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Já para a matéria de capa, a 
ABRAMUS conversou com 
Anderson Freire, grande nome da 
música gospel do Brasil e um dos 
mais requisitados compositores 
do segmento, que conta sobre sua 
experiência no ministério da 
música e evangelização.

Além dele, trazemos novidades 
de outros tantos artistas, que 
vão contar um pouco sobre seus 
projetos para este novo ano, bem 
como notícias da ABRAMUS, na 
seção Por Dentro.

Espero que goste desta edição, 
que preparamos com todo 
carinho para deixar você por 
dentro das novidades dos 
nossos filiados.

Boa leitura!

A primeira edição de 2015 chega 
até você com um sentimento de 
esperança, repleta de boas 
vibrações e com a certeza de 
que esse novo ciclo nos trará 
ótimas oportunidades. Por isso, 
a ABRAMUS renova aqui, mais 
uma vez, seu compromisso em 
valorizar a criação artística, por 
meio da gestão coletiva eficaz 
dos Direitos Autorais dos criado-
res brasileiros, atuando sempre
com ética, responsabilidade 
e transparência.

Com esse propósito, trazemos 
como tema da Coluna Jurídica a 
importância do registro da obra 
musical, com informações sobre 
os procedimentos necessários 
para registar a obra, a fim de 
proteger-se de possíveis oportu-
nistas que o acusem de plágio.

editorial

Coluna
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Capa
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Celebrando o Disco de Ouro
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o guitarrista Thor Moraes. Some a 
isso, o fato de a música de trabalho 
ser tema da novela “Alto Astral” da 
Rede Globo e temos uma agenda 
lotada de shows.

Esse ano, a banda já tem apresenta-
ções marcadas em todo o país. 
“Já fizemos temporadas de shows 
no Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, cidades da região Norte 
e Nordeste, sem contar, São Paulo 
e Rio de Janeiro”. Ele conta ainda 
que a recepção tem sido ótima.  
“Em todos os lugares tivemos uma 
ótima aceitação e com o público 
cantando 90% das músicas”.

A Banda Malta tem muito o que 
comemorar. Em menos de um mês 
nas prateleiras, o CD de estreia, 
“Supernova”, vendeu 40 mil cópias 
em apenas quatro dias do ano 
passado. Além de ter esgotado 
nas grandes lojas, também rendeu 
um Disco de Ouro aos vencedores 
do SuperStar. 

“A gente acredita que esse sucesso 
tem sido fruto da mistura de todos 
os anos de estrada que temos 
como músicos, juntamente com a 
oportunidade que tivemos no 
programa SuperStar de mostrar 
nosso trabalho autoral”, comenta 
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Tom Zé, o vira-lata
na via láctea de estrelas

 “Vira Lata na Via Láctea” é o 
primeiro disco de Tom Zé sem 
um tema central desde 1976. 
E sobre isso, o cantor conta 
poeticamente, que talvez tenha 
ocorrido por sua vontade de 
modificar os modos de expressão. 
“Há no disco um centro que se 
multiplica, como nas capelas 
irradiantes das igrejas medievais. 
Essa direção axial define a 
arquitetura musical, da qual faz 
parte a diversidade das canções”, 

Nesse disco, Milton Nascimento 
canta um dueto em homenagem à 
cantora Elis Regina, composta por 
Fernando Faro. “Faro fez aquele 
texto excelente, que não se 
pretendia, mas é muito poético. 
Ele o destinava a atividades 
ligadas ao primeiro aniversário 
da morte de Elis. Fiz a música, 
que adorei incluir no disco, e 
teve a vocalização privilegiada 
de Milton Nascimento – que 
cantor!”, conclui Tom.

definiu o cantor.

Tom Zé revela ainda que tinha 
interesse, desde o início em 
contar com a participação de 
bandas novas, como a Filarmônica 
de Pasárgada, a Trupe Chá de 
Boldo e O Terno. Para o álbum, 
contou com o talento de Kiko 
Dinucci, Silva e Rodrigo Campos. 
“Estão lá também artistas que se 
consagraram na música popular 
brasileira, como Caetano, Milton”. 

Magary Lord colocou a Bahia para 
dançar com o black semba – mistura 
de Black Music com o Semba de 
Angola – ritmo que criou, batizou e 
com o qual tem agitado o público 
por onde passa.

Agora chegou a hora de conquistar 
o resto do País com o álbum “Chama 
o Brasil pra Dançar”, com canções 
inéditas que dialogam com os sons 
da África e do mundo.

O cantor diz que encontrou na 
ABRAMUS ética, responsabilidade 
e transparência. “Antes de escolher 
a ABRAMUS fiz uma boa pesquisa 
no mercado e descobri que ela 
reúne todos os elementos que 
estava procurando para ser bem 
representado. Minhas músicas são 
o meu tesouro e preciso que estejam 
em boas mãos”, finaliza.

Margary Lord

notícias
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No ritmo do Carnaval

O campo-grandense Dudu Borges 
iniciou sua carreira fazendo jingles 
publicitários em sua cidade, depois 
passou a ser produtor e arranjador musical 
no segmento gospel e finalmente para o 
ritmo que lhe rendeu o reconhecimento 
e prestígio no mercado: o sertanejo. 
Hoje, é dono de um moderno estúdio 
de gravação onde produz grandes 
nomes da música brasileira e coleciona 
diversos prêmios.

“Confesso que não esperava tudo o que 
aconteceu. Foi como um sonho. E desejo 
que 2015 seja o marco de uma estrada 
definitiva, que me traga respeito de todos 
os segmentos, como um produtor musical 
com quem o Brasil possa contar, em quem 
possa confiar”, comenta.

O novo associado conta que está feliz por 
fazer parte desse time. “Além de conhecer 
a estrutura, preparo e tradição da 
Associação, vejo claramente o cuidado e 
carinho com minhas obras”, finaliza.

Dudu Borges

Vina diz que o primeiro grande plano 
para 2015 é o Carnaval. “Além de ser a 
minha estreia no Bloco Cheiro, o grupo 
comemora 35 carnavais. Mais uma vez 
o destino me proporcionando uma 
oportunidade única”.

Sobre sua filiação à ABRAMUS, a 
cantora diz que escolheu a Associação 
por seus anos de existência e por 
representar grandes artistas com 
competência e seriedade. 
Bem-vinda, Vina!

A pernambucana Vina Calmon iniciou 
sua trajetória artística aos 10 anos de 
idade, quando fazia apresentações em 
barzinhos e pequenas casas de shows 
na Bahia. Já adulta, passou a cantar em 
banda de forró, segmento no qual 
permaneceu até 2014, quando 
assumiu como vocalista da banda de 
axé Cheiro de Amor. “No início, mudou 
tudo. Ensaios, reuniões, entrevistas, 
viagens, shows. Mas quando estamos 
fazendo o que sempre sonhamos, tudo 
se adapta. Tem sido um grande sonho.” 

musical na Continental Discos e na Som 
Livre, onde lançou, entre outros, o cantor 
Agepê, o conjunto Roupa Nova, além de 
relançar alguns discos dos Vips. 

Márcio ainda se apresentava ao lado do 
irmão em shows da Jovem Guarda, mas 
em janeiro de 2014, acabou contraindo 
uma grave pneumonia, que evoluiu 
para um quadro de infecção generaliza-
da, e ficou internado em Angra dos Reis. 
Dias antes do seu falecimento, Márcio 
postou a música "Nossa Senhora", do 
amigo Roberto Carlos, e comentou 
"Essa letra é um arraso. A canção 
também, mas a letra...". Márcio faleceu 
aos 68 anos.

Seu filho, Bruno Antonucci falou sobre 
a morte do pai: "Eu o amo e sempre vou 
amar. Meu pai foi a minha inspiração 
para ser o melhor homem que eu 
posso ser", declarou. 

Há um ano, em 20 de janeiro de 2014, 
perdemos Márcio Augusto Antonucci, 
da dupla Os Vips. Márcio teve uma 
carreira brilhante ao lado do irmão 
Ronald Luis Antonucci na época da 
Jovem Guarda. A dupla sempre foi 
acompanhada de perto por  Roberto 
Carlos, autor de diversos sucessos da 
carreira da dupla, como “A Volta”, que os 
deixou à frente de bandas como Beatles 
e Rolling Stones nas rádios de São Paulo 
e Rio de Janeiro.

Começo
Márcio e Ronald nasceram no bairro 
de Santana, em São Paulo, onde se 
apresentavam pelos bares com os 
codinomes Ronald Ret e Jett Williams, e 
só adotariam o nome Os Vips mais tarde. 
Em 1965, Márcio começou sua carreira 
na TV. Sua primeira experiência foi na TV 
Excelsior, Rede Globo e a VIP TV, em 
Miami. O cantor também foi produtor 
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Com 17 anos de carreira, o Sorriso 
Maroto está acostumado a grandes 
públicos e músicas disparando no 
topo. E a gravação do último DVD, 
“Sorriso Eu Gosto”, veio para coroar a 
maturidade do grupo e as conquistas 
na jornada. “Desde que gravamos o 
nosso primeiro DVD  ‘Por Você Ao Vivo’, 
começamos a acumular experiências 
com nossos acertos e algumas 
situações não tão acertadas. E com a 
maturidade, aprendemos a lidar com 
todos os elementos de um grande 
show, como a sonoridade, a iluminação 
e o repertório”, conta Sergio Junior, 
violão e vocal no grupo.

A escolha do local não poderia ser mais 

Sorriso Maroto lança

6º DVD da carreira

comprovado com a participação da 
cantora Anitta no pagofunk  
“Na Maldade”. 

O DVD teve lançamento pelo Deezer 
(aplicativo de streaming gratuito), como 
uma forma de dar um novo tipo de 
acesso à música aos fãs do grupo. Mas 
eles não saíram das mídias tradicionais. 
Tanto que estão com a quarta música 
como trilha sonora de uma novela, a 
“Instigante”, de “Império”.  “Para nós, isso 
é excelente, porque dá visibilidade ao 
nosso trabalho e nos aproxima ainda mais 
do nosso público. Nós acreditamos que 
essas diferentes plataformas são excelen-
tes formas de nos aproximar cada 
vez mais de nossos fãs”, finaliza Sergio.

Victor e Leo gravam DVD
de se criar e realizar.  “São muitos os 
desafios e é neles que concentro minha 
força”, comenta Victor.

Nos dias 28 e 29 de janeiro, Victor e Leo 
gravaram o 4º DVD da carreira, intitulado 
“Irmãos”. No repertório, duas canções que 
saíram na coletânea da Som Livre – 
“Como eu amei” e  “Caminhos Diferentes”, 
que ganhou um clipe recentemente –, 
algumas regravações da própria dupla, 
além de músicas inéditas.

Com mais de 20 anos de carreira, a dupla 
de irmãos Victor e Leo é reconhecida por 
seu talento e pelo inconfundível estilo 
musical que mistura folk, pop, rock, 
romantismo e sertanejo de raiz. 

Os cantores colecionam diversos 
sucessos que conquistaram o Brasil, mas 
contam que apesar da sensação da 
realização profissional, procuram não 
prestar atenção ao passado, mas para o 
que ainda têm pela frente, o que ainda há 

icônica: Maracanãzinho. Sergio conta 
que eles analisaram todas as arenas 
do Brasil, porque queriam o público 
mais próximo da banda, e a escolha 
acabou sendo fácil. “O Maracanãzinho 
foi uma grande sedução, porque foi 
onde fomos criados, aqui no Rio de 
Janeiro, e por trazer uma carga de 
grandes festivais”.

O grupo conta que tem grandes 
influências do pagode dos anos 90, 
como Raça Negra, Só Pra Contrariar e 
Zeca Pagodinho. “Hoje, apostamos 
muito nas misturas de artistas com 
o nosso e outros gêneros, sempre 
na busca de um novo DNA ou de 
novas sensações”.  Isso pode ser 
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tocava pandeiro com seus primos. 
“Acredito que a música tem que ser 
um dom. Tem que vir desde criança e 
foi o que aconteceu comigo”, comenta.

Hoje, o artista se prepara para lançar 
seu quarto CD, “Paulo Debetio, o 
Kantor do Samba”. “Curti muito esse 
trabalho e espero ter muito êxito. A 
pior coisa do mundo é parar de 
fazer música, parar de trabalhar. 
Ainda espero fazer um grande 
sucesso”, finaliza.

Por onde anda?

Jéf prepara seu

disco de estreia
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lançamentos

O terceiro disco da baiana Marcia Castro, 
lançado em outubro, traz o retrato da vida da 
cantora em São Paulo. Mais tranquilo que os 
outros dois, as músicas desse disco trazem 
composições de artistas da mesma geração 
que a cantora, como Arnaldo Antunes, Alice 
Ruiz, Lucas Santtana e Gui Amabis, também 
produtor do disco. 

Marcia Castro
Das Coisas Que Surgem
Sony Music

“Fernandinho Acústico” foi gravado no Texas 
(EUA) e, além da música “Pra Sempre” , traz as 
participações especiais de Aline Barros, 
Fernanda Brum, Paula Santos, entre outros. 
O disco alcançou uma vendagem recorde 
e em dois dias foi contemplado com o 
Disco de Ouro.

Fernandinho
Fernandinho Acústico
Oni Music

O primeiro disco oficial do MC traz 
arranjos de cordas e metais, elementos 
que vão do pop, ao rock e reggaeton. O 
disco conta com participações de Marcelo 
D2, Dado Villa-Lobos, Negra Li, J Balvim e 
mostra a evolução do artista, que encara 
o disco como um novo começo. 

Projota
Foco, Força e Fé
Universal Music
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“Vamos lançar um disco lindo com 5 
músicas inéditas, além das minhas 
cinco favoritas do ‘Leve’ (primeiro disco, 
lançado de forma independente, em 
2014). Além disso, tem um documen-
tário sobre as gravações”.

Esse ano, Jéf vai se comprometer à 
divulgação do disco. “A ideia é tocar 
bastante, por todo o Brasil. Levar 
minha música para as pessoas que 
gostam. Ir onde o público está. 
Além de clipes e tudo mais que 
conseguir fazer”.

O vencedor da última edição do 
programa Breakout Brasil foi Jéf, de 
Três Lagoas, interior do Rio Grande 
do Sul. O cantor conquistou público 
e jurados com músicas simples e 
carregadas de sentimentos. “Em meio 
a 7 mil artistas/bandas, vencer foi 
surreal. Amadureceu minha forma de 
pensar meu trabalho” conta.

Agora, sua carreira voltou para a 
gravação do disco de estreia, que teve 
a produção de Lucas Silveira, da banda 
Fresno, um dos jurados do programa. 
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O cantor e compositor Paulo Debetio é 
um dos grandes nomes da música 
nacional e autor de inúmeras canções 
que conquistaram o Brasil, como “Pelo 
Amor de Deus” (Emílio Santiago), “Nuvem 
de Lágrimas” (Fafá de Belém), “Tieta” (Luis 
Caldas), entre tantas outras que estão 
na memória dos brasileiros.

Sua história com a música começou 
quando ainda era criança. Nascido na 
Paraíba, terra de grandes sanfoneiros e 
repentistas, aos 7 anos de idade já 
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por sermos de Santa Catariana, termos 
olhos azuis e não falarmos com sotaque 
do interior, como as duplas na época. 
Aos poucos, as barreiras foram quebra-
das e nosso talento falou mais alto do 
que qualquer preconceito daquele 
momento. Estamos até hoje no 
mercado graças a Deus e à legião 
de fãs que construímos nesses 
anos de carreira.

RA: Marlon e Maicon renovou seu 
jeito de fazer música. Como foi fazer 
essa transição e por quê?
MA: Na realidade, trouxemos aos 
nossos álbuns o que já levávamos aos 
nossos shows. Sempre gravamos estilos 
para agradar todo mundo, mas acabáva-
mos trabalhando as músicas românticas. 
Então, nossa marca sempre foi o 
romantismo. Dessa vez, resolvemos 
trabalhar as músicas dançantes, o que 
causou um pouco de espanto aos nossos 
fãs no começo, mas hoje eles já se 
acostumaram. Sempre estamos diversifi-
cando nas músicas de trabalho para não 
ficar com o mesmo estilo.

RA: Em sua opinião, qual a importân-
cia dos direitos autorais?
MA: Muito importante! Hoje, o 
compositor que não estiver junto com 
sua associação, cuidando de suas obras, 
vai perder dinheiro. Isso é nosso direito 
por lei. Vivemos disso, trabalhamos para 
isso. Tem muito compositor que nem 
sabe como declarar sua obra a uma 
associação e o papel que ela tem junto 
ao ECAD que recolhe esses direitos.

RA: Como surgiu a ideia de criar a 
Fábrica de Sucessos?
MA: Muitos compositores não têm 

Talento que vem de berço

acesso aos artistas e suas obras morrem 
nas gavetas ou acabam "jogadas" na 
internet sem nenhum controle ou 
rastreamento de quem as ouve. Na 
outra ponta, temos artistas que buscam 
novas composições para seus álbuns, 
mas não conseguem buscar novos 
compositores ou ideias, por causa do 
jeito "arcaico" de escolher: CDS, e-mails 
ou redes sociais.

Dessa maneira, criamos uma 
plataforma que dá oportunidade 
para compositores de todo Brasil 
mostrarem suas obras em uma vitrine 
que eles não têm, com proteção autoral. 
E, ao mercado fonográfico, um banco 
de dados com milhares de obras 
inéditas organizadas em seus respecti-
vos gêneros. As composições podem 
ser ouvidas em celular, tablet ou 
computador e o artista consegue 
escolher músicas para o seu álbum de 
maneira rápida, prática e segura. Assim 
é o site fabricadesucessos.com

RA: Você é um grande defensor do 
Direito Autoral. Como tem sido sua 
relação com a ABRAMUS?
MA: Além de ser a minha Associação há 
13 anos – e recebo tudo certinho –, a 
ABRAMUS acreditou no meu projeto e é 
parceira na Fábrica de Sucessos.

RA: Quais os projetos para 2015?
MA: Esse ano meu irmão e eu lançare-
mos mais um disco de inéditas em 
comemoração aos 30 anos de carreira e 
seguiremos com o turnê por todo Brasil. 
Também pretendo expandir os 
negócios e parcerias com o site Fábrica 
de Sucessos, que é minha prioridade 
nesse momento.

Marlon nasceu para a música e realizou 
o sonho de seu pai de ser cantor 

sertanejo. Ao lado do irmão, forma 
a dupla Marlon e Maicon, que possui 

mais de 30 anos de carreira. Nesta 
página, você poderá conhecer mais 

sobre o artista e seus novos projetos.

Revista ABRAMUS: Já no primeiro 
disco, a dupla Marlon e Maicon 
explodiu nas paradas de sucesso 
com a música "Por te amar assim" 
e ainda concorreu ao Grammy 
Latino pelo álbum. Vocês esperavam 
todo esse sucesso? Como foi viver 
esse momento?
Marlon: Nossa gravadora na época 
(Indie Records) acreditava que teríamos 
algum êxito só depois do 5º CD, até 
porque o mercado era praticamente 
fechado. Mas "Por te amar assim" foi tão 
avassaladora que quebramos qualquer 
barreira que tivesse naquele momento 
e ela bateu o primeiro lugar de música 
mais tocada. O sucesso foi tanto que 
acabamos indicados ao Grammy Latino 
de melhor álbum sertanejo, o que nos 
deixou mais do que felizes. Foi a 
realização de um sonho que começou 
com nosso pai antes mesmo de 
nascermos e se estendeu a nós.

RA: Vocês já foram considerados a 
dupla sertaneja mais bonita do 
Brasil. Como foi provar o talento de 
vocês além das aparências?
MA: Quando a música começou a tocar 
nas rádios, ninguém sabia quem era 
Marlon e Maicon.
Após começarmos a fazer os principais 
programas de TV, as pessoas começa-
ram a identificar a música com o artista. 
No começo, recebíamos muitas críticas 

bate-papo

Foto: Paulo Madjarof



Convém sempre lembrar que
o registro de obra alheia é
crime, cabendo ao infrator 
sanções penais e civis. Por fim, 
atentemos para a importância
de se preservar os documentos 

que comprovam a autoria e o 
próprio registro, guardando-os 
em local seguro e, sempre que 
possível, informando familiares 
de sua existência.
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é necessário comparecer 
pessoalmente ou encaminhar 
pelos Correios. A Biblioteca 
Nacional também possui um 
escritório de Direitos Autorais 
na cidade de São Paulo. 

Além de sua credibilidade, a 
vantagem do registro junto a 
esses órgãos é a disponibilização 
ao público das obras, permitindo 
a realização de pesquisas e a 
compilação de dados estatísticos. 
Porém, muitos autores podem 
achar o serviço bastante burocrá-
tico e talvez um pouco caro.

Como a regra é a da primeira 
fixação material, o registro 
também pode ser feito em 
qualquer Cartório de Títulos
e Documentos do território 
nacional - ou órgão consular
para os residentes no exterior. 
Existem ainda alguns sites que 
prestam um serviço de registro, 
cadastrando a obra via web. 
Esses serviços, se datados, são 
válidos e seguros. Na realidade, 
qualquer registro datado é válido 
para fins de prova de autoria.

Registros de obras

e prova de autoria no Brasil

Ao contrário do que muita gente 
pensa, o Direito Autoral brasileiro 

não tem caráter registrário. Isso 
significa que para ser reconheci-

do como “autor”, o criador não 
precisa levar sua obra a registro. 

O que se exige, contudo, é que 
exista a fixação material da obra, 
ou seja, que a letra seja escrita; a 

música, gravada; o quadro, ao 
menos esboçado. No Brasil, não 

há proteção de ideia – apenas
de obra artística ou intelectual 

efetivamente produzida.

Mas, atenção: o registro não é 
obrigatório, o que não significa 
que ele seja proibido. Pelo 
contrário, ele é facultativo e 
constitui ótima prova nos casos 
em que, porventura, haja contro-
vérsia sobre a autoria da obra. 
Muitas vezes, portanto, vale a 
pena buscar essa proteção a mais.

Tradicionalmente, obras literárias, 
artísticas e científicas são registra-
das junto à Fundação Biblioteca 
Nacional. A Escola de Música da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) também realiza o 
registro de músicas. O site das 
duas instituições (www.bn.br e 
www.musica.ufrj.br) apresenta 
todas as informações necessárias 
para o envio das obras. Em ambas, 

Mariana Rodrigues de
Carvalho Mello é advogada e 

sócia da Mello Advogados 
Associados, atua nas áreas de 

consultoria, assessoria, elabora-
ção de contratos no direito do 

entretenimento e direitos digitais 
e família. É graduada em Ciências 

Jurídicas pela Universidade de 
São Paulo (USP) e bacharel em 

Letras (Português e Francês) 
também pela USP.

coluna

por Mariana Rodrigues de Carvalho Mello
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O registro não é obrigatório,

o que não significa que seja proibido.



Direito de Reprodução.

Por que solicitar?

Campbell´s Soup I: Tomato, 1968
© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.
AUTVIS, Brasil, 2015

Foto: Júnior Soares

direito autoral
coluna
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A Lei 9.610/98, que regulamenta e 
rege os direitos autorais, diz:

“Art. 29. Depende de autorização 
prévia e expressa do autor a 
utilização da obra, por quaisquer 
modalidades, tais como:

I – a reprodução parcial 
ou integral;
...

VI – a distribuição, quando não 
intrínseca ao contrato firmado 
pelo autor com terceiros para uso 
ou exploração da obra;

VII – a distribuição para oferta de 
obras ou produções mediante 
cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou 
qualquer outro sistema que 
permita ao usuário realizar a 
seleção da obra ou produção para 
percebê-la em um tempo e lugar 
previamente determinados por 
quem formula a demanda, e nos 
casos em que o acesso às obras ou 
produções se faça por qualquer 

A arte está em todos os lugares. 
Certamente você já viu obras de 
grandes artistas estampadas em 

capas de caderno, veiculadas em 
produções audiovisuais, em sites 

da internet e em tantos outros 
meios e materiais. Mas como 

reproduzir as criações sem 
violar os direitos do autor? É o 

que vamos ver agora. Como 
foco, teremos as obras visuais 

de artistas plásticos, fotógrafos, 
escultores ilustradores, desig-

ners, grafiteiros e arquitetos.



Direito de Reprodução.

Por que solicitar?
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Foto: Júnior Soares
Marat (Sebastião), 2008© Muniz, Vik / AUTVIS, Brasil, 2015

A AUTVIS – Associação Brasileira 
dos Direitos de Autores Visuais, 

única associação no Brasil que 
representa direitos autorais de 

artistas visuais e que hoje 
centraliza mais de 50 mil autores 

nacionais e internacionais, 
disponibiliza em seu site 

(autvis.org.br) a lista de filiados e 
realiza negociação, administra-

ção, arrecadação e distribuição de 
seus direitos autorais.

... toda reprodução da obra

de autores  requer autorização

prévia do titular ou detentor

dos direitos autorais.

fotografias, desenho, pintura, 
gravura, escultura, projetos e 
obras arquitetônicas, cenografia, 
design, etc. 

O custo para o licenciamento varia 
de acordo com o negociador – 
autor ou representante/detentor 
dos direitos autorais – e qualquer 
pessoa pode solicitar a licença 
para reprodução, sendo geralmen-
te produtores, editores, TVs, 
agências de publicidade, sites, 
lojas, entre outros usuários.

A Lei 9.610/98 também estabelece 
as obras que dispensam a prévia 
autorização para sua reprodução. 
Entre as exceções estão as notícias 
e informativos, publicados em 
diários ou periódicos, desde que 
citado o autor. Além de retratos ou 
correlatos que sejam feitos sob 
encomenda, quando realizada 
pelo proprietário do objeto 
encomendado, desde que não 
haja oposição da pessoa neles 
representada ou de seus herdeiros.

Em resumo, a grande finalidade do 
direito autoral é garantir aos 
criadores o direito de explorar 
economicamente o resultado de 
sua obra. Portanto, lembre-se: 
quando tiver um projeto para o 
qual seja necessária a reprodução 
de obra, atente-se para incluir o 
pagamento de direito autoral em 
seu orçamento e fazer desse um 
hábito. Além de respeitar o autor, 
você desenvolve seu trabalho 
dentro da legalidade.

sistema que importe em pagamento 
pelo usuário;

VIII – a utilização, direta ou indireta, 
da obra literária, artística ou 
científica, mediante:
 
a) representação, recitação ou 
declamação;

b) execução musical;

c) emprego de alto-falante ou de 
sistemas análogos;

d) radiodifusão sonora ou televisiva;

e) captação de transmissão de 
radiodifusão em locais de freqüên-
cia coletiva;
...
g.   a exibição audiovisual, cinema-
tográfica ou por processo asseme-
lhado;
...
j.    exposição de obras de artes 
plásticas e figurativas;”

Via de regra, toda reprodução da 
obra de autores requer autoriza-
ção prévia do titular ou detentor 
dos direitos autorais (herdeiro, 
sucessor, cessionário ou licencia-
do). A saber, entende-se como 
reprodução a cópia de uma obra 
artística de qualquer forma 
tangível, incluindo armazenamen-
to permanente ou temporário por 
meios eletrônicos ou por qualquer 
outro meio de fixação.

Na prática, isso significa que da 
impressão de uma obra protegida 
em uma borracha até uma grande 
exposição ou reprodução em 
qualquer outro meio (sites, 
cenários, cartões, camisetas, 
programas de TV, campanhas 
publicitárias, revistas, entre muitos 
outros), é expressamente necessá-
ria a autorização do uso da 
mesma. Portanto, a contrafação 
é qualquer reprodução sem 
autorização, sendo este um ato 
ilícito e penal.

É válido lembrar que os direitos 
acima citados só são válidos e 
apenas serão observados para 
casos que a lei define como obras 
protegidas, cujos alguns exemplos, 
no caso das artes visuais, são: 
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Irmãos Sucesso
Com mais de 40 anos de 
dedicação à música, os irmãos 
Chitãozinho e Xororó têm uma 
carreira brilhante, marcada por 
hits que conquistaram o Brasil e 
o mundo. O sucesso da dupla é 
descrito no superlativo, acumulan-
do mais de 37 milhões de discos 
vendidos, 36 álbuns inéditos, 8 
DVDs, três prêmios no Grammy 

Latino, além das centenas de 
discos de ouro, platina e diamante.

José Lima Sobrinho e Durval de 
Lima trilharam uma trajetória de 
longos anos de muito trabalho e 
dedicação até alcançarem o status 
de ícones da música sertaneja e 
hoje são referência para a nova 
geração de talentos.

ASTORGA
PARANÁ - BRASIL

discografia
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A Música que
toca a alma
Fotos:  Samuel Santos Klicksam
por Iara Martins

As canções de Anderson Freire ultrapassaram
as fronteiras de Cachoeiro do Itapemirim, no 
Espírito Santo, e conquistaram grandes nomes 
do segmento gospel. Hoje, o cantor, produtor 
musical e multi-instrumentista é um dos 
maiores compositores da música cristã 
brasileira, com composições que tocam o 
coração de muitas pessoas. 

Confira a entrevista que a Revista ABRAMUS
fez com Anderson Freire e conheça um pouco 
mais desse artista, que iniciou sua carreira solo 
em 2010, com o CD Raridade, lançado pela MK 
Music, gravadora com a qual mantém contrato.



Revista ABRAMUS: Como a música entrou na 
sua vida?
Anderson Freire: - Através da janela dos sonhos 
da minha família. Eles começaram a sonhar e se 
tornaram referencial de vida para mim.

RA: Fale um pouco sobre sua infância e a 
história de conversão da sua família.
AF: No tempo da adversidade, minha família 
correu para Deus, não diferente do que 
acontece hoje em dia com muitas famílias, mas 
o forte de tudo é que permanecemos em Deus.

RA: Você sempre foi um membro ativo de sua 
congregação? Quais atividades exercia na 
igreja antes de se tornar um profissional da 
música gospel?
AF: Sim. O mesmo que faço hoje: conselheiro 
da mocidade, músico e apoiando meu pastor 
nas pregações e no louvor.

RA: O ministério da música é um importante 

instrumento de conversão. Durante esses anos, 
certamente você conheceu belíssimas histórias. 
Qual mais lhe marcou?
AF: Conseguir cantar aquilo que vivo com a 
mesma intensidade de viver aquilo que canto. 
Meu maior milagre (salvação). O que adianta 
ganhar o mundo inteiro e perder a salvação?

RA: Como foi deixar a Banda Giom, formada 
com seus irmãos, e partir para carreira solo?
AF: Viver um propósito muito além de uma 
proposta. Deus me chamou para cantar solo. 
Tenho a plena convicção disso e minha família 
me apoiou muito bem.

RA: Como surgiu seu relacionamento com a 
MK Music?
AF: No culto de terça-feira em minha igreja 
diante dos membros e de meu pastor, um 
simples homem pregador disse que em um 
ano eu estaria dentro da maior gravadora e 
compondo canções para cantores de todo o 
Brasil. Tenho a plena certeza que foi projeto 
de Deus e, daí por diante, foi acontecendo 
tudo do jeito que o profeta falou. Em menos 
de um ano, eu estava dentro da MK Music 
assinando um contrato.

RA: Hoje, você é uma das vozes mais expressi-
vas do segmento gospel e um dos composito-
res mais requisitados pelos cantores da área. 
Como foi o início da sua carreira de músico e 
como se sente ao ver o reconhecimento e 
canções nas vozes de grandes intérpretes?
AF: Sempre grato. Sinto-me grato ao Senhor, 
convicto do meu chamado e sempre declarando: 
não sou digno e nem merecedor, isso é graça 
do Senhor.

RA: Sabemos que você é um homem inspirado 
por Deus e suas músicas refletem isso. Como 
nascem suas composições? Você senta para 
compor ou a canção pode surgir em qualquer 
momento?
AF: Meu início foi no interior com minha família 
cortando cana e com meu irmão segurando um 
velho violão e cantando à noite. E não cantava 
para passar o tempo, mas para aproveitar o 
tempo. Eu olhava tudo aquilo e ali já era o meu 
inicio. E sim, as canções podem surgir a qualquer 
momento. É um relacionamento com Deus e 
com os homens. Amando aquele que não vejo
e amando aquele que vejo.

RA: Você faz um trabalho missionário em 
presídio. Conte um pouco sobre essa experiência. 
Como surgiu a ideia, como foi a recepção pelos 
presidiários e qual tem sido o saldo do projeto?
AF: Começou quando conheci o Pr. Zildo da 
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”
Raridade

Você é um espelho
que reflete a imagem 

do Senhor
Não chore se o mundo

ainda não notou

Já é o bastante
Deus reconhecer

o seu valor

“



Primeira Igreja Batista. O resultado são vidas 
sendo transformadas. Quer saber o que 
acontece lá dentro também? É só olhar para a 
canção Raridade, ela foi gerada lá dentro.

RA: O DVD Essência, que reúne os principais 
sucessos dos álbuns Identidade e Raridade, foi 
gravado ao vivo e reuniu uma multidão. Qual 
foi sua sensação durante a gravação do título?
AF: A sensação? Estava igual a Cristo, não sentia 
nem fome e me preocupava somente com uma 
coisa: alimentar multidões com a palavra.

RA: Está preparando alguma novidade? Quais 
são os planos para o futuro?
AF: Segredo. O plano é viver o plano perfeito de 
Deus.

RA: Como compositor, você sabe da importân-
cia dos direitos autorais. Como se deu a 
escolha pela ABRAMUS para cuidar de seus 
direitos e como tem sido sua experiência com 
a Associação?
AF: Eu não precisei ver o que aconteceu hoje 
para sentir tanto amor e cuidado por alguém. 
O carinho e cuidado são os mesmos de quando 
ainda não existia a fama e que só Deus sabia o 
que aconteceria e seria do Anderson Freire. 
Hoje a fama aumentou, um nome surgiu mais 
forte e entendi o porquê de o cuidado ser o 
mesmo, entendi porque o tratamento não 
mudou: porque a ABRAMUS acredita em mim.  
ABRAMUS, não existe contrato capaz de romper 
com a nossa aliança.

“       Conseguir cantar 

aquilo que vivo
com a mesma intensidade 

de viver aquilo que canto. ”
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produtores, executivos e meios de 
comunicação do segmento.

Mas, para alcançar esse patamar, o 
evento viveu uma longa história, 
que você poderá conhecer nas 
páginas seguintes.

Uma história de muitos tons
por  Iara Martins

A Festa Nacional da Música é um 
dos maiores e mais importantes 
encontros de celebração da música 
no Brasil. Com 10 anos de tradição, 
é considerada o maior encontro 
musical da América Latina e 
referência para gravadoras, artistas, 

Festa Nacional
da Música

especial



A História
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Ano em que ocorreu a grande meta-
morfose da festa. Com o sucesso do 
evento e o número crescente de 
artistas, o evento foi transferido para 
a Serra Gaúcha, no recém-inaugurado 
Hotel Laje de Pedra, com infraestrutura 
capaz de comportar a grande festa. Foi 
assim que ocorreu a grande mudança 
do encontro, que passou a contar com 
uma superprodução e recebeu 
grandes nomes do setor musical do 
país, como Roberto Carlos, Gal Costa, 
Elba Ramalho, Jair Rodrigues, Emílio 
Santiago, Ivan Lins, Djavan, entre 
outros artistas de peso.

Esse foi o ano da última edição da 
Festa Nacional do Disco que, por 
motivos diversos, foi interrompida 
com a intenção de recomeçar em um 
ou dois anos, o que não aconteceu.

Passados 22 anos, o encontro dos 
nomes da Música Popular Brasileira 
voltou a acontecer, agora sob o nome 
de Festa Nacional da Música. Felizmen-
te, hoje o encontro está mais que 
consolidado no mercado brasileiro.

Em 2014, a Festa Nacional da Música 
comemorou 10 anos de existência e 
proporcionou aos participantes, mais 
uma vez, um belo encontro, com rodas 
de som, apresentações e discussões, 
bem como divulgação de obras e 
trabalhos realizados durante o ano.

Fernando Vieira, então apresentador 
do programa de TV Portovisão, criou o 
Troféu Difusora Gente, que visava 
premiar as pessoas que se destacas-
sem em atividades ligadas a clubes e à 
música. A primeira promoção aconte-
ceu na boate Karandache.

Nasceu a Festa Nacional do Disco, que 
visava premiar com o Troféu Portovisão 
os destaques do ano, como empresas 
e pessoas ligadas ao mundo do disco. 
Com transmissão direta pelo canal 
10 (Rádio e Televisão Difusora) e 
realizada na Sogipa (Sociedade de 
Ginástica de Porto Alegre), a festa se 
tornou um verdadeiro show, com 
grandes nomes da música nacional, 
dirigentes de clubes e empresários do 
mercado fonográfico.

1983
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Festa Nacional
da Música

especial



eficaz dos direitos autorais das 
obras musicais, dramáticas, visuais 
e audiovisuais.

Em 2014, ano em que a Festa 
celebrou 10 anos de sua atual 
fase, a ABRAMUS esteve, mais uma 
vez, presente ao evento com um 
espaço para atendimento, muito 
bate-papo e música em todos os 
dias do evento. “A Associação 
participa da Festa Nacional da 
Música desde 2009, portanto, há 5 
anos. Durante os dias do encontro, 
acontecem inúmeros reencontros, 
promovendo parcerias, atualização 
de informações, além de workshops 
dos mais variados temas, como 
Mercado Digital, Direitos Autorais 
etc.”, comenta Gustavo Vianna, 
Gerente do Artístico e Repertório 
da ABRAMUS.

Ciente de seu compromisso com a 
classe artística brasileira, a ABRAMUS 
reconhece a importância da Festa 
Nacional da Música para a indústria 
fonográfica do país. Por isso, anual-
mente marca presença no evento 
para atender ao grande número de 
associados que circulam pelos dias 
da festa, bem como apresentar e 
ratificar seu trabalho junto aos 
profissionais da área.

A Festa Nacional da Música, por sua 
vez, reconhece e valoriza o trabalho 
da ABRAMUS. Em 2012, ao completar 
30 anos de trabalho junto a filiados 
de todo o Brasil, a Associação 
recebeu uma bela homenagem da 
organização da Festa, reforçando o 
comprometimento da Associação 
com a valorização da criação 
artística, por meio da gestão coletiva 

A ABRAMUS na
Festa Nacional da Música



passeando entre as alegrias, 
descobertas e decepções.

Os contos trazem reflexões sobre a 
maturidade e valores familiares, 
discutem as escolhas, as perdas, 
repensa a sabedoria. Fala, sobretu-
do, de superação. Por esse motivo, 
tem um significado especial para 
essas duas artistas, que bem 
entendem como a morte de um 
companheiro, de um pai é capaz de 
nos afetar. Em um dado momento 
do espetáculo, Nicette declama: 
“Mas a perda do amor levado pela 
morte é a perda das perdas”.

A adaptação feita por Beth Goulart 
usa também três personagens da 
obra “O silêncio dos Amantes”, 
também da autoria de Lya Luft, para 
interagir com a personagem de 
Nicette Bruno e são interpretadas 
pela própria atriz. De acordo com a 
autora da peça, o recurso foi usado 
para aumentar a tensão e dramatici-
dade em algumas cenas. Dessa 
forma, o texto cria um jogo entre 
diferentes histórias e personagens, 
que ora se envolvem, ora se 
distanciam dos temas abordados.

O espetáculo conta ainda com 
projeções em um cenário mutável, 
que se transforma diante da 
intensidade e do andamento da 
narrativa e emoções que a interpre-
tação de Nicette traz. Ao final, a atriz 

Espetáculo contou com o apoio da 
ABRAMUS para sua montagem,

e traz Nicette Bruno num
monólogo emocionante

Levar Perdas e Ganhos ao teatro é 
um sonho antigo de Beth Goulart. 
Desde 2009, a atriz e roteirista 
planeja que sua mãe, Nicette Bruno, 
suba ao palco para interpretar o 
monólogo baseado no livro homôni-
mo de Lya Luft. O projeto, no 
entanto, teve que ser adiado por 
conta da morte de Paulo Goulart, 
marido de Nicette por mais de 60 
anos e pai de Beth.

Esse ano, a peça foi retomada por 
iniciativa de Guilherme Amaral, 
gerente de Teatro e Dança da 
ABRAMUS, que convidou Beth para 
encarar o desafio ao lado de sua 
mãe.  “Quando apresentei o projeto 
para Beth, ela ficou de reler o livro. 
Após isso, retornou e se mostrou 
interessada em adaptar”, conta 
Amaral.

Lançada em 2003, a obra de Lya Luft 
vendeu mais de 1 milhão de cópias 
e ficou durante 113 semanas no 
topo da lista dos livros mais 
vendidos. Perdas e Ganhos é um 
misto de ensaio e memórias, escrito 
no tom de um diálogo que segue 
uma narrativa envolvente, como um 
testemunho sobre a vida e a 
experiência do amadurecimento, 
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Perdas e Ganhos ganha adaptação de
Beth Goulart para o teatro

por dentro

por Bárbara Medeiros

toca uma música ao piano. A canção, 
de sua autoria, foi feita em homena-
gem ao marido e emociona a todos. 
“Muita emoção no final da peça, 
com várias pessoas enxugando as 
lágrimas. Na estreia, contamos com 
a presença da Lya Luft, que ficou 
encantada”, comenta Amaral sobre a 
recepção do público.

A peça estreou em novembro de 
2014, no Theatro São Pedro, em 
Porto Alegre (RS), e passou por 
Curitiba (PR), Campinas (SP) e 
Brasília (DF). Onze anos após a 
primeira tiragem da edição, 
Perdas e Ganhos tem temporada 
na capital fluminense até março, 
no Teatro Leblon.



© Acervo Fundação Niemeyer
Foto:  Michel Moch

AUTVIS representa obras
de Oscar Niemeyer

modernidade, beleza e ousadia, 
Oscar Niemeyer foi o maior 
arquiteto brasileiro, um dos grandes 
representantes da arquitetura 
moderna da história e referência 
mundial na área.

Durante seus 104 anos de vida, 
foi um verdadeiro mestre na arte 
de desenhar curvas em concreto 
armado com um inconfundível estilo 
que influenciou gerações e ficou 
cravado nas obras espalhadas pelos 
quatro cantos do mundo.

A AUTVIS – Departamento de 
Artes Visuais da ABRAMUS – é 
responsável por representar o 
arquiteto Oscar Niemeyer no Brasil 
e no mundo. O contrato foi assinado 
em 15 de dezembro de 2013, junto 
à Fundação Niemeyer, um centro 
de informação e pesquisa voltado 
para a difusão e memória do 
patrimônio arquitetônico do Brasil, 
que detém os direitos autorais das 
obras do artista.

Com criações que esbanjam 
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Association of America, organização 
que representa a indústria fonográfi-
ca nos Estados Unidos), a indústria 
americana representa 8,4% de toda 
a receita desse setor e 41% de todo 
o pagamento de streaming nos EUA, 
tendo distribuído quase U$ 600 
milhões em 2013.
 
Nesse sentido, os associados da 
ABRAMUS são os maiores beneficia-
dos do acordo. “A empresa 
americana arrecada os direitos 
autorais dos nossos associados 
sempre que as músicas deles são 
digitalmente executadas por lá. Em 
seguida, fazem pagamentos mensais 
à ABRAMUS que, por sua vez, 
distribuí a seus associados, como 
intérpretes e músicos executantes”, 
explica Carlos Eduardo Franzão, 
gerente de operações internacionais 
da Associação.

O acordo facilita a arrecadação e 
distribuição de direitos autorais para 

artistas brasileiros no exterior

Em 2015, a parceria entre a ABRAMUS 
e a SoundExchange completará 10 
anos, mas não poderia ser mais atual, 
dado ao importante momento que 
os artistas brasileiros estão vivendo 
no exterior. 

A SoundExchange é uma organização 
americana independente voltada 
à arrecadação e distribuição de 
direitos autorais via streaming (forma 
de distribuição de dados pela 
internet, como as rádios digitais), 
em que o ouvinte recebe o conteúdo 
temporariamente, mas não o detém 
para si. 

Segundo pesquisas da empresa RIAA 
Today (sigla para Recording Industry 

ABRAMUS celebra parceria de
10 anos com a SoundExchange



por Ricardo Mello
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Reunião do Conselho de Associados
ABRAMUS

Esclarecimento das questões
sobre TV por assinatura

Segundo a regra de distribuição de TV por assinatura do ECAD, os valores são 
distribuídos da seguinte maneira:

Segundo Ricardo Mello, Gerente 
de Relações Institucionais da 
ABRAMUS, “a reunião foi muito 
esclarecedora e todos os conselheiros 
participaram bastante”.

O Conselho visa estreitar o diálogo 
entre a ABRAMUS com seus titulares, 
de maneira a discutir, sugerir, debater 
e apontar soluções para a melhoria do 
sistema de gestão coletiva e da própria 
administração, além de acompanhar os 
trabalhos da entidade e da diretoria.

O Conselho de Associados ABRAMUS 
fez sua primeira reunião em dezembro 
de 2014. Formado por 7 integrantes, 
que representam cada categoria de 
titular – autor, editor, intérprete, 
músico executante e produtor 
fonográfico –, o grupo se encontrou 
no Rio de Janeiro para tratar de 
variados assuntos, com destaque 
para a distribuição do ECAD da TV por 
assinatura e também para discutir 
o trabalho do Departamento de 
Comunicação da Associação.

Conheça o Conselho:
Autor: César Rodrigues
Intérprete: Ivan Lins
Músico Executante: Daniel Carlomagno
Editor: Marcelo Falcão (Universal)
Produtor Fonográfico: César Vieira 
(Dueto)
Indicados pela Diretoria: Frejat e Paulo 
Rosa (ABPD)

D EC O
N S E L H O

A S S O C I A D O S

Em dezembro de 2014, a UBC, única 
associação que não concordou com a 
decisão da absoluta maioria, entrou com 
uma ação contra todas as outras associa-
ções e até mesmo o próprio ECAD. Com 
isso, conseguiu uma liminar que determi-
nou o bloqueio de 30% da verba dos 
acordos do ECAD com Net e Claro a ser 
distribuída. Isso corresponde a aproxima-
damente R$ 54 milhões.

Do valor arrecadado, 10% é destinado aos 
canais exclusivamente de música (aqueles 
disponibilizados como rádios temáticas 
pelas operadoras). Os restantes 90% voltam 
a ser 100% e são divididos entre grupos 
conforme o tipo de programação. Dentro 
de cada grupo, o valor total é dividido 
igualmente pelo número de canais. Para os 
canais nacionais os valores são distribuídos 
conforme amostragem e para os canais 
estrangeiros os valores são remetidos às 
associações dos países de origem (os 
valores da BBC, por exemplo, são enviados 
proporcionalmente à PRS e à PPL).

As regras de distribuição de TV por 
assinatura careciam de revisão e após o 
acordo entre ECAD e Sky (novembro/2013), 
as associações concordaram em uma 
primeira mudança dos percentuais dos 
grupos. Na Assembleia Geral de 
outubro/2014, o assunto voltou a ser 
abordado e todas as associações efetivas 
do ECAD, exceto uma, decidiram pela 
nova mudança nos percentuais dos
 grupos. Baseadas nos dados a que 
tivemos acesso, percebemos que os canais 
com maior audiência nas grades das 
operadoras de TV por assinatura não 
estavam sendo contemplados proporcio-
nalmente à sua importância.

AUDIOVISUAL
FILME, DESENHO
ANIMADO, NOVELAS,
SÉRIES E SERIADOS

MUSICAL, SHOW,
PROGRAMA DE
AUDITÓRIO E 
PROGRAMAÇÃO VARIADA

JORNALISMO, ESPORTE,
DOCUMENTÁRIO E
ENTREVISTA

TV ABERTA E CANAIS
DE TV FECHADA COM
PROGRAMAÇÃO
ALTERNATIVA

GRUPO
PROGRAMAÇÃO
PREDOMINANTE

(%) ATÉ
NOV. 2013

(%) COM
ACORDO SKY

(%) A PARTIR
DE OUT. 2014

EXEMPLO

VARIEDADES

JORNALISMO/
ESPORTE

ALTERNATIVO

TELECINE

MULTISHOW

BBC

GLOBO

35%

10%

30%

25%

25%

10%

40%

25%35%

10%

10%

45%

Todas as associações e o ECAD vão 
responder à liminar na justiça a fim 
de garantir a remuneração que acredita-
mos ser mais justa para todos os titulares.
Além dessas mudanças, as associações 
estão estudando, junto com o ECAD, 
uma maneira de distribuir os valores
de TV por assinatura da maneira mais 
direta possível, ou seja, dependendo 
menos de amostragens.



ELE VOLTOU: 
O RETORNO DO DISCO DE VINIL
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por Iara Martins

mercado

fábrica de vinil da América Latina.

E engana-se quem pensa que os 
compradores dos LPs (abreviação 
de Long Play) são apenas os  
avessos às tecnologias. Os consumi-
dores 2.0 amadureceram sua 
percepção fonográfica e hoje há 
best sellers de discos recém-lança-
dos, não se restringindo apenas aos 
títulos clássicos. E João Augusto 
explica o porquê: “Se o vinil é 
fabricado com qualidade e reprodu-
zido em um equipamento bom, o 
que se ouve é um som mais quente 
e amplo do que o de um CD ou 
MP3. Some-se a isso o charme de se 

ouvir um disco e o produto passa a 
ser interessante sob vários pontos 
de vista”.

Reativação da Polysom
Fundada em 1999, quando a 
indústria fonográfica já começava 

Ele voltou: O retorno do disco de vinilColoque a vitrola para funcionar, que o bom e velho 
vinil está de volta

Em plena era digital, em um 
mundo dominado pelos sites de 
streaming (forma de transmissão 
instantânea de dados de áudio e 

vídeo através de redes), o disco de 
vinil retorna e toma de volta o seu 

lugar no mercado, devolvendo 
aos consumidores o encantador 

ritual de ouvir música e de apreciar 
as artes estampadas em suas capas 

e encartes especiais.

Para os saudosistas e apreciadores, 
ele sempre resistiu aos novos 
formatos e podia ser encontrado 
em sebos e lojas clássicas especiali-
zadas na, então, relíquia. Hoje, o 
“bolachão” ocupa lugar nos 
expositores de livrarias, convivendo 
lado a lado com os CDs, e conquista 
uma fatia cada vez maior no 
mercado. “Analisando hoje, com 
esse retorno exuberante do vinil, 
cremos que havia se perdido uma 
elegantíssima forma de ouvir 
música, pois no momento em que o 
disco voltou às prateleiras, o seu 
crescimento de vendas tem sido 
cada vez mais acelerado. Acredita-
mos que ele tenha força suficiente 
para continuar crescendo acima da 
capacidade ofertada, como ocorre 
hoje, e que isso vai durar um longo 
tempo”, comenta João Augusto, 
proprietário da Polysom, a única 

a se dedicar ao CD (Compact Disc), 
a Polysom enfrentou grandes 
dificuldades e, em 2007, fechou 
as portas. “Com o fechamento da 
fábrica, ficamos órfãos da produção 
no Brasil. Quando soubemos que 
os donos pensavam em vender 
o que sobrara, fizemos algumas 
pesquisas e decidimos comprar 
e reformar”, lembra João Augusto. 
Então, em 2008, a Deckdisc 
adquiriu a Polysom, remontou seu 
maquinário, reformou o espaço e 
iniciou suas atividades.

Hoje, é uma fábrica com qualidade 
comparável a qualquer uma de 

países como EUA e Alemanha, 
onde estão os melhores produtores 
de vinil, e tem capacidade de 
produção de 10 mil discos mensais, 
número que aumentará em breve 
com as novas prensas que estão 
chegando à fábrica.
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... com esse retorno exuberante 
do vinil, cremos que havia 

se perdido uma elegantíssima 
forma de ouvir música...
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solidão do estúdio para criar e 
gravar minhas próprias canções e 
experimentos. Foi quando o 
“aprendiz de feiticeiro” descobriu 
que mágica não existe.

Então, segui minha toada – com a 
sorte ainda ao meu lado – e 
trabalhei com Nelson Motta, 
compus canções com Marcos Valle, 
Renato Teixeira, Jair Oliveira; tive 
canções gravadas por Ney 
Matogrosso, Ed Motta, Luciana 
Mello, Thiaguinho, Gilberto Gil, 
Pedro Mariano, Wilson Simoninha e 
muita gente boa que não caberia 
aqui no papel.

De lá pra cá, as coisas mudaram 
demais, inclusive a forma de ouvir 
música. Por um lado, é maravilhoso 
saber que a música do mundo 
inteiro está a um clique de distância, 
o que cria uma dinâmica incrível (e 
prazerosa) na aquisição do conheci-
mento, ou seja, eu leio sobre um 
lançamento de CD e dois segundos 
depois já o estou ouvindo. Por outro 
lado, surge a questão: quem paga 
essa conta? Ou seja, como remune-
rar de forma justa os autores para 
que eu tenha tais momentos de 

 Neste final de ano, ganhei de 
presente uma “victrola”. Ao ligá-la, 
foi inevitável um breve retorno no 

tempo, quando a música significava 
para mim pura emoção e sonho, 

tempo em que eu nem imaginava 
que esse seria o meu ganha-pão. Eu 

passava as tardes ouvindo discos, 
imaginando o quão maravilhoso 

devia ser compor “tão facilmente” 
aquelas canções e quão fascinante 

deveria ser fazer parte daquelas 
bandas que eu admirava.

A visão mítica que eu tinha dos 
artistas e da música realmente me 
fazia acreditar que aqueles acordes 
e canções sensacionais brotavam 
como mágica na mente de seus 
autores e se transformavam nos LPs 
inesquecíveis pelos quais eu tanto 
esperava (hoje sei que muitos 
destes belos discos tiveram histórias 
conturbadas e foram resultado de 
muito esforço. Nas suas grandes 
capas coloridas, rostos felizes e 
seguros de si também viveram 
muitas dúvidas e angústias).

Os anos passaram e eu acabei 
entrando para o mundo da música. 
Quando me dei conta, por sorte ou 
gentileza do destino, já estava em 
São Paulo ao lado do mestre César 
Camargo Mariano, com quem tive a 
oportunidade de aprender muita 
coisa. Nesses três anos que valeram 
por trinta, me esforcei ao máximo 
para dar conta do recado, com 
direito a sessões na madrugada, 
quando eu aproveitava o silêncio e a 

aprendizado e deleite? Caso 
contrário, fica estranho, né? É quase 
como pegar um carro emprestado 
sem pedir ao dono – e ainda nem 
mesmo repor a gasolina que gastei.

Sim, eu sei que já existem modelos 
em funcionamento na web que 
contemplam esta questão, mas são 
eficientes e abrangentes? As novas 
gerações de criadores, nascidas e 
criadas na era do Google, Facebook, 
Youtube – que alimentam a internet 
espontânea e gratuitamente com 
suas obras – possuem conhecimen-
to consistente de sua autoria? 
Sabem quanto vale seu trabalho? 
Será que caminhamos para uma 
profunda reformulação das relações 
entre autores/obra/mídia/usuários? 
Seria esta uma relação predatória ou 
algo mais próximo de uma simbio-
se? E essa grande quantidade de 
informação disponível conduzirá as 
pessoas pelo estreito caminho da 
curiosidade até o conhecimento ou 
será uma descida total pela ladeira 
do consumismo (este mais natural 
ao ser humano)?

Vou pensando em tudo isso 
enquanto coloco aquele velho 
disco para tocar em minha nova 
“victrola”. Penso também se o 
meu “escutar” de hoje ainda seria 
o mesmo de antes, e após tanto 
tempo. A música começa. A mesma 
(?) e antiga música. Porém, escutan-
do agora, apesar dos riscos e ruídos, 
me soa muito, mas muito melhor do 
que antes.

Ao Som da Victrola

por Daniel Carlomagno

ponto de vista

Nas suas grandes
capas coloridas, rostos 
felizes e seguros de si 
também viveram
muitas dúvidas
e angústias.

“

”



Criada com a finalidade de encurtar o caminho 
entre o compositor e o intérprete, a Fábrica de 
Sucessos é uma plataforma digital que reúne 
os maiores compositores dos mais variados 
gêneros, dando ao pequeno e grande 
compositor o espaço de mostrar suas 
obras inéditas e as disponibilizar 
no mercado fonográfico para 
os maiores intérpretes da 
música brasileira.

www.fabricadesucessos.com

DE REPERTÓRIO DO BRASIL

O MAIOR PORTAL PARA ESCOLHA

A Fábrica de Sucessos
atua apenas como

intermediadora das obras,
por isso os direitos são 100%

de seus compositores.

direito
autoral
levado
a sério

ouvir suas músicas
deixe o Brasil

Não perca tempo,

Os filiados da ABRAMUS
têm 30% de desconto na

hospedagem de suas obras



direito
autoral
levado
a sério

FEVEREIRO

Shows
TV por Assinatura 

Shows
Cinema

Rádio + Direitos Gerais Música ao Vivo
Casas de Diversão
TV Aberta + Direitos Gerais Casas de 
Festas Sonorização Ambiental Shows
Músico Acompanhante

MARÇO

ABRIL

MAIO

Calendário de Distribuição
do ECAD

www.abramus.org.br
twitter.com/abramusfacebook.com/abramus

A distribuição de shows e créditos é feita mensalmente.
Confira a distribuição dos demais segmentos 

dos meses de FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO:

Carnaval
TV por Assinatura
Shows

A periodicidade da distribuição de direitos 
autorais de TV por Assinatura passará a ser 
trimestral, a partir de agosto/2014. Para isso, 
o Ecad adequou o calendário de distribuição 
do segmento, possibilitando o repasse de 
valores das execuções musicais captadas 
entre julho e dezembro de 2013, neste mês 
de maio.

A distribuição da rubrica Cinema ocorre 
semestralmente e contempla as execuções 
musicais das exibições cinematográficas 
com base nos borderôs liquidados e 
liberados para distribuição.

A distribuição trimestral é a de maior 
relevância, na qual são distribuídos os 
maiores valores de Rádio, Direitos Gerais, 
Música ao vivo, Casas de diversão, TV aberta, 
Casas de festas e Sonorização ambiental, 
contempla os titulares: Autor, Intérprete, 
Produtor Fonográfico e Editor.

A distribuição dos direitos autorais e 
conexos de Carnaval é realizada com base 
em amostragem coletada nos eventos 
carnavalescos (bailes, coretos, blocos etc.) 
através da gravação das execuções musicais, 
e obedece aos critérios definidos em 
instrução normativa.


