação é de suma importância para 
qualquer que seja o artista. Agora de credi-
bilidade, são poucas e a ABRAMUS figura en-
tre as principais. Conhecemos a entidade por 
meio de outros grandes amigos artistas que 
já faziam parte da família ABRAMUS em um 
momento que estávamos justamente descon-
tentes com o desempenho, atenção e cuidado 

de uma outra associação. 
Assim, sem precisar cor-
rer atrás de burocracia, 

pois só manifestamos 
a vontade de mu-
dar, eles providen-
ciaram tudo. Migra-

mos para a ABRAMUS 
e estamos satisfeitos e 

bem amparados. Acre-

ditamos que essa parceria que se iniciou há 
muito tempo, perdurará, com certeza, por 
longos anos. Abraços à família ABRAMUS”.  
”rosa e rosinha (José renaTo e danieL), canTores. 

“Entrei para a ABRAMUS quando a música Pa-
lácio e Castelos começou a fazer sucesso 
com o Luan Santana. Eu ainda esta-
va na banda Via Circular.  Então, fui 
apresentado para o João Portela 
e ele me explicou como fun-
cionava os direitos autorais. 
Confesso que eu não sabia di-
reito como isso funcionava. 
Agora montei minha própria 
editora, a Elos, em uma par-
ceria com a Sony que me ajuda 
com a administração. Estou muito 
satisfeito por fazer parte da ABRAMUS”.  
Levi Lima, canTor, composiTor e inTegranTe da ban-
da JammiL.

“Não me recordo o ano em que 
entrei na ABRAMUS, mas fa-
zem mais de cinco anos. 
Estou satisfeito com o tra-
balho dela em relação às 
minhas músicas execu-
tadas aqui no Brasil. Vida 
longa, parabéns a todos os 
funcionários e continuem 
assim, respeitando os com-
positores brasileiros. Adorei 
o radinho que ganhei de vocês!”.  
hermeTo pascoaL, composiTor arranJador e muLTi-
-insTrumenTisTa.

“Sou associado da ABRAMUS há uns 3, 4 
anos. Mas já tinha conhecimento do trabalho 
da associação por causa dos companheiros 
de banda e parceiros de música que eram fi-
liados há mais tempo. Além disso, me senti 
confortável ao encontrar na ABRAMUS, des-
de o início, a mesma atenção que recebi, há 

tempos, do saudoso Sebastião Tapajós, que 
me levou, junto com Flávio Venturini, meu 
parceiro de 14 Bis, para a AMAR, então uma 
associação nos moldes que acredito que seja 
a ABRAMUS hoje.
Atenção que não estava recebendo de outras 
associações às quais fui filiado, além de uma 
certa falta de transparência e respeito para 
com o meu trabalho, com mais de 50 canções 
gravadas ao longo de 35 anos de vida artística 
– incluindo algumas de sucesso até hoje – 
como se pode observar nas dezenas de 
shows do 14  Bis.
Felizmente tenho recebido da 
ABRAMUS, principalmen-
te do Leandro Mello 
- com quem tenho 
mais contato e 
sendo conhecido 
por outros inte-
grantes da banda 
- uma atenção es-
pecial com respeito 
a dúvidas, a troca de 
ideias, a sugestões e 
até mediando possíveis 
e porventura  necessários 
adiantamentos ou esclare-
cimentos sobre créditos, paga-
mentos atrasados etc.
Acho o trabalho da ABRAMUS, assim como to-
do o sistema de direito autoral de importância 
fundamental para a carreira de qualquer artista, 
pois cuida do lado de recolher os direitos devi-
dos a nosso trabalho de músico/compositores. 
Hoje, a velocidade das mídias torna conceitos 
de marketing em recolhimento de direitos au-
torais e venda de CD/DVDs ou iTunes. A oni-
preseça da Internet e a possibilidade de di-
vulgar e vender suas músicas através da rede, 
torna-se pirataria tradicional e midiática e su-
as enormes consequências sobre todo o nosso 
trabalho de parceria conjunta (artista-associa-
ção). É urgente a necessidade de contarmos 

com um parceiro de confiança. Em nosso país, 
onde a legislação e cumprimento da Lei care-
cem de agilidade e até mesmo de probidade, 
em certos casos, onde o interesse de pessoas 
poderosas muitas vezes se impõem pela força 
ou pela inoperância de um direito que propor-
cionalmente está distante da verdadeira justi-
ça, a situação torna-se mais difícil.
E também o fato de as gravadoras e editoras 
estarem, assim como os advogados e até artis-
tas, um pouco perdidos e mudando constan-

temente de mãos, face a estas novas situa-
ções do mercado, deveríamos ter um 

esclarecimento maior sobre o 
assunto. De forma um pouco 

mais abrangente, já 
que as coisas são 

todas interliga-
das, o sucesso 
de um artis-

ta nas mídias, 
a vendagem de 

discos, o número 
de shows, as músicas 

de sucesso de verda-
de (músicas com mais 

de 30 anos ainda sempre 
admiradas pelo público), 

tudo isso gera uma certa in-
fluencia e aumenta o volume de 

arrecadação do ECAD, da associação (no 
caso, ABRAMUS) e dos artistas. Gostaria que 
fôssemos convidados a conversar sobre isso, 
pois o panorama é muito mais amplo do que 
poderíamos tentar colocar em um simples de-
poimento como este.
Confio na ABRAMUS e, no momento, vejo-
-a como a associação que melhor aten-
de aos nossos interesses e que nos abre as 
melhores perspectivas de receber o que 
nos é devido por conta do nosso trabalho, 
além dela ter muita atenção para conos-
co, num futuro que não seja tão distante”. 
 José geraLdo de casTro moreira – 14 bis.
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de tamanha importância para 
o mercado fonográfico, mere-
ce ter uma equipe dedicada a 
atendê-lo. Por isso, a ABRAMUS 
acaba de criar um departa-
mento para fazer atendimento 
exclusivo aos artistas ligados à 
música sertaneja. 

A ideia de montar o núcleo 
surgiu de uma conversa en-
tre Leandro Mello, do Artísti-
co e Repertório da ABRAMUS, 
Lincoln Ben Hur, advogado, 
e Maurício Melo, compositor. 

mercado
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S
ucesso absoluto de 
Norte a Sul do Brasil, 
a música sertaneja 
lidera o ranking de 

preferência dos brasileiros. De 
acordo com o banco de dados 
da Ipsos Marplan Estudo Geral 
do Meio, 39% dos ouvintes de 
rádio FM preferem o gênero 
sertanejo. Sem dúvida, grande 
parte desse público é de jo-
vens, conquistados pela identi-
dade brasileira e jovial presen-
te no sertanejo. Um segmento 

AbrAçAdA 
pelo público 
jovem, A músicA 
sertAnejA 
não pArA de 
crescer e gAnhA 
depArtAmento 
exclusivo 
dentro dA 
AbrAmus  
Por Sonia Xavier

“Ainda em meados de 2009 o 
sertanejo despertou meu in-
teresse e iniciei um trabalho 
focado no segmento, pois per-
cebi já no primeiro momento o 
quanto ele poderia se expandir 
por conta da qualidade mu-
sical apresentada, da grande 
produção dos shows e do in-
vestimento recebido dos em-
presários”, comenta Mello. 

No mesmo ano, ele foi até 
Goiânia conhecer o escritório 
da Audiomix, dedicado 100% 
a atender a gestão das mar-
cas dos artistas sertanejos. Lá,  
encontrou-se com o Lincoln e 

preferÊncia

nacional

o Marcos Araújo, da Audiomix, 
e certificou da grandiosidade 
do gênero. “Esse novo conceito 
de sertanejo veio pra ficar, hoje 
todos concordam que o esti-
lo musical conseguiu atingir 
grandes proporções, derruban-
do barreiras regionais e fazen-
do sucesso desde o Nordeste 
até o Sul do País, tornando-se 
uma música popular”, destaca.

À medida que o sertanejo foi 
crescendo, a ABRAMUS formou 
uma equipe para atender o 
segmento. Assim, tornou-se di-
ferenciada diante de outras as-
sociações. “Nossa experiência 

entre em contAto com o núcleo sertAnejo pelo e-mAil: leAndro.mello@AbrAmus.org.br
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Da esquerda 
para a direita Leandro 

Mello com: Léo e Júnior 
e Lucas Gratão; Orlando e 

Fernando Baron; e Evandro 
e Agnaldo e Paulo Juk 

(ao centro) 
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nos torna capaz de saber quem 
vai estourar. Estamos sempre 
ligados e à procura de novos 
associados”, conta Mello. E a 
demanda não diminui, ao con-
trário, aumenta. Novos artistas 
surgem no mercado a cada dia 
e grandes nomes ganham re-
levância, como Gusttavo Lima 
que atualmente é um dos artis-
tas que mais vende shows no 
país. Ele está na lista dos maio-
res arrecadadores de direitos 
autorais da ABRAMUS, acom-
panhado por Paula Fernandes, 
Victor & Léo, Jorge e Mateus e 
Humberto e Ronaldo. 

Da esquerda para a direita: Leandro Mello, 
Jorge (da dupla Jorge e Matheus),  

Fernando Santos e Matheus



história
Por roberto Corrêa de Mello 3a PARTE

A
Assembleia Nacional Constituinte que, 
em meio aos debates mais acirrados, e 
depois de uma longa jornada históri-
ca, formatou a nova carta constitucio-

nal, representou um momento de reconciliação 
nacional. E uma demonstração clara e inequívo-
ca da grandeza de uma nação. A Constituição 

da República veio consagrar o Direito de Autor, a 
defesa dos criadores, a inteligência como força 

motriz da nossa expressão cultural. Ficou 
claro que o direito seria exercido pelos ti-
tulares de acordo com as suas convicções e 

interesses pessoais.
Pensava-se que a retomada da democracia 

percorria um caminho seguro e decisivo para 
dar consistência aos direitos e garantias indi-
viduais. Na esteira da Carta Constitucional, um 

governo democrático, emanado da vontade 
da maioria, assumiu o comando do nosso país. O 

país se reconciliava com a vontade popular e estrutu-
rava um conjunto de normas jurídicas que assegurassem 

a legitimação do Estado na defesa do interesse do povo brasi-
leiro. A música, a dramaturgia, a literatura, as artes plásticas, o cinema, saiam 

das trevas ditatoriais para um momento de conquista das liberdades públicas.
Foi nesse cenário que se iniciou o debate dos criadores para a revisão da lei 

autoral e que permitiu aos artistas e aos juristas desenvolver um trabalho se-
guro para elaborar um novo Diploma Legal. Após 12 anos de muitos trabalhos 
e grande esforço intelectual, foi sancionada, pelo Presidente da República, a 
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Lei 9.610, no ano de 1998, que 
veio premiar a luta em prol do 
Direito de Autor, explicitado nu-
ma lei moderna que amparou, 
reverberou e dignificou os artis-
tas, os criadores, a obra, a arte e 
seus direitos. 

A esta altura, a ABRAMUS já 
completava 16 anos e tornava-
-se uma caixa de ressonância 
dos titulares de direitos autorais. 
Pensávamos que o caminho da 
democracia já estava assegurado 
e que a inteligência havia preva-
lecido, vencendo a obscuridade. 
Ledo engano. A jornada seria ár-
dua (como é) para preservar as 
conquistas sociais. 

Alguns anos depois, o que se 
passou a ver (e o que se vê) é a 
tentativa de supressão dos di-
reitos e garantias individuais; o 
que se vislumbra é a tentativa 
de retomada do arbítrio, ainda 
que travestido de um discurso 
democrático e que objetiva, 
nada mais nada menos, do que 
tutelar e apequenar os direitos 
dos criadores, com o peso dos 
apoios daqueles que se furtam 
ao pagamento dos direitos 
autorais, enriquecendo-se à 
custa da inteligência autoral. 
Grandes grupos econômicos, 
cujo interesse outro não é se-
não disponibilizar conteúdos 
intelectuais sem nada pagar, 
ou pagando o menor valor 
que puderem, encontraram 
em alguns setores dos poderes 

constituídos, força e ressonân-
cia para suas pretensões.

Com o Congresso Nacional 
fragilizado, permeado por inte-
resses de usuários de obras inte-
lectuais, buscando minimizar os 
direitos e garantias individuais, 
amordaçar a imprensa e des-
constituir as conquistas sociais 
do povo brasileiro, a tentativa de 
intimidação grassa irresponsável.

São notórios os embates que 
travamos com personalidades 
que ocuparam funções impor-
tantes na República, que sem 
pudor algum, defendiam a cha-
mada flexibilização dos Direitos 
Autorais, em prol de uma su-
posta cultura livre, que em nada 
mais consiste do que disponibi-
lizar conteúdos intelectuais sem 
nada pagar. Para tal predatória 
iniciativa, concorreram capitais 
privados de grande magnitude; 
mandatários da República, mem-
bros do Congresso Nacional e 
oportunistas que, juntos, tentam 
de todas as formas desestruturar 
o sistema de gestão coletiva de 
obras intelectuais, tudo em prol 
do ganho incomensurável, sob o 
argumento espúrio de que todos 
devem ter acesso à cultura livre.

Pois é claro que o povo tem 
direito à cultura e tal pretensão 
é de todos nós que lutamos por 
preservá-la, mas que isto não 
se faça à custa dos criadores de 
obras intelectuais. E não nos ilu-
damos. Nada é gratuito. Tudo é 

pago. Os links de acesso às mí-
dias digitais, os recursos gerados 
pela publicidade, os serviços 
incluídos nas contas de telefo-
ne, os investimentos apartados, 
tudo objetiva o lucro, como 
não poderia deixar de ser. Con-
tudo, o lucro fácil é aquele que 
visa não remunerar aqueles que 
emprestam seu trabalho para 
formatar a cadeia produtiva da 
cultura brasileira.

Certamente, não contavam 
com a resistência da inteligên-
cia, emanada das entidades de 
gestão coletiva de obras intelec-
tuais, que contaram com o apoio 
da imprensa, das academias, das 
Universidades, da Ordem dos 
Advogados do Brasil, das Asso-
ciações de Artes Plásticas, de Re-
prografia, das Universidades, da 
Academia Brasileira de Letras, da 
Associação Nacional de Jornalis-
tas, todos engajados na preser-
vação da cultura e dos direitos 
por ela gerados. 

Nesse cenário, cresceu e soli-
dificou-se a ABRAMUS, que teve 
berço na iniciativa de um grupo 
de músicos, sob a liderança em-
blemática do saxofonista Demé-
trio Santos Lima, que até hoje 
nos acompanha. Àquele grupo 
de músicos, vieram a somarem-
-se autores, compositores, versio-
nistas, editores e produtores fo-
nográficos, que encontraram na 
ABRAMUS uma entidade segura 
para a gestão dos seus direitos.

“‘A jornAdA seriA árduA (como é) pArA 
preservAr As conquistAs sociAis”A Lei de

Após 12 anos de intensos debates, em 1998 
foi sancionada a Lei 9.610 que amparou 
artistas, criadores, obra, arte e seus direitos

Direito Autoral



por dentro
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Por Matias salse

O Comitê Nacional de Cultura e Direitos autorais 
(CNCDa) realizou em 20 de junho, no hotel renaissan-
ce, em são Paulo, o seminário “O Direito autoral e o 
marco Civil da internet”. O objetivo foi discutir o pro-
jeto criado em 2011 pelo ministério da Justiça, com 
o apoio da Fundação Getúlio vargas, e em tramitação 
na Câmara dos Deputados. entre os pontos polêmicos 
está a exigência para que a remoção de qualquer con-
teúdo publicado na internet seja feita apenas median-
te ordem judicial (o que inclui detentores de direitos 
autorais que diariamente solicitam aos provedores a 
exclusão de conteúdos publicados ilegalmente). 

“Não é possível que você faça um marco Civil, que 
é exatamente para estabelecer regras para uso e com-
partilhamento de conteúdos via internet, se você não 
tiver uma mínima preocupação que seja com o direito 
autoral. em nenhum momento ele não é debatido nes-
se projeto de lei”, comentou o presidente do Comitê, 

roberto mello. além dele, participaram do evento o di-
retor jurídico da associação brasileira de Direitos repro-
gráficos (abDr), Dalton morato, o presidente do Fórum 
Nacional Contra a Pirataria (FNCP) e do instituto brasil 
Legal (ibL), edson vismona, o compositor italiano e pre-
sidente do Conselho internacional dos autores musicais 
(Ciam), Lorenzo Ferrero, o diretor de políticas públicas 
e relações governamentais do Google no brasil, marcel 
Leonardi e o presidente da associação brasileira de Pro-
dutores de Discos (abPD), Paulo rosa.

após o seminário, o CNCDa enviou um manifesto ao 
deputado federal alessandro molon (Pt- rJ), relator da 
Comissão especial que analisa o Projeto de Lei 2.126/11, 
sobre o marco Civil da internet. O texto assinado pelo pre-
sidente do CNCDa, roberto mello, e apoiado por vinte e 
duas entidades dos mais diversos segmentos, sugere mu-
danças e inserções na PL que obedeçam à Lei 9.610/98 e 
que garantam os direitos autorais.

Marco civil, conversa sériaFO
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a associação brasileira de música e artes comemorou 
seus 30 anos de vida em grande estilo, no dia 14 de maio, 
com um show no teatro Frei Caneca, em são Paulo. Pela pri-
meira vez estiveram juntos no palco o grupo Funk Como Le 
Gusta e o músico João Donato. No repertório, músicas iné-
ditas, fruto da recente parceria.  Como se não bastasse, rece-
beram também a cantora tiê. em sua especial participação 
ela interpretou duas músicas, uma delas a Paz, de autoria de 
João Donato, mais conhecida na voz de Gilberto Gil. 

O hit do Funk Como Le Gusta, 16 toneladas também 

fez os presentes mexerem o corpo no teatro. O show 
durou duas horas e teve promessas de novas apresenta-
ções para o público ao longo do ano. a festa teve tam-
bém homenagens a parceiros que fizeram a história da 
abramus. em seu discurso, o presidente da associação, 
roberto mello agradeceu à classe artística por confiar no 
trabalho da entidade. “Creiam que fazemos de tudo o que 
está ao nosso alcance para dignificar o mandato que nos 
foi confiado, visando preservar seus direitos e a cultura 
nacional”, completou mello. 

Não foi apenas a boa música que alegrou a comemoração 
dos 30 anos da abramus. Durante o coquetel para os convi-
dados, oferecido após o inédito show de Funk Como Le Gusta 
e João Donato, a associação pediu a alguns artistas presentes 
que autografarem um violão para ser leiloado e levantar fun-
dos para instituições de caridade. artistas como Chorão (do 
Charlie brown Jr.), Walter Franco, tom zé, renner (da dupla 
rick e renner), marlon (da dupla marlon e maicon), edu Fa-
laschi (ex-angra), antônio barros, Paulão (do velhas virgens) 
escreveram seus nomes no instrumento.  

De acordo como o coordenador de documentação da abramus, 
marco tilly, a iniciativa foi ideia dele, dias antes da festa. “Como tería-
mos grandes nomes da música presentes na festa, pensei em com-
prar um violão para que eles autografassem para, mais tarde, leiloar-
mos e ajudar alguma instituição de caridade”, conta tilly. as instuições 
que irão receber o dinheiro são o Centro Organizado de tratamento 
intensivo a Criança (Cotic) e a Casa do ancião. “esperamos conseguir 
que esse nosso violão possa trazer o sorriso para muitas pessoas, pois 
de uma forma ou outra, ele representa a nossa música, que sempre 
trouxe e traz coisas boas para quem escuta”, completa.
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O
dramaturgo e escri-
tor Ariano Suassuna 
poderá representar 
o Brasil como can-

didato ao Nobel de Literatura. 
A indicação foi feita pela Comis-
são de Relações Exteriores do 
Senado e será encaminhado à 
Academia Sueca com o apoio 
do Itamaraty. Os candidatos são 
selecionados pela Academia 
Sueca por meio de indicações de 
órgãos internacionais e os vence-
dores recebem R$ 2,75 milhões. 
Até hoje, José Saramago foi o 
único autor em língua portugue-
sa a ganhar o Nobel, em 1998.

Guiado pelas palavras
Antes de tudo, um contador 

de histórias. Audaz, lúcido e sa-
gaz, Ariano Vilar Suassuna não 
perde a excentricidade e o senso 
de humor, aos 85 anos de idade. 
Apaixonado pela palavra, mer-
gulha no universo das letras e da 
invenção diariamente. São horas 
dedicadas à leitura e à escrita to-
das as manhãs. A oralidade tam-
bém marca sua criação. Em cada 
nova conversa, um personagem 
ganha forma, seja na vida real 
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NOBEL
na mira do

Autor pode ser o primeiro 
brasileiro a ganhar o 
prêmio mais importante 
da literatura mundial   
por raquel Gonçalves

ou literária. Não é à toa que o au-
tor de O Auto da Compadecida 
(1955) se inspirou em velhos ami-
gos para criar os famosos perso-
nagens: João Grilo e Chicó. 

O octogenário integra um re-
duzido grupo de escritores brasi-
leiros vivos que escreveram parte 
da história da nossa literatura. De 
origem rural e formação urbana, 
cresceu em Taperoá, no interior 
da Paraíba, e morou em Recife, 
Pernambuco. Enquanto cursava a 
faculdade de Direito, fundou o Te-
atro do Estudante de Pernambu-
co, com Hermilo Borba Filho. Em 
1947, escreveu sua primeira peça: 
Uma Mulher Vestida de Sol. E não 
parou mais:  veio O Castigo da So-
berba, em 1953 e O Rico Avaren-
to, 1954. Em 1956 tornou-se pro-
fessor de Estética da Universidade 
Federal de Pernambuco. 

A partir daí, Suassuna se envol-
veu visceralmente com a cultura 
popular nordestina. As mani-
festações tipicamente regionais 
como a literatura de cordel, es-
culturas em cerâmicas, as danças 
tradicionais – a ciranda, o coco, o 
forró –, o teatro de mamulengo 
envolveram o autor de tal manei-

ra que, em resposta aos anseios 
de uma mente pulsante, surge o 
Movimento Armorial, em 1970.  
O movimento defendia a cons-
trução de uma arte erudita a par-
tir da cultura popular. 

Nesta época, escreveu uma 
de suas obras mais famosas, que 
também entraria para a história: 
O Romance da Pedra do Reino e 
o Príncipe do Sangue do Vai-e-
-Volta, de 1971. 

Suassuna tornou-se membro 
da Academia Brasileira de Letras, 
em 1990. Ganhou o título de 
Doutor Honoris Causa pela Uni-
versidade Federal do Rio Gran-
de do Norte, em 2000; e pela 
Universidade Federal do Ceará, 
em 2006. Depois que deixou de 
lecionar, em 1996, a vida de via-
jante se tornou intensa. Porém, 
não gosta de voar. Ressabiado, 
enfrenta o medo e viaja acompa-
nhado sempre de papel e caneta. 
Computador, ainda não. 

Atualmente, ele se dedica às 
aulas-espetáculos sobre cultura 
brasileira por todo o país. Entre 
um aeroporto e outro, escreve 
um novo romance sobre a inte-
gração das artes.
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O Auto da Compadecida, com a Cia. Limite 
151 (www.cialimite.com.br), a partir de 
agosto irá rodar por Curitiba (PR), Vitória 
(ES) e Nova Iguaçu (RJ). Dirigida por Sidnei 
Cruz, a peça conta com 15 atores, entre eles 
Gláucia Rodrigues, Marco Pigossi, Lucci 
Ferreira, Edmundo Lippi e Samuel de Assis.  
Agende-se:
- 10,11 e 12 de agosto no Teatro Carlos 
Gomes, em Vitória.  
- 17, 18 e 19 de agosto, no Teatro Guaíra, 
em Curitiba. 
-  31 de agosto a 9 de setembro, no Teatro 
da Unimed,  em Niterói. 
-  3 e 4 de agosto, no Teatro do SESC de 
Nova Iguaçu. 

em cartaz



QUAL A IMPORTÂNCIA 
DO CRÉDITO PROTEGIDO?

S 
abemos que para haver uma distribuição correta, é preciso 
que o banco de dados do ECAD receba todas as informa-
ções, mais completas possíveis, para que não seja efetuado 
nenhum pagamento indevido ou para que não se contem-

ple titular, obra ou fonograma que não tenha direitos a receber. A 
finalidade principal do crédito protegido é assegurar os diretos 
de titulares que, por algum motivo, ainda não tenham efetuado 
o cadastro de suas obras e fonogramas. Outro fato importante é 
que muitos titulares não são filiados à nenhuma das sociedades 
que integram o ECAD, ainda sim, estes titulares têm seus direitos 
protegidos por um período de três anos, conforme determina a lei.

Sempre que há execução de uma música publicamente, e esta 
não consta na base de dados dos sistemas do ECAD, ou seja, sem 
cadastro que a identifique e nem mesmo os titulares de direito, 
estes valores ficam provisionados como créditos. Eles são denomi-
nados créditos protegidos e garantem que, posteriormente, sejam 
feitas as liberações destes valores, destinando a cada um dos titu-
lares os devidos valores e percentuais. A liberação ocorre sempre 
que há identificação pelas associações, representantes dos titula-
res, e pelo ECAD, que é o operacional de todas as associações. 

A ABRAMUS tem atualmente profissionais qualificados que tra-
balham todos os dias identificando os créditos protegidos dos seus 
titulares, por meio de uma análise minuciosa dos seus repertórios. 
Vale destacar que no momento destas análises, quando ocorrem 
as identificações dos créditos, todos recebem seus direitos que até 
então estavam provisionados. Mesmo os titulares de outras socie-
dades são contemplados. 

Afinal, sempre que a ABRAMUS cadastra obras e fonogramas de suas 
gravadoras e editoras automaticamente informa todos os titulares en-
volvidos naquela determinada obra ou fonograma, isto é, quem são os 
titulares que fazem parte daquele cadastro. Dessa forma, ocorrerá a li-
beração dos créditos para toda a cadeia de titulares de todas as associa-
ções que integram o ECAD. Acreditamos que o atual sistema de crédito 
protegido do ECAD seja um dos mais eficientes sistemas desta natureza 
no mundo. Em alguns países não existe sequer esta proteção, ou seja, 
paga-se o que se arrecada apenas para o repertório identificado, e o 
que não há identificação, fica sem receber.

A ABRAMUS trabalha 
constantemente na 
identificação dos 
créditos protegidos 
dos seus associados e 
garante o pagamento 
dos direitos dos seus 
associados

ponto de vista
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Fernando 
Santos 

é gerente 
do Artístico e 
Repertório de 

São Paulo
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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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