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Roberto Mello, presidente da ABRAMUS,
apresenta o conteúdo desta edição

Começamos mais um ano, cheios de esperança e com muito trabalho a fazer. O comprometimento nos leva a assumir vários papéis ao
longo da nossa existência e nos desdobramos para fazer o melhor,
sempre. Vez ou outra nos dividimos em lado A e lado B, cada um
com sua parcela de responsabilidades e compromissos. Assim é o
cotidiano dos políticos e artistas, tema de nossa matéria de capa. Esses nossos associados ocupam cadeiras em câmaras de vereadores,
de deputados e até no senado, sem deixar para trás a música.

Excelência no atendimento
Setor exclusivo para liberação de Créditos Protegidos
Sistema gratuito para cadastramento de obras (CadFácil)
Tecnologia de ponta com a melhor infraestrutura
Comunicação on-line (e-mail, Twitter, Facebook e Orkut)

Nesta edição trazemos também uma matéria sobre a certificação dada pelo Ibope à metodologia de amostragem de rádios AM e FM utilizada pelo Escritório Central de Arrecadação
e Distribuição (ECAD). É mais um atestado de que o sistema de
gestão coletiva adotado no Brasil funciona. Na seção Mercado
falamos do crescimento da indústria fonográfica em 2012. O aumento de 9% nas vendas digitais em todo o mundo.
Temos ainda uma novidade, é a seção Discografia. Nela contamos a
história de nossos associados por meio de seus CDs lançados no mercado. Para abrir a seção, prestamos nossa homenagem ao nosso associado Chorão, morto em março de 2013. Dono de uma carreira cheia
de sucessos, o músico e compositor da banda Charlie Brown Jr. deixou
muitos sucessos distribuídos nos álbuns gravados a partir de 1997.
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notícias

Um dos símbolos mais icônicos da música brasileira, a guitarra baiana, recebeu
uma justa homenagem no Carnaval de
Salvador deste ano, sendo escolhida
como tema da festa. “A ideia partiu do
presidente da Saltur, Jonga Cunha. Ninguém nunca havia homenageado esse
instrumento que foi um marco para o
elétrico brasileiro e o berço do carnaval
de trios”, conta Armandinho Macedo. O

músico é filho de Osmar, expoente da
cultura baiana ao lado de Dodô. Armandinho cresceu nesse contexto e foi o
responsável por redesenhar e rebatizar
a “guitarrinha”. Hoje, é o principal nome
da cena e, junto com Durval Lelys, deve
lançar, até o final de 2013, um CD todo
produzido com o instrumento. “Cada
faixa terá um convidado especial, como
Carlinhos Brown e Gilberto Gil”, finaliza.

Washington possato

o cometa da guitarra baiana

FENÔMENO
DO FUNK

ANTES DO TOPO

NOvos associados

Fábio Nunes

Estourado com “Amor de Chocolate”, Naldo é sucesso por onde passa. O hit alavancou a
carreira do músico, que já se arrisca em solo internacional e, tem planos de conquistar
o Grammy. “É um dos meus maiores sonhos e eu sei que vou conseguir”, conta. Recentemente, Naldo se encontrou com empresários na Flórida e fez parceria com os rappers
americanos Timbaland e Fat Joe. Para os próximos meses, já tem seis canções gravadas
para um novo DVD, previsto para o segundo semestre. “No final do ano, seguimos com um
CD em espanhol e com apresentações no Brazilian Day em Nova Iorque e no Canadá, em
setembro”, adianta. Novo associado da ABRAMUS, ele explica porque escolheu a entidade.
“Eu já havia tido uma experiência e agora fui procurado novamente. Achei que o time está
bem disposto e estou muito animado com essa parceria”, diz.

POR ONDE
ANDA?

Som Livre

Henrique & Diego

GUIA - CD

Cadu Fernandes

Felipe Oliveira e Ramon Collado

Por Tayane Scott e Wesley Souza
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Ao Vivo em Campo Grande – Henrique & Diego
Com sucessos como “Festa Boa”, com a participação de Gusttavo Lima, e “Eh Tudo Toiss”, a dupla dá um show
de sertanejo universitário. Em CD e DVD.
Estação Sambô – Ao Vivo
Do rock ao samba, o grupo regravou 21 canções consagradas ao lado de Thiaguinho, Péricles, Di Ferrero e
Sidney Magal. Lançado em CD e DVD, marca o segundo trabalho da banda.
Do Tamanho do Nosso Amor – Chitãozinho & Xororó
Com participações especiais de Fernando & Sorocaba e Júnior Lima, o novo CD/ DVD da dupla mescla sucessos
da carreira e quatro músicas inéditas. Destaque para o single “E Aí, Tempo?”.

Cantor e compositor de hits nos anos 1990, Salgadinho marcou época no Katinguelê com
sucessos como “Inaraí” e “Recado à Minha Amada (Lua Vai)”. Em 2001, depois de conquistar
o país, deixou o grupo. “No início, toquei a vida fazendo shows pelo interior do Brasil e
escrevendo minhas canções”, lembra o músico. No período, ele gravou dois CDs gospel e
até ensaiou uma volta com os antigos companheiros. Mas, há um ano, retomou a produção
do quarto álbum solo. “O projeto marca uma nova fase em minha carreira e traz a minha
proposta de trabalho para os próximos anos. Por isso, o título ‘Meu Primeiro CD’”, conta. Em
2013, ele segue na estrada. “Todas as quartas-feiras me apresento no Bar Brahma, em São
Paulo, com o projeto PA90DE 90. Também continuo com o Toque de Música, que leva a sete
CEUs de Guarulhos aulas gratuitas de cavaquinho”, revela.

Messias Lopes

Régis Danese

“Minha mãe conta
que, ainda bebê, eu
comecei a cantarolar
e solfejar. Segundo
ela, antes mesmo de
saber falar, eu cantei
‘Parabéns para você’.
Minha profissão
sempre foi cantor
e compositor. Hoje,
além disso, eu sou
simplesmente um
adorador.”
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e tudo a artista inovou e também

conhecida como Rainha da Terra do

fez o lançamento através de Pen

Rei, recentemente completou 14

Card, uma inovação digital. “Já que

anos de carreira, isso na música, já

o CD virou apenas uma formalidade

que a artista também é empresária,

no Brasil, eu pretendo dar ao meu

bailarina e atriz profissional. Para

público, um disco em formato de

comemorar, a cantora lançou o

cartão de visitas com entrada USB”,

trabalho “Pollyanna Alves Axé In Roll”.

finaliza a artista.

nova sertaneja

Som livre

A cantora Tuta Guedes é o novo expoente do sertanejo no Brasil.

da sertaneja. “Foi mágico! Gravei em São Paulo, ao lado de muitos

Nascida no interior de São Paulo, a artista gravou neste ano seu

amigos especiais, que marcaram a minha vida para sempre.

primeiro DVD, que contou com participações especiais. Artistas

Acredito que a música é quem escolhe o artista, e assim se fez: ela

consagrados como Sérgio Reis e George Israel tocaram ao lado

me escolheu e eu agradeço muito!”, finaliza.

ainda não tinham sido registrados em vídeo. Além da obra inédita,

voltam aos palcos com novos CD e DVD. “Faço um Circo pra Você

a dupla tem outros planos. “Temos dois projetos em mente: ‘Na

– Ao Vivo”, remete a dupla à época de infância. Filhos de artistas

Moda do Brasil 2’, que é um DVD de regravações de clássicos do

circenses, ambos cresceram nesse ambiente. O novo trabalho

sertanejo de raiz. O outro projeto é um CD de versões de clássicos

apresenta 11 faixas inéditas e alguns clássicos dos irmãos que

de vários estilos musicais”, finaliza Edson.

um

rock

algumas faixas inéditas e todos os

paranaense, completa 40 anos

trabalhos do grupo. “Notamos que

de estrada com comemorações.

criamos uma marca no Sul e como

Sempre aproveitando essas datas,

estamos comemorando 40 anos

lançaram, em 2003, uma coletânea

é essencial difundir a marca para

para marcar os 25 anos e, em 2008,

os mais jovens, que são o novo

um DVD para comemorar as três

público da Blindagem”, afirma o

décadas do grupo. Este ano, os

baixista Paulo Juk. “A biografia

paranaenses também preparam

ainda sem nome estará disponível

surpresas para o aniversário. A

nas melhores livrarias ainda este

mais aguardada será o box com a

ano!”, finaliza.

dos

expoentes
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do

Como você vê o movimento do rap nacional
nos últimos anos?
Vejo uma continuação. A nova geração chega com
novas bandas e a música é para todos. Tem algumas pessoas que falam mal, mas o dia que eu, por
exemplo, precisar criticar o trabalho dos outros
para viver, eu não precisarei mais trabalhar.

Ele já entrou em polêmicas com músicos, atores e até participou de um reality
show. Este é Tico Santa Cruz, vocalista dos Detonautas, que voltam com tudo
em 2013. As novidades são muitas. “Estamos trabalhando em um projeto desde
2011. Soltando músicas na internet para que os fãs possam baixar e conhecer
antes de ter o disco físico na mão. Além disso, continuamos a divulgação do
CD e do DVD ‘Ao Vivo no Rock in Rio’”, afirma Santa Cruz. Nos projetos solos, o
músico acaba de lançar o segundo livro, e não pretende parar. “A obra é uma
compilação dos textos (eróticos) que escrevo há muitos anos no meu blog. A
editora selecionou os mais legais e lançou. Acredito que até o fim do ano eu
consiga lançar um terceiro trabalho”, finaliza.
Marco Macedo

primeira biografia do conjunto e

Edson Kamukasa

Um dos principais expoentes do rap nacional, MC
Rappin Hood começou no cenário em 1989. Em
1992, formou o Posse Mente Zulu, grupo clássico
do movimento. O primeiro trabalho solo veio só
em 2001. Com “Sujeito Homem”, o artista gravou o
nome na história da música negra brasileira.

Ator, cantor, produtor e compositor, Carlos Careqa
está de volta com o trabalho “Made in China”, oitavo
disco da carreira do músico. “As 14 faixas do álbum
são uma resposta minha ao processo de chinalização
do mundo em que vivemos, com um consumo
desenfreado e uma obsolescência programada a todo
custo”, afirma o cantor. Para os próximos meses, os
fãs podem esperar muitos shows pelo Brasil e pelo
mundo. “Estarei em Lisboa, em abril, no Ano BrasilPortugal, fazendo o show junto com Paulo Braga
(pianista) e tendo como convidada a cantora Rogéria
Holtz, de Curitiba. Tenho ainda outro trabalho que
será lançado pelo Selo Sesc no primeiro semestre,
chamado ‘Ladeira da Memória’”, finaliza.

novos projetos

40 anos de estrada
Em 2013, a banda Blindagem,

Rap é Compromisso
Por Wesley Souza

made in careqa

recomeço
Após quase dois anos de separação, os irmãos Edson & Hudson

César Ovalle

Além do CD tradicional com encarte

em Cachoeiro de Itapemirim e

Sucesso em todo Brasil, MC Koringa só tem o que comemorar. Emplacando hits nas trilhas sonoras da Globo, o músico está estourado em todo país com a música “Dança Sensual”, tema de Salve Jorge. “Grandes
artistas consolidaram a carreira por meio das novelas,
como Roupa Nova e Fábio Jr. Ter essa oportunidade
me deixa muito feliz e esperançoso de fazer parte do
cenário da música popular brasileira”, diz. Em janeiro deste ano, o funkeiro lançou o primeiro álbum, “A
Caminhada”. “Eu brinco que agora não me sinto mais
um indigente”, comemora. Sobre o nome artístico,
Koringa conta que o apelido vem da época da escola. “Eu ria muito alto e abria o bocão. Eu não gostava,
mas pegou. Quando precisei de um nome para o funk,
observei que os outros artistas tinham apelidos bem
exóticos, então resolvi resgatar. Mas, confesso que ainda estou aprendendo a gostar dele”.

Perfexx assessoria

A cantora Pollyanna Alves, nascida

Rei do horário nobre

Joaquim nabuco

Rainha da terra do rei

Angelita Muxfeldt

Completados dez anos da morte do Sabotage*, como foi para tirá-lo do mundo do crime?
Não fui eu quem o tirou do mundo do crime, foi o
talento dele que o tirou dessa vida. Ele era muito
talentoso e abriu muitas portas para o rap também, como no cinema, por exemplo.
Como foi gravar com Jorge Ben Jor?
Sou muito fã dele. Nos conhecemos no fim dos
anos 1990, no Rockgol, da MTV, e, a partir daí, formamos uma forte amizade. Agora, registramos o
carinho que temos um pelo outro.
Quais são os seus próximos projetos?
Estou trabalhando na gravação do meu próximo
trabalho, “Sujeito Homem 3”, que deve sair ainda
este ano. O álbum tem participações especiais
de Emicida, Martinho da Vila e até um beat do DJ
Primo (falecido em 2008). Tem também o Rappin
Hood Futebol Clube, um projeto de shows com
uma banda, ao invés de ser somente com o DJ.
*Rapper morto a tiros em São Paulo, em 2003
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direito autoral

justo
O sistema de gestão coletiva do Brasil é avaliado pelo
Ibope, tem qualidade comprovada e recebe certificação

Por Sonia Xavier

A

cia, unidade de negócios do Instituto, especializado em estudos
customizados, tanto qualitativos
como quantitativos. O objetivo
era obter uma amostra que representasse o universo das músicas tocadas nas rádios brasileiras.
“O Ibope constatou que a amostra captada pelo ECAD já era
robusta, apresentando um percentual de erro bastante baixo,
de 0,2 ponto percentual”, explica
Mario
Sergio.
Hoje, o escritório
utiliza o critério
da amostragem
estatística das
execuções musicais para distribuir aos artistas
e músicos os
valores arrecadados das rádios
adimplentes, ou
sejam, aquelas que pagam corretamente os direitos autorais.
Isso ocorre por conta da grande
quantidade de emissoras de rádio AM e FM brasileiras.

“O IBOPE
constatou que
a amostra
captada pelo
ECAD já era
robusta”

Segundo o gerente executivo
de distribuição
do ECAD, Mario
Sérgio Campos,
partiu do próprio
escritório o interesse em avaliar,
do ponto de vista
estatístico, a metodologia de seleção da amostra
do segmento rádio. Para isso, os
representantes do ECAD procuraram o Ibope Inteligên-

A cada três meses, o escritório
repassa aos titulares os valores
referentes à execução de suas
músicas nas rádios, levando em
consideração uma amostra de
200 mil execuções. Essa informação é levantada pelo Ecad.Tec
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ECAD / marcelo campos

Eficiente e

atual metodologia de
amostragem de rádios AM e FM utilizada
pelo Escritório Central
de Arrecadação e Distribuição
(ECAD) agora é certificada pelo
Instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística (Ibope). Este
atestado de qualidade confirma
que o processo amostral, adotado há anos pelo Escritório, remunera de forma justa e correta os
artistas que têm suas músicas tocadas nas rádios.

CIA Rádio, um sistema de propriedade do ECAD que realiza a
captação direta da programação
e identificação automática das
músicas, além das planilhas de
programação musical enviadas
pelas emissoras.
Com essas informações em mãos,
elas são divididas de acordo com
as cinco regiões geográficas do
Brasil: Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Sendo assim,
o valor arrecadado varia de acordo com o total das emissoras pagantes da região. Segundo o com
o ECAD, são aproximadamente 3
mil emissoras, das quais, mil têm
suas grades analisadas por trimestre. E foi justamente essa metodologia que o Ibope avaliou e
comprovou a eficiência.
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Dupla
jornada

Vereadores, deputados,
senadores e prefeitos.
Como é a rotina dos
políticos e músicos
que conciliam as
duas carreiras ao
mesmo tempo
Por Sonia Xavier
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A

música nunca deixou
de fazer parte da vida
de Gil Duarte, José Fogaça e Farid Zaine. Em
comum, além da carreira artística,
eles têm o envolvimento com a
política. Atualmente, Duarte está
em seu primeiro mandato como
vereador de Adustina, no nordeste da Bahia, Zaine é vereador e
vice-presidente da Câmara Municipal de Limeira, interior de São
Paulo, enquanto que Fogaça, que
já foi deputado estadual, deputado federal e duas vezes senador
e prefeito de Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul, se dedica a partilhar sua experiência política com
“aqueles que podem melhorar” a
cidade, o estado ou o país.
Experiência que, aliás, começou
em 1978 quando José Fogaça
(foto ao lado) se elegeu deputado
estadual no Rio Grande do Sul.
Em plena ditadura conseguiu ser
o mais votado para o cargo, na
época, no MDB (Movimento Democrático Brasileiro). A decisão
de entrar para a política surgiu
justamente por conta da censura,
ausência de liberdade de expressão, na época. “Havia a necessidade de empurrar o processo

“É quase
inconciliável.
São duas
áreas que não
falam a mesma
linguagem”

democrático rumo à Assembleia
Constituinte que mudaria para
sempre o Brasil. Achei que era
o momento de ajudar para que
isso acontecesse”, revela Fogaça.
Naquele tempo ele já tinha uma
sólida carreira artística. Em 1967
apresentou pela primeira vez
uma música em público no festival da Faculdade de Arquitetura, quando ainda era estudante
universitário. No mesmo ano, foi
premiado no Musipuc, festival
universitário promovido pela
Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUC-RS),
onde estudava Direito. Mas foi
em 1974, quando Fafá de Belém
gravou Vento Negro - escrita por
ele -, no álbum Tamba-Tajá, primeiro LP de sua carreira, que houve o que ele chama de “momento
definidor” como compositor.
Na opinião de Fogaça, dividir-se
entre a vida artística com a política não dá. “É quase inconciliável.
São duas áreas que não falam a
mesma linguagem. Com o tempo, percebi que faz parte de mim,
da minha personalidade, não
tem como deixar de ser o que
sou. Entrei na política num tempo
em que isso não era um sacrifício
pessoal, não. Era simplesmente
risco de vida”, diz.
Ainda sobre ser político/artista,
Fogaça assume que o mundo
político é adverso e isso faz parte
das regras do jogo. Pois, quando
a pessoa faz a opção partidária
e é eleito, outros foram prete-

ridos. Surge
naturalmente
aqueles que
são contrários
a você, faz parte do processo
isso acontecer.
“Já no mundo
da música, há
concorrência, mas é um
mundo bem
diferente. Cada
um tem um
nível de inserção e importância. E há dignidade nas duas atividades, embora
muita gente duvide disso quanto
à política”, explica.
Hoje a família participa ativamente da carreira de José Fogaça.
Isabela, sua esposa, e os filhos
o ajudam a divulgar suas novas
composições. Ele tem discos de
autor, um de 1980 gravado pela
Polygram, em que estão Nara
Leão, Kleiton e Kledir, Fafá de Belém, MPB4, Quarteto em Cy entre outros. O CD Fogaça, Amigos
e Canções com participação de
Emílio Santiago, Mercedes Sosa,
Fáfa de Belém, Victor Hugo Silva e
Isabela Fogaça, além dos sempre
parceiros Kleiton e Kledir.
Como político artista, Fogaça
ajudou na aprovação da atual
lei do direito autoral. Era senador na ocasião. Para ele, a lei é
boa, pois distingue direitos morais de direitos patrimoniais, define claramente conceitos jurídicos, protege direitos conexos.
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José Fogaça

entrevista

entrevista

O trabalho artístico no Avena fez
com que Zaine se destacasse no
cenário cultural de Limeira. Em
1989 ele foi convidado a assumir
a secretaria de Cultura do Município. “Em função do sucesso obtido pela equipe que montei, fui
eleito vereador em 1993, assumindo a Câmara Municipal em
janeiro de 1994”, comenta. Entrar
para a política, segundo ele, foi
uma decisão motivada pelo trabalho já desenvolvido nas áreas
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A partir daí, levar as duas carreiras,
não foi um obstáculo para Zaine.
Isso porque a maioria de seus
projetos está relacionada às áreas de educação e cultura. Além
da participação no grupo Avena,
Zaine é formado em história natural pela Universidade do Estado
de São Paulo (Unesp). Com uma
agenda focada nas comunidades
da cidade, ele consegue conciliar
as duas carreiras. “No nosso caso,
estamos nos dedicando mais
compor e gravar. Então, é bem
tranquilo”, explica.
O grupo está ensaiando o repertório do último CD – Avena
Línguas - e, ainda no primeiro
semestre desse ano, irá se apresentar nos teatros locais e dos arredores. Hoje o Avena é formado
por 4 componentes (Farid Zaine,
Joaquim Prado, Dalvo Vinco e
Marcelo Bella), além dos vocais e
dos músicos convidados. Em paralelo, ele se dedica ao mandato
de vereador e vice-presidente
da Câmara Municipal de Limeira.
“Estamos no início do mandato,
é muito cedo para pensar em
outros planos”, comenta.

O cantor Gil Duarte está a pouco
tempo dividindo a agenda de
músico com a de
político. Pela primeira vez, se candidatou a uma das vagas
de vereadores de
Adustina, na Bahia.
Venceu como segundo na coligação
e quinto no geral.
E atribui a vitória
também aos mais
de 10 anos de carreira
como cantor. “É o espírito da zona rural. As
pessoas de onde moro
começaram a me incentivar a entrar na política, assim, eu poderia
ajudá-los em algumas
questões que conheço
bem”, conta.

Ele não estava enganado. Hoje,
tem dois álbuns gravados, CD e
DVD, com repertório inédito e
autoral. Seu forró de vaquejada
anima bares e festas particulares
por onde passa, principalmente,
os jovens. É para esse público que
ele pensa em dedicar sua carreira política. Está nos planos de Gil
Duarte implementar a cultura da
cidade. “Quando o artista entra
para a política, pode ser pelo carisma, mas para se manter tem de
ter ética”, comenta.

“O pessoal
do nordeste
é carente de
atenção e
esta é minha
obrigação”

“É preciso
mais artistas
e produtores
culturais
nas Câmaras
Municipais...”

Nascido na zona rural
de Adustina, Gil Duarte é cantor
de forró. O começo da carreira
como artista não foi fácil. Aos 11
anos participava de festivais de
violeiros e repentistas promovidos pelo avô, Zé Faustino Duarte. Com o passar dos anos, resolveu aceitar os desafios e tentar
carreira em uma grande cidade.
“Sou de uma família humilde,
mas que sempre me incentivou.
Fui para São Paulo, trabalhava
na construção civil, de dia, e
cantava em barzinhos à noite.
Com o tempo, percebi que tinha
conseguido um grupo de seguidores. Aí acreditei que cantar
poderia dar certo”, diz.

A menina
dos olhos
entre seus
projetos é
a fundação Meninos do
Agreste,
nome em
h o m e nagem
à banda
com a qual trabalhou nos primeiros dez anos de carreira. A
ideia da organização é proporcionar que os jovens da cidade tenham acesso a aulas de
música. “Quero que as crianças
desse sertão sonhem, como eu
sonhei, e possam realizar seus
desejos. Um dia quando eu
partir, essa iniciativa vai continuar. Será meu legado”, explica.

no início do mandato, Gil Duarte
se organiza para dar conta das
duas agendas. Na câmara de vereadores de Adustina, as sessões
acontecem às segundas-feiras.
“Eu compareço, mas há também
o contato direto com os eleitores
em outros dias. O pessoal do nordeste é carente de atenção e esta
é minha obrigação”, revela.
Por enquanto, ele deixa as
apresentações para os finais de
semana. A preocupação maior
é com o São João, período no
qual a agenda é tomada por
shows. A ideia é dividir os dias
por regiões. Por sorte, provavelmente, haverá recesso na
câmara. “Vou ter de me sacrificar um pouco. Sonhei em ser
cantor e amo a política. Não sei
do que gosto mais, porém, sou
grato ao povo que me abençou
com as duas funções”, diz.
Realmente, fácil não é. Mas os
artistas que se dedicam também
à política têm a chance de ser o
diferencial para o meio. Sucesso
comprovado na música e também nas urnas.

Gil Duarte

Igual a Fogaça, Farid Zaine (foto
ao lado) começou sua carreira
artística em meados dos anos
de 1970, no teatro. Como era
professor, assim
que ingressou
no magistério,
formou um grupo teatral na
Escola Trajano
Camargo, em
Limeira. Como
encenavam
musicais, surgiu a ideia de criar o
grupo Avena, que participava de
festivais, com músicas próprias.
As letras eram compostas por
Zaine e musicadas por Joaquim
Adauton Prato.

Sessões no sertão baiano

Aos avaliar a questão dos direitos
autorais no Brasil, Zaine declara: “os estudos que estão sendo
feitos, mobilizando entidades,
profissionais envolvidos no recebimento de direitos autorais, políticos, produtores culturais e da
área de entretenimento, devem
produzir uma mudança satisfatória no quadro que se vê hoje
no Brasil, para que o país possa
deixar de ser considerado um
dos piores regimes de direitos
autorais do mundo (IP Watchlist,
de 2011). A esperança está nas
entidades que tratam do assunto com a seriedade merecida.
Neste aspecto, os 30 anos da
ABRAMUS são um alento!”

Gil Duarte

Farid Zaine

Sem mistério

de educação e cultura. Zaine defende que cada vez mais artistas
deveriam se engajar no setor, afinal, é a política que define tudo.
“Como defender nossa área se
não temos representantes na
política? É preciso mais artistas
e produtores culturais nas Câmaras Municipais, Assembleias
Legislativas, na Câmara Federal e
no Senado”, diz.

Grupo Avena

“Claro que tem que ser aperfeiçoada, mas hoje as coisas estão
mais claras quanto ao direito de
autor no Brasil do que estavam
antes da lei”, defende.

Além disso, ele pretende destinar um show por ano para angariar fundos para a fundação.
Enquanto o projeto não decola,
até mesmo porque ainda está
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MERCADO

Crescimento
histórico

Graças ao aumento de vendas digitais, indústria fonográfica
mundial registra crescimento pela primeira vez em 13 anos
Por Klaus Gambarini

N

Shutterstock

ão foi o melhor ano
da indústria musical
de todos os tempos,
mas 2012 pode entrar para a história por registrar
crescimento de 0,3% na arrecadação global. Isso, graças
ao aumento de 9% das vendas
digitais no mundo em relação
a 2011, que proporcionou uma
verdadeira recuperação da indústria. Isso em um cenário
global marcado pela pirataria e
a crise econômica.
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responsáveis pela recuperação.
No mundo todo, os formatos
digitais tiveram faturamento
bruto de US$ 5,6 bilhões. Por
isso, as previsões para 2013 são
boas. Mais países têm se rendido ao mercado digital e o aumento da venda de aparelhos
móveis não para de crescer.

Cenário positivo no Brasil

As informações foram divulgadas no dia 26 de fevereiro pela
conselheira delegada da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI) Frances
Moore. Ao apresentar o relatório anual de arrecadação da
indústria, surpreendeu a todos
ao dizer que as receitas de 2012
foram de US$ 16,5 bilhões.

No Brasil, de acordo com a Câmara Brasileira de Comércio
Eletrônico, a venda de tablets,
smartphones e outros dispositivos aumentou de 5%, em
2011, para 10%, em 2012. Segundo a mesma instituição, o
País tem 43 milhões de e-consumidores, seguindo uma tendência global. Esses números
mostram que o país tem grande potencial para ajudar mais
ainda o aumento do mercado
fonográfico, em 2013.

Os números indicam que os
novos serviços digitais como
iTunes, presentes em mais de
100 países, foram os principais

Apesar de pesquisa divulgada
em setembro de 2012 pela empresa Musicmetric, que colocou o Brasil em quinto lugar no

ranking de pirataria de música,
o País mostrou que teve valor
no cenário mundial. O single
“Ai se eu te pego”, do cantor
Michel Teló, por exemplo, foi o
sexto mais vendido do mundo,
em 2012, de acordo com a IFPI.
Isso mostra que a chamada
“revolução digital” não matou
a música, pois mesmo em países com alto índice de pirataria,
apenas colocou o mercado em
mais de uma década de transição para que pudesse encontrar um novo caminho, um em
que o formato digital reerguesse a indústria.
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Por Tayane Scott e Wesley Souza
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1997 - Transpiração Contínua Prolongada
Lançado em 1997 e produzido por Rick Bonadio, foi o álbum de estreia da banda. Com letras, consideradas chulas pelos
críticos, o álbum caiu no gosto dos jovens e explodiu no País. O CD garantiu ao Charlie Brown o Disco de Platina, com
mais de 500 mil cópias vendidas. Além disso, o grupo emplacou cinco hits como “Proibida pra mim” que consagrou uma
das frases mais famosas da banda: “Se não eu, quem vai fazer você feliz?”.

1999 - Preço Curto... Prazo Longo
Depois do sucesso do primeiro álbum o Charlie Brown Jr. continuou na boca do povo. No álbum, o grupo mostrou que veio
para ficar. Com 25 músicas, muitas já estavam no acervo da banda, o Charlie Brown Jr. tomou conta das rádios com o hit
“Zóio d Lula”, além desse som, os caras de Santos também ganharam destaque com “Vou te Levar”, música que foi tema da
novela juvenil Malhação durante sete anos.

2000 - Nadando com os Tubarões
Talvez o álbum mais tumultuado da banda. Chegou após o desentendimento com organizadores e a desistência de participar do Rock in Rio 3, uma briga entre os integrantes e a morte do pai de Chorão. O álbum volta à
mistura de rap, funk e hardcore. Com 17 faixas, tem sucessos como “Rubão”, “A Banca” - com participações de
Sabotage e RZO - e “Não é Sério”, com Negra Li.

2001 - 100% Charlie Brown Jr. (Abalando a sua Fábrica)
Primeiro álbum da banda como um quarteto. O guitarrista Thiago Castanho saiu do grupo, alegando divergências musicais. O disco trouxe 12 músicas inéditas. Destaque para “Lugar ao Sol”
e “Hoje Eu Acordei Feliz”.
2002 - Bocas Ordinárias
O quinto álbum do Charlie Brown veio com a mesma fórmula perfeita dos outros. Misturando ska,
funk, hardcore, rap e rock, os skatistas tiveram sucesso. O grande hit do álbum foi “Papo Reto”, grande
vencedor da categoria Escolha da Audiência do VMB 2003 da MTV.
2003 - Acústico MTV
A banda teve uma das melhores e mais comentadas apresentações do projeto da MTV. Gravado em São Paulo, o CD e o DVD
trazem, em clima de celebração, uma banda se sentindo em casa. A mistura de funk-metal, hip hop, surf music e reggae não se perdeu com a passagem para o desplugado. Na lista de participações Marcelo Nova, Marcelo D2,Sabotage, RZO e Negra Li. O sucesso
do garantiu ao grupo o êxito no Video Music Brasil daquele ano. Os clipes de “Papo Reto” e “Só por uma Noite” foram premiados.

2004 - Tâmo Aí na Atividade

biermann

Alexandre Magno Abrão, o
Chorão, ficou conhecido no
Brasil inteiro como vocalista de
uma das maiores bandas da
atualidade. À frente do Charlie
Brown Jr. construiu, em 20 anos
de história, uma carreira sólida de
compositor e músico. Chorão se
foi, mas por meio de suas letras
e melodias, trilha sonora da vida
de uma geração, seguirá em
atividade para sempre.
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Neste trabalho o grupo mostra que pouca coisa mudou desde que estourou na MTV. Tentando se desvencilhar das críticas recebidas
por participarem da propaganda de uma famosa marca de refrigerantes, Chorão parece ter entrado em uma espiral de adjetivos
autodepreciativos, afirmando a condição de malandro e insistindo em bordões como “Eu nasci pobre, mas não nasci otário”, trecho
da faixa que dá título ao álbum. Destaque para as baladas “Longe de Você”, “O lixo e o luxo” e para o single “Champanhe e Água-Benta”.

2005 - Imunidade Musical
No primeiro disco após a separação da banda, Chorão trouxe de volta ao grupo Thiago Castanho, o baixista Heitor
Gomes e o baterista Pinguim. Eles gravaram 25 músicas, mas só 23 entraram. O trabalho funcionou como uma redação para o
vocalista, principalmente em hits como “Lutar pelo Que É Meu”. Mantendo a base hardcore, ska e hip hop, há ainda a clássica de
Geraldo Vandré, Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores e Cada Cabeça Falante Tem Sua Tromba de Elefante, com a participação de Rappin Hood. No mesmo ano, Charlie Brown lançou ainda o DVD “Skate Vibration” e Chorão inaugurou uma pista de skate em Santos.

2007 - Ritmo, Ritual e Responsa
Comemorando os dez anos, o álbum é a trilha sonora oficial do filme “O Magnata”, escrito por Chorão e lançado no mesmo
ano. Cheio de participações especiais, conta com MV Bill, Sacramento MCs, João Gordo, Marcelo Nova e Forfun. Com riffs
de guitarra beirando o metal, músicas eletrônicas e a marca registrada da típica levada reggae, conquistou o país e emplacou nas paradas Pontes Indestrutíveis, Não Viva em Vão, Uma Criança Com Seu Olhar e Senhor Tempo.

2009 - Camisa 10 (Joga Bola até na Chuva)
Depois de 7 anos com a EMI, a banda trocou de gravadora e foi para a Sony Music. O nome do CD é um trocadinho comemorativo ao
décimo lançamento do grupo, mas primeiro com o baterista Bruno Graveto. Tem canções “O Dom, a Inteligência e a Voz” originalmente
composta por Chorão a pedido de Cássia Eller. A música seria uma das faixas do álbum que a cantora pretendia lançar em 2002. No
entanto, 15 dias após finalizada, Cássia faleceu. Primeiro single do álbum, o hit Me Encontra foi lançado em julho de 2009.

2012 - Música Popular Caiçara (Ao Vivo)
O último trabalho com Chorão marcou um momento especial da banda. Depois de alguns anos separados, o grupo voltou a
tocar com Marcão, Champignon, Chorão e Thiago Castanho - da formação original. Em entrevistas ao G1 e ao programa Altas
Horas, da Rede Globo, ele declarou: “Eu sempre achei que seria muito difícil [uma volta dos quatro], mas que era possível. Assim que todos estivessem dispostos a se entender e tocar juntos, a coisa ia fluir. Esse disco é um registro do nosso reencontro.”,
definiu. Independente, o DVD demorou 7 meses para ser lançado. Em maio de 2012, chegou ao mercado pela Radar Records.
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Por Carolina Algaves e Marina Matos

Como adquirir o irsc

ABRAMUS no MIDEM 2013
Entre os dias 26 e 28 de janeiro, o evento mais importante do mercado de música, o MIDEM, reuniu artistas,
empresários, donos de editoras e gravadoras em Cannes,
na França. Os 6400 presentes participaram de conferências,
feira de negócios, concursos e performances ao vivo. O
evento também fomentou novos negócios e promoveu o
networking entre os participantes.
O MIDEM acontece anualmente desde 1967, na Riviera
Francesa. O gerente de documentação e novos negócios
da ABRAMUS, Gustavo Gonzalez, esteve no evento e falou
sobre a dinâmica dos participantes na ocasião, dando ênfase às possibilidades de novos negócios. “Em uma mesma
manhã podemos marcar uma reunião com o pessoal da
Google e, cinco minutos depois, conversar com representantes da Amazon.”
Para o gerente, o mercado brasileiro de música passou a

ser mais reconhecido internacionalmente. “Todos querem
saber como podem tocar no Brasil. A crise na Europa e as
notícias animadoras da nossa economia são um importante chamariz para os artistas estrangeiros”, conta. “Artistas brasileiros como Michel Teló e Gusttavo Lima fizeram
muito sucesso na Europa no último ano”, exemplifica. Segundo Gonzalez, o otimismo com o mercado de música
no Brasil é o principal motivo para que empresas como
Apple, Google, Amazon e Spotify estudem ampliar as atividades no mercado brasileiro.
A delegação do Brasil marca presença no evento todos
os anos. Os números apontam um crescimento contínuo
dos participantes. Em 2013, os brasileiros contaram com o
apoio do Sebrae e da BM&A – Brasil, Música e Artes, que
disponibilizaram um espaço para reuniões e conseguiram
preços diferenciados para as inscrições no evento.

O Global Repertoire Database (GRD)
é um projeto que surgiu em 2008 e tem
como objetivo o desenvolvimento de um
banco de dados confiável sobre a propriedade e a autoria musical. A criação do GRD
facilitará o registro de direitos autorais e a
administração de licenças, além de reduzir
os custos com o processamento de informações duplicadas. O lançamento está
previsto para 2015.
O projeto é fruto do desenvolvimento
conjunto e colaborativo de empresas e
organizações comprometidas com o desenvolvimento da economia da música do
século 21, como a Confederação Internacional de Sociedades de Autor (CISAC), a

Confederação Internacional das Editoras de
Musica (ICMP), o Google e a Apple.
A ABRAMUS foi uma das quatro sociedades que se voluntariou a desenvolver
a nova versão do CWR, Common Work
Registration, que vai ser o formato de intercâmbio de informação com o GRD.
Chamado de CWR V3 ou CWR, será um diferencial para a ABRAMUS se integrar com
a nova plataforma. O formato atual já é
muito utilizado no âmbito das sociedades
autorais pelo editores.
Entre outubro de 2012 e maio de 2013,
o projeto passou pela fase de design. Estão
programadas mais quatro etapas de desenvolvimento antes da finalização.

O Código de Gravação Padrão Internacional (ISRC, sigla
em inglês) é um sistema único e
mundial de registro de músicas.
Ele identifica a autoria das faixas
de um CD ao ECAD e aos locais
de execução. Para inserir ISRCs
na produção musical, os artistas
devem ser filiados à ABRAMUS e
obter um programa de computador chamado SISRC.
Com as informações referentes às faixas – datas de gravação
e lançamento, tempo de duração, nome e CPF do intérprete,
autores, músicos e quais instrumentos tocam nas faixas – em
mãos é possível fazer o registro.
Por fim, os ISRCs devem ser enviados para a ABRAMUS para
que as faixas sejam incluídas no
ECAD.

Novo site da ABRAMUS

Danilo Caymmi recebe título
O Fórum Ibero-Americano de Artes concedeu, em 2012, o título de membro honorário a seis personalidades brasileiras, incluindo o diretor da ABRAMUS, Danilo Caymmi. A condecoração é oferecida àqueles que se destacam
por sua trajetória artística e profissional no âmbito da cultura, das artes e dos
direitos humanos.
A cerimônia de realização foi realizada em outubro de 2012, no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Na ocasião, também foram conferidas
homenagens à compositora Ana de Hollanda, à atriz Zezé Motta, ao advogado e escritor Francisco Rezek, ao presidente da Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais, Jorge Costa e ao presidente da
Funarte Antonio Carlos Grassi. O Fórum Ibero-Americano de Artes foi criado
em 1998 na Universidade Clássica de Lisboa e, desde então, trabalha para
promover e apoiar a arte e o direito à liberdade.
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rafael bramusa

Diretor da ABRAMUS ganha título de membro honorário do Fórum
Ibero-Americano de Artes

A Associação Brasileira de Música e Artes (ABRAMUS) está
trabalhando desde o início de março com a repaginação do
site da entidade. A partir de agora, os visitantes poderão ver
o conteúdo segmentado por região. O novo layout contará
com um espaço para cada unidade da ABRAMUS divulgar o
que acontece de mais interessante em sua região.
Além disso, os artistas poderão divulgar seus trabalhos
na sessão “Galeria de Artistas”. A nova página também
terá conexão direta com as redes sociais e os internautas
poderão ficar por dentro de tudo o que acontece na associação pela fanpage no Facebook.
A ideia é que a comunicação entre a ABRAMUS e seus associados fique cada vez mais transparente em prol da gestão coletiva de direitos autorais. A Associação entende que
deve acompanhar as mudanças tecnológicas para manter
os artistas sempre antenados com esse universo.
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TEATRO & DANÇA

MODERNIDADE
Com forte apelo
político e recheadas
de críticas sociais,
obras de Graciliano
Ramos se mantêm
atuais após mais de 60
anos e fazem sucesso
também nos palcos
Por felipe mazorca

V

ocê pode não saber,
mas a pequena cidade
de Quebrângulo, no interior de Alagoas, tem
muito mais importância para
a literatura brasileira do que se
pode imaginar. Pois foi nesse munícipio – que atualmente abriga
pouco mais de 11 mil habitantes
– que nasceu, há 121 anos, Graciliano Ramos, um dos mestres
da literatura brasileira. E que traz
uma história de vida tão grandio-
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sa quanto suas obras e o legado
que deixou para a arte e a cultura
nacionais, presentes na sociedade até os dias de hoje.
Nascer no sertão e em uma família grandiosa, dividindo a atenção
dos pais com mais de uma dezena de irmãos não é uma história
incomum no Nordeste brasileiro
da primeira metade do século
passado. No entanto, poucos são
os exemplos bem-sucedidos des-

ta receita, como é o caso de Graciliano Ramos. E foi justamente a
vivência e o conhecimento desse
cenário que influenciaram o estilo retratado nas obras do escritor.
O autor é um dos principais nomes da segunda fase modernista,
a chamada Geração de 30, cujas
obras se caracterizam justamente
pelo apreço por temas políticos
aliado a uma pesada carga de crítica social, em especial à seca nor-

destina. Esses traços podem
ser vistos em destaque em
Vidas Secas, o mais importante e conhecido trabalho
de Ramos.
Em 2013, a história do retirante Fabiano e sua família completa 75 anos. Além das páginas
imortalizadas por Graciliano
Ramos, os moradores da região
da Grande São Paulo podem
apreciar a adaptação teatral de
Vidas Secas em palcos da capital
e da cidade de São Caetano do
Sul. Encenada pela Cia Brittos, a
peça tem 70 minutos de duração e traz as principais passagens retratadas no livro editado
pela primeira vez em 1938.
“Escolhemos essa obra porque
ela é uma grande crítica social.
Graciliano Ramos já enxergava
a desigualdade desde aquela
época, em meados da década
de 1930. O teatro tem esse poder
de mostrar uma obra e fazer com
que o público reflita sobre o que
está assistindo. Não sabemos se
nossa encenação mudará alguma coisa para quem assistiu ou
assistirá o espetáculo, mas nossa
parte, nosso grito de alerta está
lançado”, afirma Nando Britto, diretor da companhia paulista fundada em 1986.
Mesmo tendo sido publicada
há três quartos de século, o
romance ainda tem um bom
apelo para o público e se mantém atual, conforme pode ser
visto nos palcos. “A história de

Fabiano e sua família se repete
com muitas outras famílias, ainda hoje. A peça acabou sendo
muito bem recebida pelo público. A participação e o feedback
foram bastante positivos”, conta
Britto (que atua e dirige a peça).
Assim como outros livros clássicos, Vidas Secas não é rico apenas
no enredo, mas também em seus
personagens. “Eu fiz questão de
interpretar Fabiano, o patriarca
da família. É um dos melhores
personagens que já interpretei.
Me dá muito prazer no palco”,
explica o ator e diretor. Ele também garante que a adaptação,
feita por Espedito Vicente, foi a
mais fiel possível. “Tivemos que
compactar a história em 70 minutos, senão seriam três horas
de espetáculo. Mas inserimos as
cenas principais, como a morte
da Baleia, a mudança, a fuga, o
conflito com o soldado amarelo,
entre outras.”
A influência política vista com clareza em Vidas Secas também esteve presente em sua vida pessoal. Após trabalhar como jornalista
e comerciante, Graciliano Ramos
ocupou por dois anos a prefeitura de Palmeira dos Índios, cidade
próxima a sua terra natal. Por conta de sua militância, foi perseguido e preso em 1936, durante o
primeiro governo de Getúlio Vargas, acusado de ser “subversivo”.
No mesmo ano de sua prisão,
Ramos publicou Angústia, um de
seus romances mais aclamados.

Mas sua verdadeira obra-prima,
escrita durante os dez meses de
reclusão, foi Memórias do Cárcere, publicada postumamente em
1953, meses após sua morte em
decorrência de um câncer no pulmão. O livro retrata a convivência
do autor com outros presos políticos, incluindo trechos que insinuam sessões de tortura a companheiros de cela.
A grandiosidade de suas obras
rendeu quatro premiações literárias nacionais e internacionais
ao escritor: o Prêmio Lima Barreto
de 1936 por Angústia; o Prêmio
Literatura Infantojuvenil do Ministério da Educação, em 1937,
por A Terra dos Meninos Pelados;
o Prêmio Felipe de Oliveira, em
1942, pelo Conjunto da Obra; e
o Prêmio da Fundação William
Faulkner (Estados Unidos), em
1962, por Vidas Secas.

Confira a obra completa de Graciliano Ramos
Caetés (1933) (ganhador do prêmio Brasil de literatura);
São Bernardo (1934);
Angústia (1936);
Vidas Secas (1938);
A Terra dos Meninos Pelados (1939);
Brandão Entre o Mar e o Amor (1942);
Histórias de Alexandre (1944);
Infância (1945);
Histórias Incompletas (1946);
Insônia (1947);
Memórias do Cárcere, póstuma (1953);
Viagem, póstuma (1954);
Linhas Tortas, póstuma (1962);
Viventes das Alagoas, póstuma (1962);
Alexandre e Outros Heróis, póstuma (1962);
Cartas, póstuma (1980);
O Estribo de Prata, póstuma (1984);
Cartas à Heloísa, póstuma (1992).
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acervo pessoal

Ponto de vista

A opinião do artista

A questão da inadimplência do direito autoral pela ótica de um artista
Por Leandro Fregonesi*

O

direito
autoral,
como o próprio
nome diz, visa proteger os direitos dos
Artistas perante os usuários que
exploram suas obras. É um mecanismo jurídico, de equilíbrio
econômico entre forças desiguais. No Brasil, o direito autoral
é constitucional, ou seja, é um
direito fundamental. O direito
autoral também faz parte da Declaração Universal dos Direitos
Humanos da ONU (1948), pois é
uma das maneiras de garantir a
dignidade humana.
A execução pública de músicas
é uma das formas de utilização
de obras que, por Lei, requer
pagamento aos artistas. No
Brasil, a arrecadação e a distribuição desses valores são feitas por um sistema de gestão
coletiva, pelo fato de ser impossível um artista sozinho sair
cobrando de todos que tocam
a sua música. Gestão coletiva
não é formação de cartel, como
acusam alguns. É, pelo contrário, a única maneira conhecida,
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até hoje, da Classe Artística receber sua remuneração. Mas
vejamos alguns números:
•

•

•

 anais de TV por assinaC
tura: 93,8% não pagam
direitos autorais;
Canais de TV Aberta: 61,2%
não pagam direitos autorais;
Rádios: 38,4% não pagam
direitos autorais.

Estima-se que o prejuízo para os
artistas seja de R$ 800 milhões a
R$ 1 bilhão por ano. Aqui no Rio
de Janeiro, só um órgão do Poder
Público que promove eventos
deve cerca de R$ 8,5 milhões de
direitos autorais. É justo? É essa a
dignidade humana e financeira
que continuaremos dando aos
artistas brasileiros?
Direito autoral é poder comprar comida, pagar a água, quitar a luz, vestir alguma roupa e
ter onde morar. Direito autoral
é a possibilidade de cuidar da
saúde, comprar remédios e
pagar exames. É tornar palpá-

vel o respeito. A remuneração
de um compositor, por exemplo, só vem através do direito
autoral. Sem esse pagamento,
o compositor não ganha nada.
“E sem o seu trabalho o Homem não tem honra. E, sem a
sua honra, se morre, se mata”,
já disse Gonzaguinha.
E por que não se fiscaliza a
inadimplência? Por que criticar
e condenar SOMENTE os representantes legais dos artistas?
Por que os Órgãos Públicos não
dão o exemplo, pagando os direitos autorais? Porque o Poder Público quer fiscalizar um
sistema para o qual ele deve?
Por que não se exige, como
documentação mínima para as
concessões públicas, que todas
as rádios e TVs estejam em dia
com a Lei? A quem interessa
enfraquecer e tentar ridicularizar o conceito do direito autoral? Gostaria que todos pensassem nisso. É ingênuo imaginar
que os artistas podem abrir
mão de receber pela única coisa que produzem.
* sambista, cantor e compositor com dois discos
lançados, já foi gravado por Artistas como Beth
Carvalho, Ana Costa, Renata Jambeiro, Nilze
Carvalho, Diogo Nogueira e, neste ano de 2013,
celebra 10 anos de carreira.
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