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Capa

Malta, a banda que
conquistou fãs com seu
estilo bruto romântico

A Revista ABRAMUS surgiu com
o objetivo de apresentar informações atualizadas sobre o Direito
Autoral e assuntos correlatos,
estreitando ainda mais o relacionamento com seus titulares, bem
como ratificando um dos valores
principais da Associação, que é a
transparência nas relações e ações.
Ao longo do tempo, a publicação
reestruturou seu layout, criou novas
seções e evoluiu em qualidade.
Tudo pensando em proporcionar
a você a melhor leitura e o melhor
conteúdo. E, nesta 30ª edição, você
poderá inteirar-se de alguns dos
assuntos abordados no periódico
ao longo do tempo.
Nas próximas páginas você
também conhecerá a Banda Malta,
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Ivan Lins, que comemora
40 anos de carreira
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profissionais essenciais na
gestão da carreira artística

Ponto de Vista

Danilo Caymmi escreve
crônica de humor sobre o
fenômeno Mesão

formada por quatro amigos que
fazem rock com uma pitada de
romance e muito talento, e assim
conquistaram o SuperStar e um
disco de ouro no álbum de estreia.
Você também poderá conferir um
bate-papo que a Revista ABRAMUS
fez com a irreverente Baby do
Brasil, que volta aos palcos ao
lado de seu filho Pedro.
Visite também a Coluna Jurídica,
em que a advogada Mariana
Rodrigues de Carvalho Mello
orienta sobre a sucessão nos
direitos autorais. E mais: Gerenciamento de carreira para músicos,
Direito Autoral no Youtube e
muitas outras novidades sobre
os nossos artistas.
Boa leitura!
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notícias
BAIUNO RESGATA
MEMÓRIAS DA INFÂNCIA

Foto: DR-Direitos Reservados

Na década de 70, o antigo jornal
O Pasquim criou um termo para
denominar os cantores Gilberto
Gil, Caetano Veloso, Maria
Bethânia e Gal Costa, que tinham
formado o Doces Bárbaros:
baiuno. 40 anos depois, a palavra
foi ressignificada pelo cantor e
compositor Saulo, como título
de seu segundo álbum solo.
Assim como fez em Raiz de Todo
Bem (2014), uma antítese da
expressão “raiz de todo mal”,
Saulo transformou o desdém em
uma homenagem.
Repleto de regionalismos, o álbum
tem como tema o universo lúdico
da infância. Com produção de
Muni Hossn e Marcelus Leone, o

disco traz influências da música
negra em sua forma mais ampla.
“A música negra é muito abrangente. Ela tem viés cultural e
força, e eu amo isso. São meus
ídolos todos, desde Seu Gilberto,
Milton Nascimento, até meu
mestre de capoeira Neneu, de
quando eu tinha 9 anos”, conta o
músico em entrevista.
O álbum conta com as participações dos cantores africanos Júlia
Sarr e Ray Lema, do baixista
Étienne Mbappé, de Tó Brandileone
(grupo 5 a Seco), Dom Chicla, Lau
Fernandes, Mestrinho e de Roberto
Mendes, sempre permeado pelo
o que Saulo denomina como
Afro Pop Baiano.

Dono de um timbre de voz que
encanta público e profissionais
do meio, o cantor Jairo Bonfim
lança agora seu terceiro álbum
pela gravadora MK Music. Intitulado “Confiança”, o disco revisita seu
trabalho no Ministério, e apresenta um trabalho que une black
music, soul, pop e congregacional
com a produção de Kleyton
Martins e Stefano Moraes.
“Produzir esse trabalho foi como
gerar um filho. Cada etapa eu
acompanhei de perto. Como o
Kleyton mora no Rio, pudemos
trocar muitas informações quase
em tempo real. Ele pensava em
algo, me ligava e eu ia conferir. O
Stefano, mesmo morando em
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Vitória, se entregou totalmente
ao projeto, não apenas na produção no Rio, como nas viagens a
São Paulo para a gravação do
Coral Resgate. Estou muito feliz
por ambos acreditarem na minha
musicalidade”, comenta o cantor.
O disco conta com várias
participações especiais, como
Anderson Freire, capa da edição
28 da Revista ABRAMUS, que fez
um dueto com Jairo na faixa
“Prisioneiro da Esperança”. No
entanto, um dos momentos
mais emocionantes do álbum
está na faixa “Eu Continuo
Confiando”, em que Jairo Bonfim
canta ao lado de suas irmãs Jozy
e Joelma Bonfim.

Foto: Gabriell Fernandes

ÁLBUM CONFIANÇA UNE
BLACK MUSIC, SOUL E POP

Cristiano Araújo levava a música no sangue
e no coração. O sucesso bateu à sua porta
em 2011, com o lançamento do álbum
“Efeitos”, e estourou com a música de
mesmo nome gravada com o sertanejo
Jorge (da dupla Jorge & Mateus). Em 2012,
gravou seu segundo DVD, "Ao Vivo em
Goiânia", e esse ano, participou da gravação
do DVD dos 15 anos do projeto Direito de
Viver e lançou o DVD Ao Vivo “In The Cities”,
com o hit “É Com Ele Que Eu Estou”.
Desde muito novo, já demonstrava que tinha
interesse na música. Aos 6 anos ganhou seu
primeiro violão, aos 9 já se apresentava em
público participando de festivais, festas e
outros eventos locais, e aos 10 anos já
compunha suas próprias canções.
A ABRAMUS lamenta e deseja força às
famílias do cantor Cristiano Araújo e de
Allana Moraes.

Foto: Isabella Pinheiro

Foto: Rubens Cerqueira

UMA VOZ
SE CALA

LUCAS E ORELHA
VENCEM O SUPERSTAR
Em sua última edição, o programa
SuperStar revelou a Banda Malta. Capa
desta edição da Revista ABRAMUS, a
banda já acumula disco de ouro
duplo e é uma das recordistas de
download de música no país. Agora,
no último dia 12 de julho, os
ganhadores foram os baianos
Lucas e Orelha, de apenas 19 e 17
anos, que levaram a melhor na disputa
final contra a banda de rock Scalene –
64% a 55%.
As sete apresentações da dupla, sempre
embaladas pelo funk melody, tiveram
altas pontuações e rendeu até comparações com a dupla Claudinho e Buchecha. “Cantamos canções de artistas que

gostamos muito, como Mc Gui e Anitta,
que ouvimos bastante”, destaca Orelha.
Além desses artistas, eles têm como
referência nomes como Michael
Jackson e Justin Timberlake.
A dupla já tem mais de 30 shows
marcados por várias cidades do Brasil.
"Dormir virou algo de luxo para nós.
Tivemos um dia de 'descanso', mas,
como a ficha ainda está caindo, nós
quase não conseguimos pregar o olho",
revela Lucas. Depois do programa, eles
já começaram a gravar o primeiro CD
da carreira. "Estamos em fase de
pré-produção, pensando em repertório,
arranjos, parcerias. Temos mais de 70
composições", conta.

UBUNTU, MATA E VELOSO
Em 2012, Caetano Veloso lançou a
música “A bossa nova é foda”, que
deu origem à “O hip hop é foda”, escrita
por Rael e interpretada por Emicida.
A canção-resposta gerou frutos e rendeu
uma parceria entre Caetano e Emicida
na música “Baiana”, do novo disco do
rapper Emicida. Produzida pelo DJ
Duh, a canção foi gravada no último
mês de maio.

Acho que é isso”, disse Emicida.

Em entrevista, o rapper comentou
sobre a sinergia da participação de
Caetano. “A música descreve a Bahia
como se ela fosse uma mulher. Um
parceiro meu disse que Caetano cantou
‘Sampa’ sendo baiano, e agora a gente
devolve com ‘Baiana’ sendo paulistano.

Parte do repertório já havia sido gravada
com instrumentistas e cantores durante
a passagem pelo continente no mês de
março, e vai se chamar “Ubuntu”, um
termo popularizado por Nelson Mandela
na luta contra o Apartheid, que significa
“Eu sou porque nós somos”.

Além de Caetano, Emicida também
divide o microfone com Vanessa da
Mata, na faixa “Passarinhos”, com
participação do guitarrista cabo-verdiano
Kaku Alves e outros músicos convidados.
Queremos que essa energia que
trouxemos da África esteja no álbum",
disse o rapper.

Foto: Rio News
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30 EDIÇÕES DE CONQUISTAS
PARA OS ARTISTAS
É com grande alegria que chegamos
a 30 edições da Revista ABRAMUS.
O sucesso da publicação se deve à
sua constante evolução e ao compromisso de levar aos nossos associados
e leitores o melhor da cultura
nacional, por meio de novidades
sobre o meio artístico e notícias
sobre o Direito Autoral.
Danilo Oliveira, responsável pela
Comunicação da ABRAMUS conta
que ao longo desses anos, todos os
envolvidos na produção da revista
têm se esforçado cada vez mais para
levar aos leitores um conteúdo
moderno e de fácil entendimento.
“Desde a sua fundação, em 1982, a
ABRAMUS sempre teve como objetivo

principal defender os direitos
autorais e conexos dos artistas do
país, e a revista veio para se tornar
uma peça-chave na comunicação
entre a Associação e os artistas”.
Dessa forma, a cada edição, a
Revista ABRAMUS vem evoluindo
junto ao cenário artístico, passeando
pelos mais diversos nichos musicais,
valorizando a produção nacional e
nossos artistas. “A Revista ABRAMUS
é hoje um dos nossos canais de
comunicação mais bem consolidados,
e, nesta 30a edição, esperamos que
venham muitos outros números,
com novos artistas, revelações e
conquistas do Direito Autoral”,
conclui Danilo.

Fotos: DR - Direitos Reservados

ACONTECEU
POR AQUI
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EDIÇÃO 1
A primeira edição veio com o objetivo
de fazer com que comunicações sobre
procedimentos, critérios e regulamentos
chegassem de maneira mais eficiente aos
titulares. Trouxe uma entrevista com Tom
Zé, a notícia sobre a inauguração da filial
da ABRAMUS em Salvador, além da seção
Direito Autoral.

EDIÇÃO 17
A entrevista da edição contou com Maria
Gadú e Caetano Veloso, que falaram sobre
o encontro musical para a gravação de
um CD e DVD. A revista trouxe ainda
notícias sobre o Código ISAN de obras
que marcaram presença no Oscar, e sobre
compositores de trilhas sonoras, além
de direitos autorais na era da internet.

EDIÇÃO 15
Sempre atenta às novidades do setor,
essa edição teve uma atualização sobre
o status da revisão da Lei de Direitos
Autorais. A matéria de capa trouxe uma
entrevista com os irmãos Campana, que
tiveram peças expostas em diversas
galerias pelo mundo.

EDIÇÕES 30 ANOS
(19, 20, 21 E 22)
Essas edições comemoram os 30 anos
da ABRAMUS, com depoimentos de
associados, histórias de quem fez parte
de sua criação, a festa de comemoração
dessa jornada e até o cotidiano de artistas
que se dividem entre a arte e a política para
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proteger os Direitos Autorais.
Roberto Corrêa de Mello faz uma
narrativa de quatro capítulos sobre as
diferentes atuações da ABRAMUS. A seção
Discografia aparece pela primeira vez nessa
edição, com as obras de Chorão, da banda
Charlie Brown Jr., morto em março de 2013.
EDIÇÃO 27
Essa edição marca a criação do Conselho
de Associados da ABRAMUS. Na Coluna
Jurídica, orientações de quando solicitar
indenização por violação de direitos
morais. Já na seção Direito Autoral, Roberto
Mello levanta a discussão sobre um projeto
cultural para o Brasil. E mais: entrevista
com o rapper Emicida e Bate-papo com
Péricles, sobre carreira solo e CD.

Foto: José Carlos Lollo

Foto: Ronaldo Rufino

lançamentos

Lenine

ABRINDO AS JANELAS
DA ALMA

Carbono
Universal Music

O talento de Gisele Nascimento
vem de família. A cantora, que
nunca estudou música ou canto,
cresceu em um ambiente totalmente musical e, aos 17 anos, gravou
seu primeiro disco, com o apoio do
pai, Tuca Nascimento.

Foto: Daryan Dornelles

Do elemento carbono surge uma infinidade
de materiais. Do grafite ao diamante e agora,
canção. O álbum de inéditas traz as participações de Nação Zumbi, Orkestra Rumpilezz,
Martin Fondse Orchestra, Carlos Malta,
entre outros.

Agora, Gisele lança o segundo
álbum de sua carreira, “Janelas da
Alma”, o segundo com a produção
do seu pai. “Sou suspeita para
falar, mas meu pai arrebentou. Toda
equipe técnica se dedicou

Hyldon

Esse disco conta também com a
parceria de Anderson Freire com
seis composições, incluindo a
música que dá título ao disco. O
CD também traz duas participações
especiais. A primeira é da cantora
Alice, na faixa “Confiança”, e a
segunda, é o dueto com o pai e
produtor, na faixa “Sistemas”.

BLINDAGEM COMEMORA
40 ANOS DE ESTRADA

A Origem
Polydor

A mais influente banda do Paraná,
Banda Blindagem está completando
40 anos de estrada, e com um novo
disco que deve sair nos formatos de
LP e CD, além do lançamento virtual
e um documentário feito pelo cineasta
Luciano Coelho sobre o processo de
gravação e a dinâmica de composição
e entrosamento da banda.

“A Origem” é a comemoração de 40 anos do
primeiro álbum de Hyldon: “Na rua, na chuva,
na fazenda”. Neste trabalho, o cantor faz uma
releitura de suas canções com voz e violão.

“O disco surgiu da ideia de ter uma
linha de condução para o documentário.
Então, enquanto estávamos no estúdio
gravando, tudo foi amplamente filmado”,
conta Paulo Juk, baixista da Blindagem.
O documentário conta a trajetória da
banda através das músicas. “Principal-

Rayssa e Ravel
O Olhar de Deus

mente as da parceria do nosso
vocalista Ivo Rodrigues (falecido em
2009) com o poeta paranaense e
um de nossos principais parceiros,
Paulo Leminski”.
Formada atualmente por Paulo Juk
(baixista e diretor da ABRAMUS),
Paulo Teixeira (guitarra e vocal), Pato
Romero (guitarra e vocal), Alberto
Rodriguez (guitarra, violão e vocal )
e Rodriggo Vivasz (violão e vocal), as
comemorações não param por aí.
“Além do lançamento do trabalho
gravado, temos um livro contando
tudo que passamos nesses 40 anos de
carreira”, finaliza.

MK Music

A dupla comemora 25 anos de louvor neste
CD que mistura diversos estilos musicais,
passeando pelo sertanejo, louvor e
adoração, com as participações de Gisele
Nascimento e Wílian Nascimento.

Foto: Angelita Muxfeldt

Foto: Ronaldo Rufino

ao máximo e o resultado está
surpreendente. Tenho certeza
que muitas vidas serão tocadas”,
comenta a cantora.
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BABY DO
BRASIL

A Baby é do Brasil
Ela é irreverente e um dos grandes
nomes da música brasileira. Os cabelos
violetas de Baby do Brasil só reforçam a
criatividade dessa artista que volta
aos palcos com tudo ao lado de
seu filho Pedro.
Revista ABRAMUS: O que motivou a
voltar aos palcos depois de 14 anos?
Baby do Brasil: Eu não estava pensando ou
programando isso, mas já tinha recebido um
toque Matrix de Deus que isso iria acontecer
e avisei algumas pessoas que fazem parte do
meu ministério, na Igreja do Apocalipse. Não
sabia como iria acontecer e foi então que
meu filho Pedro Baby me convidou para
fazermos o projeto. Na hora, eu disse: “filho
eu vou ter que orar para saber se é de Deus”.
E foi um grande presente, pois tudo isso veio
através do meu filho.
RA: Como foi ter trabalhado com a
direção do seu filho na gravação do
DVD e subir ao palco com Pedro?
BB: Foi uma delícia, emocionante e
inesquecível. Seu conceito musical é
moderno e ao mesmo tempo agrega todas
as raízes e influências da música brasileira.
Toca uma guitarra inconfundível, com
muito estilo e elegância, herdeiro de seu
pai, Pepeu Gomes. E quando sobe no palco,
é um músico de explosão – marca registrada
da família (risos). Ele tem uma qualidade
indispensável: o rigor no cuidado técnico
dos shows e das gravações. Subir com ele
no palco foi a realização de um sonho. E é
o que tem acontecido: um tempo inesquecível, de muita gratidão por tantas dádivas.
RA: Como surgiu a ideia de Baby
sucessos - A menina ainda dança?
BB: Tudo foi nascendo naturalmente. Por se
tratar de uma releitura de parte das minhas
composições, o título "Baby Sucessos" deu
origem à primeira fase do projeto, mas,
quando gravamos o DVD, sentimos que
deveríamos dar um novo título para essa
segunda fase. Esse nome insinua que eu
continuo a mesma, apesar dos anos que se
passaram, e que também, graças a Deus,
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a minha voz continua a mesma, mas os
meus cabelos... violeta (risos). O título do
DVD é a frase da música que Moraes Moreira
e Luiz Galvão fizeram para mim e que muito
me honra.
RA: Como tem sido a turnê, a recepção
do público e sua ligação com os fãs
nesse novo momento?
BB: A turnê tem sido maravilhosa e o
público, contagiante, pois sabem cantar
todas as letras, são muito jovens e vibram
todo o tempo com cada detalhe do show.
Os filhos e os netos dos Novos Baianos
estão lá, entre outros, e aí é muita emoção!
A ligação com todos nesse novo tempo é
de intimidade, como se a vida toda nos
conhecêssemos. Incrível.

Estou de volta com
tudo o que eu tenho,
com o meu jeito
maternal de querer
compartilhar as
minhas experiências.
RA: De que maneira descreveria essa fase
que está vivendo com seu novo DVD no
chamado mundo secular? Há um diálogo
entre essa música e a sua fé?
BB: Uma fase única e privilegiada, em que
o reconhecimento da minha arte tem me
honrado muito. Tem sido muito lindo e
super gratificante. Uma das coisas mais
extravagantes e inéditas desse novo
momento é o alinhamento da Baby
Popstora (pastora pop) com a Baby do Brasil
intérprete e compositora secular. Entendi
como fazer esse alinhamento sem perder a
minha santidade e sem ferir a minha obra,
composta anos antes da minha conversão.
Estou de volta com tudo o que eu tenho,
com o meu jeito maternal de querer
compartilhar as minhas experiências com
todos e contribuir para uma mudança de
paradigma. Tudo que estou fazendo está

intrinsecamente ligado com o que vivo e
acredito espiritualmente. Plenamente
alinhado com o plano do Eterno, que não
abro mão na minha vida.
RA: Você sempre teve uma vida,
digamos, fora dos padrões da sociedade.
Morou em comunidade, criou seus
filhos sem muita pressão, viveu a
música com intensidade e liberdade.
Com a maturidade de seus 63 anos,
acha o saldo positivo?
BB: Sim. E fico muito gratificada por isso.
Todas as experiências que vivi me deram
uma medida com que meço tudo hoje.
Até as que não foram boas contribuíram
de forma excepcional para a formação do
meu caráter e das minhas decisões. Hoje,
sou mais criança, mais pura e mais
prudente. Erro, mas sei me arrepender e
pedir perdão, como também aprendi a
perdoar incondicionalmente. Nunca vivi
um tempo de tanta serenidade.
RA: Você tem trabalhado em novas
composições?
BB: Sim. Comecei a fazer novas letras e
aquela vontade de criar já chegou. É tempo
de plantar novamente. Uma delícia.
RA: Como compositora e intérprete, como
vê a importância dos direitos autorais?
BB: Esta sempre foi uma área muito confusa
no cenário da música, pois a arrecadação dos
direitos autorais é a recompensa de um
trabalho feito para a expansão da arte. Creio
que entramos em um novo tempo, em que
essa importância saiu do sonho para
tornar-se realidade. Finalmente.
RA: Como tem sido seu relacionamento
com a ABRAMUS?
BB: Desde que entrei para a ABRAMUS,
tive um ótimo relacionamento. Me senti
mais segura e isso se deu por consequência
da seriedade, do profissionalismo e
do empenho da empresa, somados ao
agradável e excelente atendimento
que recebo. A ABRAMUS tem sido uma
grande parceira.

Foto: Fernando Young

bate-papo

Foto: Marcus Kuhl

coluna jurídica

por Mariana Rodrigues
de Carvalho Mello

Sucessão nos
Direitos Autorais
Nesta edição da Revista da ABRAMUS,
venho abordar um assunto tão importante
quanto delicado: a Sucessão nos Direitos
Autorais. Uma das maiores dúvidas dos
titulares é justamente o que acontece
com os seus direitos autorais ou
conexos depois de sua morte.
A maioria das pessoas sabe que se uma
pessoa tiver bens em seu nome (por
exemplo, imóveis e veículos), quando ela
falecer é preciso fazer um inventário para
transmiti-los aos herdeiros. Porém, nem
todos conhecem a necessidade desse
procedimento para que os herdeiros
possam também receber os direitos
autorais ou conexos deixados pelo
autor ou intérprete falecidos.

A legislação
brasileira protege
os direitos autorais
por até 70 anos
do ano seguinte
à morte
É importante lembrar que os direitos
autorais não terminam com a morte do
criador. Pelo contrário, a legislação
brasileira ainda os protege, em regra,
por até 70 anos do ano seguinte ao
falecimento (direito autoral) ou à
publicação (direitos conexos).
Dessa maneira, obras e fonogramas
vão continuar rendendo frutos mesmo
depois da morte de seu titular originário,
sendo justamente esse o caso dos valores
arrecadados pelo ECAD pelas execuções
públicas realizadas após o óbito.
Pois bem. Quando uma pessoa falece,
todos os bens, direitos e obrigações de
que era titular passam a compor o seu
espólio, realizando-se a transmissão

para os seus herdeiros. E é no inventário
que se formaliza a partilha de todo esse
patrimônio entre os herdeiros
e sucessores.
É essencial que a ABRAMUS seja
informada do falecimento de seu associado,
mediante a apresentação do atestado de
óbito por qualquer um de seus herdeiros
ou sucessores. Os herdeiros podem
solicitar à associação a informação dos
valores existentes para distribuição na
data do óbito. Esse valor será o utilizado
no inventário, para fins fiscais e de
composição patrimonial.
A divisão dos bens entre todos os
herdeiros do falecido vem especificada
no formal de partilha, documento emitido
pelo Poder Judiciário ou pelo Cartório
de Títulos e Documentos. Em ambos os
casos, os herdeiros devem estar assistidos
por um advogado.
Para que os sucessores de um titular de
direito autoral ou conexo passem a receber
os valores provenientes da arrecadação da
execução pública, é necessário que o
inventário seja realizado, constando
também na partilha tais direitos. Em
seguida, é necessário que informem tal
fato à associação.
Com o formal de partilha em mãos, a
ABRAMUS vai inserir os dados dos
herdeiros no sistema e realizar os
pagamentos da maneira como os
direitos foram partilhados. Cabe,
portanto, àquele que herdou fazer
a comunicação do término do inventário
e do consequente recebimento dos direitos.
Existem situações em que o inventário
acaba se prolongando e, nesse meio
tempo, as obras ou fonogramas do
titular falecido continuam a ser executadas,
gerando rendimentos. Afinal, a arrecadação
pelo ECAD continua normalmente. Nesses
casos, para que a associação possa fazer
a distribuição sem que haja prejuízos a

qualquer herdeiro no futuro, em geral
faz-se necessária uma ordem judicial
determinando a forma de pagamento.

É essencial que
a ABRAMUS
seja informada
do falecimento de
seu associado,
mediante a
apresentação do
atestado de óbito
Muitas vezes, por exemplo, são realizados
depósitos em juízo, nos autos do
inventário, de maneira que o juiz autorize
os levantamentos da maneira e no
momento apropriados. Normalmente,
é o próprio inventariante (a pessoa
responsável pela administração do espólio
durante o inventário) quem faz essa
solicitação ao juiz, sempre por intermédio
de seu advogado.
Com a herança, os sucessores passam a
ser detentores dos direitos autorais e/ou
conexos dos titulares originários e, da
mesma forma que eles, vão continuar
recebendo os frutos desse trabalho. Daí
a importância de se conscientizar todos
os titulares da transmissibilidade dos
direitos autorais e conexos, bem como da
necessidade de seguimento da relação
com a associação que já vinha distribuindo
os direitos do artista falecido.

Mariana Rodrigues de Carvalho Mello
é advogada e sócia da Mello Advogados
Associados. É graduada em Ciências
Jurídicas pela Universidade de São Paulo
(USP) e bacharel em Letras (Português e
Francês) também pela USP.
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Entendendo os Direitos
Autorais do YouTube
DIREITOS AUTORAIS NO YOUTUBE
Os cuidados com a violação dos direitos
autorais devem ser tomados em qualquer
que seja o meio de reprodução de uma obra.
E não é diferente com os milhares de vídeos
que são publicados no YouTube. Ao fazer o
upload (publicação no canal) de um vídeo,
é preciso ter cuidado com as produções
audiovisuais, fonográficas, literárias – ou
qualquer outra que não seja da propriedade
do usuário – que constam no material.
Por isso, é fundamental entender como
funcionam as regras do canal e as leis de
Direito Autoral para evitar o cancelamento
de uma conta pelo YouTube ou, pior, um
processo pelo proprietário da obra.

por exemplo, ele precisa pedir autorização.
Assim, é necessário procurar o detentor do
direito de reprodução e acertar onde vai usar
e quais obras serão inseridas. Para cada obra,
uma permissão”, explica Fabiana Garreta,
Gerente de Operações da Autvis.
É preciso lembrar que o pedido de
autorização prévia deve ser feito a cada
nova utilização da obra, exceto, em casos
de obras que estão em domínio público,
ou seja, 70 anos após a morte do seu autor.
“Isto porque, conforme disposto na nossa
legislação (Lei 9.610/98), as diversas formas
de utilização são independentes entre si.
Para cada uso, uma autorização”, comenta
a Dra. Maria Cecilia.

O Youtube pode desativar o áudio,
bloquear a visualização do vídeo,
gerar receita a partir da publicação
de anúncios ou rastrear as
estatísticas de visualizações
A advogada Maria Cecilia G. Prats Caniato
comenta que os direitos autorais devem ser
sempre respeitados. “Assim, para ser utilizada
qualquer obra musical que não seja sua e
sim de titularidade de outrem - o que
chamamos de obra protegida- , é necessária
a obtenção de autorização autoral para
tanto. Sem a devida autorização, ocorrerá
violação de direito autoral, ficando sujeito à
retirada do YouTube, além das penalidades
civis contidas na Lei 9.610/98 que rege os
Direitos Autorais e criminais conforme artigo
184 do Código Penal.”
Portanto, quem deseja incluir em seu vídeo
material protegido por direitos autorais
precisa, obrigatoriamente, pedir permissão
para usá-lo primeiro. “Caso o usuário deseje
incluir em seu audiovisual uma obra estática,
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“Quando se verifica que uma obra está
sendo utilizada indevidamente, o YouTube
(como qualquer outro operador) é notificado
para retirar de imediato o conteúdo do ar.
Caso o autor/titular não seja atendido no
seu pleito, poderá se socorrer ao judiciário,
através de advogado. Em ambas hipóteses,
poderá, caso se sinta prejudicado pela
violação ocorrida, pedir ressarcimento dos
danos causados, independentemente de
pleitear a sanção penal”, explica a advogada.
Vale ressaltar que as obras de domínio
público possuem utilização livre e independe de consentimento autoral.
O assunto é tão importante e delicado
que o próprio canal disponibiliza diferentes
maneiras para que o proprietário da obra
reivindique seus direitos: a reivindicação de

violação de direitos autorais, correspondência
de ID Content e pelo Programa de Verificação
de Conteúdo, este desenvolvido especificamente para grandes empresas detentoras de
direitos autorais. A seguir, vamos explorar
cada possibilidade.

direito autoral
por Iara Martins

Como obtenho autorização para
utilizar o conteúdo de outra pessoa
no meu vídeo?

Nesse caso, você deve contatar o autor
da obra que deseja utilizar, e fazer um pedido
formal, sempre com o auxílio de um advogado.
*Informações retiradas da página de suporte ao usuário do
Youtube (acessado dia 28/08/15)

REIVINDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE
DIREITOS AUTORAIS
Se o detentor da obra protegida
acredita que seu direito autoral foi violado
em postagem feita no YouTube, pode
enviar uma notificação de violação de

direitos autorais. Vale ressaltar que
somente o proprietário do conteúdo ou
um agente autorizado por ele pode enviar
tais solicitações.
Para isso, o canal disponibiliza um formulário
na web para que o solicitante faça tal
notificação. Outra possibilidade é enviar a
notificação em formato livre, por e-mail,
fax e correio.
CONTENT ID
Proprietários de direitos autorais podem
utilizar o Content ID para identificar e
gerenciar seu conteúdo no YouTube.
Para poder utilizar o sistema, é preciso
que o solicitante detenha direitos
exclusivos sobre uma parcela substancial
do material original com uma frequência
de envios por parte da comunidade de
usuários do YouTube.
O sistema utiliza um banco de dados de
arquivos enviados pelos proprietários
da obra, que decidem o que acontece
quando o conteúdo em um vídeo no
YouTube corresponde a uma obra
pertencente a eles, sendo: desativar o
áudio, bloquear a visualização do vídeo,
gerar receita a partir da publicação de
anúncios ou rastrear as estatísticas de
visualizações. Todas essas ações podem
ser específicas para cada país. Isso significa
que um vídeo pode ser monetizado em
um país e bloqueado ou rastreado
em outro.
Todos os vídeos enviados ao YouTube
são comparados a este banco de dados
e, quando há uma correspondência, é
aplicada a política escolhida pelo proprietário. Quando isso acontece, o vídeo recebe
uma reivindicação de Content ID. Vale
ressaltar que os proprietários de conteúdo
que fizerem reivindicações errôneas
repetidamente poderão ter o acesso ao
Content ID desativado e a parceria com o
YouTube encerrada.

PROGRAMA DE VERIFICAÇÃO DE
CONTEÚDO
O YouTube tem como compromisso
ajudar os detentores de direitos autorais
a encontrarem conteúdo supostamente
infrator e removê-lo de sua plataforma.
O Programa de verificação de direitos
autorais ajuda os proprietários de direitos
autorais a pesquisar materiais que consideram infratores e a fornecer informações
suficientes ao YouTube para que ele possa
localizar e remover tal material.

O autor poderá,
caso se sinta prejudicado
pela violação ocorrida,
pedir ressarcimento dos
danos causados
De acordo com o YouTube, esse Programa de
Verificação de Conteúdo foi criado especialmente para empresas detentoras de direitos
autorais emitirem várias solicitações de
remoção de uma só vez. Siga estas instruções
para enviar notificações individuais.
Se você já tem uma conta do YouTube,
preencha o formulário de inscrição no
Programa de Verificação de Conteúdo para
solicitar acesso a essa ferramenta. Este
formulário identifica os agentes autorizados
e funciona como uma afirmação legal de
que você detém direitos autorais sobre o
material que será notificado ao YouTube.
Caso ainda não tenha uma conta, será
necessário criar uma. Em seguida, acesse o
formulário de inscrição no Programa de
Verificação de Conteúdo.
Seja qual for a maneira escolhida para
proteger sua obra, o importante é estar
ciente de seus direitos enquanto criador
ou detentor de obra e estar atento às
ferramentas disponíveis para viabilizar o
controle da reprodução de sua obra.
Revista ABRAMUS
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A supernova
do rock

por Iara Martins
Fotos: Renan Facciolo

Formada há pouco mais de 2 anos, a
Banda Malta foi revelada no reality show
SuperStar, e conquistou o Brasil com seu
estilo romântico de fazer pop rock. Os
amigos Bruno Boncini (vocal), Thor Moraes
(guitarra), Diego Lopes (baixo) e Adriano
Daga (bateria) hoje vivem o sonho de todo
artista: viver de seu talento, se apresentar
para milhares de pessoas e ter
fãs espalhados por todo o país.
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Apesar do estilo de garotos rebeldes, com
piercings e tatuagens, as canções do grupo
esbanjam amor. Durante o reality, a Banda
Malta priorizou apresentações com músicas
autorais. E a receita deu certo. A banda se
consagrou a campeã do programa e fechou
contrato com a Som Livre para lançar seu
primeiro álbum, o Supernova, que bateu
recorde de vendas e rendeu o disco de
ouro ao quarteto.
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RA: E como surgiu a ideia de participar de um
reality show de música?
BM: Vimos no site a possibilidade de nos
inscrevermos e nos animamos de imediato.
Depois que nos chamaram para a primeira
audição em São Paulo, percebemos que
podíamos tocar autorais, que era o que mais
queríamos na época.
RA: Vocês já conquistaram o público na
primeira aparição. Qual foi a sensação
de apresentar a música de vocês em um
programa de repercussão nacional e serem
tão bem recebidos?
BM: É o sonho de todo artista. Quando emplacamos mais de 10 músicas no Top10 do iTunes só
com músicas nossas, foi incrível!

Sozinho, me perco
Fujo de quem sou
Não há mais valor
em nossos medos

Nossas certezas,
tudo o que restou

Entre Nós Dois

Revista ABRAMUS: Como surgiu a Banda
Malta e como se deu a escolha do nome?
Banda Malta: Surgiu com a união e a vontade
de fazer músicas autorais. Escolher o nome da
banda é uma tarefa quase que impossível, mas
depois de muita procura, conseguimos um.
Malta é coletivo de desordeiros, bagunceiros,
tudo a ver com a atitude rock'n roll que temos
em algumas músicas de nosso disco, além de
ser um nome forte. Quando o Bruno nos
mostrou, gostamos de imediato.
RA: Como era a vida antes da participação no
programa? Vocês já trabalhavam com música?
BM: Era aquela batalha que todo músico
conhece. Eu (Thor) e o Adriano trabalhávamos
com produção musical e engenharia de áudio, o
Bruno tocava bastante em barzinhos e o Diego
com programação de aplicativos, mas nunca
deixando de lado a música.
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RA: O que mudou depois do reality e o que
vocês aprenderam durante o programa?
BM: Tudo mudou. Foi uma experiência única.
De aprendizado, levamos os artistas incríveis
que estavam lá: Ivete, Fabio e Dinho, lendas
da música nacional com simpatia e humildade
sem tamanho.
RA: Quais as estratégias de vocês para manter
o sucesso depois desse boom que tiveram
na carreira?
BM: Estratégia? Estratégia é forçar alguma coisa.
Ser sincero e fazer as coisas com o coração, esse
é o segredo.
RA: Quais são as influências musicais da Malta?
BM: Somos de 8 a 80 em termos de música.
Vamos de Metallica, Slipknot, Dream Theater até
Keith Urban, Eric Clapton, Seal e muitos outros.
Nas vans e nos camarins, chega a rolar até
Chitãozinho & Xororó. Amamos música e tudo
sobre ela, contanto que a mensagem seja boa.
RA: Quem compõe as músicas da Banda?
BM: A maioria das composições vem do Bruno,
ele tem muita facilidade e muita personalidade
nas composições.
RA: Como é o relacionamento do grupo fora
do palco?
BM: Irmandade define. Nossa união é muito
forte sempre.
RA: O número de fãs da Malta não para de
crescer. Tem muitos que até tatuam homenagens à banda. Como vocês lidam com o assédio
e como é o relacionamento com eles?
BM: Assédio não é a palavra. Para nós, é carinho.
Adoramos todas as homenagens que nos fazem
e devemos tudo aos nossos fãs. Queria que eu
tivesse espaço para tatuar o nome de todos os

fãs que fazem essas homenagens, mas o meu já
praticamente acabou (risos).
RA: Já têm planos para o futuro? Há previsão
para um novo trabalho e shows no exterior?
BM: Com certeza. Nunca vamos parar de
fazer e pensar em coisas novas. Estamos em
processo de gravação do nosso segundo disco.
Esse ano tem novidades. Por enquanto, nada
planejado no exterior, mas em um futuro
próximo, quem sabe?
RA: Como vocês veem os serviços de
streaming?
BM: Uma revolução para a música, mais
uma. Nós usamos muito para ouvir: Spotify,
Deezer, AppleMusic, dentre vários outros. Eu
(Thor) prefiro comprar os álbuns, os favoritos
até o CD físico. Ainda tenho essa necessidade,
só pra penar para tirar o plástico e segurar
nas mãos o trabalho e esforço dos meus
artistas favoritos.

RA: Vocês criaram uma marca e têm diversos
produtos. É mais uma maneira de se aproximar do público?
BM: Com certeza. A galera pedia muito por
um merchandising mais abrangente, estamos
sempre trabalhando para renovar e fazer
novos produtos.
RA: Vocês são focados em músicas autorais.
Nesse sentido, como entendem a necessidade
de cuidar de seus direitos como criadores?
BM: Sempre muito importante. É bom, porque
é um direito seu e sempre que possível, é
necessário checar os seus direitos e deveres
como criador/intérprete e outras categorias.
RA: Como se deu a escolha pela ABRAMUS?
BM: De comum acordo, indicado por diferentes
amigos que conhecem o ótimo trabalho da
Associação. Eles nos passaram um feedback
ótimo sobre o cuidado da ABRAMUS . Tem sido
um prazer para a gente.
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Iva
1980

IVAN LINS “ABRE ALAS”
AOS 70 ANOS
Um dos mais internacionais artistas da
música brasileira, o cantor, compositor e
pianista carioca, Ivan Lins, chega aos 70
anos em 2015. Autor de sucessos como
é o caso de “Abre Alas” (Modo Livre, de
1974) e “Somos Todos Iguais Nesta
Noite”, (disco homônimo de 1977),
Na década de 70, a realidade política
brasileira, no auge da ditadura, influenciou sua carreira, e Ivan Lins assumiu
uma postura mais idealista com
composições que driblavam o olhar
atento da repressão. Nessa época, ele
lançou quatro álbuns marcantes,

Novo Tempo

1993
1991

complementares entre si: “Somos Todos
Iguais Nesta Noite”, “Nos Dias de Hoje”,
“A Noite” e “Novo Tempo”.
Na segunda metade dos anos 80, as
músicas de Ivan Lins foram gravadas por
artistas internacionais como Quincy
Jones e Ella Fitzgerald. No Brasil,
também teve suas composições
eternizadas nas vozes de Elis Regina,
Emílio Santiago, entre tantos.
Recentemente, Ivan Lins lançou, pela
Sony Music, o álbum “América, Brasil”,
com gravações de músicas pouco
conhecidas de seu repertório.

2012
Amorágio
Awa Yiô
20 Anos
Ao Vivo

2000
2000

A Love Affair
A Cor do
Pôr do Sol
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discografia

van Lins
1971
1970

1974
1972

Deixa o
Trem Seguir

1981

Modo Livre

1978

Agora...

Quem
Sou Eu?

1984

1986

1987

1984

Juntos

1986

1986

1988

Mãos

Encuentro

Harlequin

Love Dance

1995

1995

1997

1999

1995

Anjo de Mim
Acervo
Especial

1996

The Heart
Speaks
A Doce
Presença
de Ivan Lins

2002
2001

Ivan Lins,
Chucho Valdés
e Irakere

2003
2002

Love Songs
A Quem Me
Faz Feliz

2004

Brazilian
Knights And
A Lady

1999

Live At MCG
Um Novo
Tempo

2009
2008

Saudades
de Casa

Amar Assim

1999

Viva Noel

Acariocando
Cantando
Histórias

1989

Dois Córregos
Trilha Sonora

2006

Ensaio
Rio de Janeiro
Underground

1997

Os Sucessos
de Novelas
e Séries

A Noite

1988

Depois dos
Temporais

1994

Jobiniando

1975

1979

Somos Todos
Iguais Nesta
Chama Acesa Noite
Nos Dias
de Hoje

1983

Daquilo Que
Eu Sei

1977

2012
2010

Ivan Lins e
The Metropole
Orchestra
Íntimo

Amorágio
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por dentro

Pode-se dizer que o Midem é uma feira
de encontros. E são muitos: artistas,
sociedades, editoras, gravadoras,
advogados, representantes e amantes
da música. Realizado em Cannes, na
França, e já perto de completar 50 anos,
o evento recebe mais de 5 mil pessoas
por edição.
Em 2015, o Midem aconteceu entre 5
e 8 de junho e a ABRAMUS esteve lá
para representar o Brasil e buscar
novas ideias, tecnologias e negócios
para manter-se sempre moderna,
transparente e buscando o direito de
seus associados.
O evento contou com fóruns e debates
calorosos, nos quais os principais temas

AUTVIS MARCA
PRESENÇA NO CIAGP 2015
O Departamento de Artes Visuais da
ABRAMUS, AUTVIS, esteve presente
no CIAGP 2015 – Conselho Internacional
de Autores das Artes Gráficas e Plásticas
e de Fotógrafos, que aconteceu em
Buenos Aires, Argentina, nos dias 18 e 19
de maio, com mais de 25 sociedades de
todo o mundo. O evento discutiu as
principais questões que afetam os
criadores visuais, sobretudo temas
ligados ao avanço, reconhecimento do
Direito de Sequência e ao licenciamento
de obras utilizadas na internet.
Fabiana Nascimento, gerente do Departamento de Audiovisual da ABRAMUS, e o
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consultor internacional Martin
Marizcurrena, representaram a AUTVIS
e apresentaram a criação de um grupo
de sociedades da América Latina para
fortalecer a gestão coletiva de artes
visuais na região. A dupla também
discutiu o licenciamento de obras
reproduzidas em redes sociais e
apresentou um relatório do tema na
América Latina. “Durante esses dias, a
AUTVIS fechou novas parcerias, traçou
novas metas de trabalho juntamente
com as grandes sociedades europeias
e fortaleceu sua posição como a maior
sociedade de artes visuais da América
Latina”, ressalta Fabiana.

foram os Direitos Digitais. Além disso,
diversas empresas de tecnologia
apresentaram ideias e projeções
para um futuro breve. A ABRAMUS,
ao lado de outras empresas brasileiras
como Apex, SESC, ABMI, chamou a
atenção para o mercado brasileiro.
Esse destaque se dá por conta de um
sistema mundialmente reconhecido
como um dos melhores, respeitando
autores, músicos, intérpretes, editores
e produtores fonográficos. A equipe
da ABRAMUS – Juca Novaes, Gustavo
Gonzalez e Carlos Franzão – trabalhou
muito por lá. Foram diversos encontros
com sociedades estrangeiras, entre
elas AIE, Sesac, Sena, PPL, Gramex,
muitas já parceiras ABRAMUS.

Foto: DR - Direitos Reservados

Foto: DR - Direitos Reservados

ABRAMUS PARTICIPA
DO MIDEM 2015

TOCOU NA
INGLATERRA,
A PPL NOS AJUDA
Em março deste ano, a ABRAMUS
recebeu a visita da sociedade
inglesa PPL, uma das maiores forças
na gestão coletiva de direitos
conexos no mundo e parceira da
ABRAMUS há mais de uma década.
O encontro teve como objetivo
trazer ainda mais sinergia para as
equipes das sociedades e as

reuniões foram bastante produtivas,
tendo a transparência e o respeito
ao artista como o principal foco.
Representada por Clare Mccarthy e
Laurence Oxenburg, a PPL e a
ABRAMUS visitaram o ECAD, onde
mais informações puderam ser
compartilhadas entre os mercados
de Inglaterra e Brasil.

Foto: Danilo Ando

ABRAMUS
FAZ PARTE
DA SCAPR
Se você é músico, intérprete ou
produtor fonográfico associado à
ABRAMUS, você está muito bem
representado internacionalmente.
Isso porque, a ABRAMUS é membro
da SCAPR, uma organização que
une diversas sociedades de direitos
conexos no mundo.
Assim, somos uma das poucas
sociedades brasileiras participantes
deste importante grupo, que em
2015 esteve mais uma vez na
Assembleia discutindo novas
maneiras de melhorar os resultados
de seus associados.

REUNIÃO EM
PORTO ALEGRE
No dia 18 de junho, a unidade da
ABRAMUS em Porto Alegre (RS)
promoveu uma palestra sobre arrecadação e distribuição para importantes
autores e intérpretes da região. Foram
mais de 60 participantes, dentre os
quais Luiz Carlos Borges, Elton Saldanha,
Daniel Torres, Bebeto Alves, Nelson
Coelho de Castro, Carlos Badia, Pedrinho
Figueiredo, Ernesto Fagundes, Tasso
Bengel, Jorge André, Bagre Fagundes,
Gelson Oliveira, Érlon Péricles, Zé
Caradipea, Mauro Moraes, Vinicius Brum,
Ayrton dos Anjos, Ivete Campagna,

Fernando Vieira, Gilberto Monteiro,
Sergio Rojas e Graça Garcia.
Durante o encontro, foram discutidos
processos, procedimentos, inadimplência, bem como foi apresentada uma
visão geral do ECAD. “Na palestra,
discutimos, dialogamos, sugerimos
e debatemos. O saldo foi positivo e o
resultado enalteceu a ABRAMUS como
gestora de iniciativas que aproximam
os titulares ao ECAD e vice-versa”,
ressalta Caetano Biachi, coordenador
da ABRAMUS.
Revista ABRAMUS
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A reunião conjunta das organizações
de artistas e produtores fonográficos
deste ano aconteceu entre os dias 5 e 8
de maio em Cancún, no México, e teve
como foco a melhoria contínua das
associações de gestão coletiva da
América Latina.
Ricardo Mello, Gerente de Relações
Institucionais da ABRAMUS, falou sobre
a importância das relações institucionais em um dos painéis. “Destaquei a
relevância de estarmos abertos ao

diálogo com os diversos grupos
nacionais de artistas, autores, editores
e produtores fonográficos, bem como
devemos estar sempre presentes na
vida política do país”.
O ECAD também apresentou sua
metodologia de distribuição, e mostrou
que a tecnologia e inovação empregados em seu sistema de disitribuição
colocou os Direitos Autorais do Brasil à
frente dos países vizinhos, remunerando
melhor todos os titulares.

CISAC FAZ
ASSEMBLEIA
EM BRUXELAS

VOCÊ SABIA?
Os titulares de Direito Autoral
podem ser pessoas físicas ou
jurídicas, e com direitos de autor
ou conexos. Assim, os detentores
desse direito podem ser classificados
como Titular de Direitos de Autor e
Titular de Direitos Conexos.

Foto: Peter Talke

IV ENCONTRO ANUAL
FILAIE-IFPI

No início de junho, aconteceu em
Bruxelas, na Bélgica, a última Assembleia
Geral da CISAC - Confederação
Internacional das Sociedades de Autores.
Além das apresentações dos delegados
regionais, que destacaram os principais
acontecimentos nas suas regiões e os
desafios que cada um vem enfrentando,
a Assembleia trouxe também uma
série de resoluções, em defesa do
Direito Autoral.

REUNIÃO ABERTA DO
CONSELHO DE ASSOCIADOS
Pautada pela transparência e com o
objetivo de estreitar a relação entre
a Associação e o titular, a ABRAMUS
realizou a Reunião Aberta do Conselho
de Associados e Esclarecimentos sobre
Arrecadação e Distribuição do ECAD,
no dia 30 de junho, na cidade do Rio
de Janeiro.
No encontro, foram abordados
importantes temas, como os critérios
para arrecadação e distribuição de
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direito autoral, a mudança na regra
de distribuição de TV na divisão
entre rede e afiliadas, os diferentes
tipos de distribuição, a redistribuição
de valores prescritos, entre outros.
Participaram do evento os representantes da ABRAMUS: Dr. Roberto Mello,
gerente geral, e Ricardo Mello, gerente
de Relações Institucionais, além de
Mario Sergio Campos, gerente executivo de Distribuição do ECAD.

mercado
por Iara Martins

Gerenciamento de
carreira para músicos
Quando falamos em carreira musical,
logo pensamos no desenvolvimento de
aptidões técnicas e estéticas, em horas de
ensaio de repertórios, aperfeiçoamento
vocal e instrumental, entre tantas outras
atividades que envolvem o aprimoramento
artístico. Contudo, muitos outros aspectos
estão envolvidos no gerenciamento da
carreira profissional do músico.
O primeiro passo é o artista entender-se
como seu próprio negócio, portanto, como
uma marca. Precisa ter consciência de que é
fundamental traçar metas e desenvolver
estratégias para construir uma carreira
próspera e sólida.
Ao desenvolver as estratégias para sua
marca, o artista deve preocupar-se com a
imagem que pretende passar, o público que
deseja conquistar, definir sua linguagem, seu
estilo, lembrando que tudo tem que estar
alinhado com a sua arte, sua música. Isso
porque o público segue o artista não só por
suas canções, mas pelo estilo de vida que
representa e pelos valores agregados.

que fará a divulgação do trabalho do artista e
cuidará de sua imagem; e o advogado, que
se incumbirá de avaliar os negócios que
serão celebrados pelo músico no decorrer
de sua carreira. É importante que todos esses
profissionais estejam em sintonia com o
trabalho dos artistas, com seus valores e
engajados em fazer sua carreira progredir.
Cuidados também são necessários no
momento de montar a equipe que fará o
gerenciamento artístico.“Poderíamos
enumerar uma série deles, mas, sem dúvida,
os mais importantes são a confiança, a
referência passada por outras pessoas e os
antecedentes profissionais. É fortemente
recomendável que o artista solicite a um
advogado que faça uma pesquisa do
profissional que irá trabalhar para ele,
especialmente para ver se não há ações (na
justiça) contra esse profissional, principalmente
ações cujo objeto seja rescisão de contratos por
má prestação de serviço. A indicação de outras
pessoas também é um ótimo indicador”,
explica o advogado Thiago Jabur, sócio da
Mello Advogados Associados.

É importante que todos esses profissionais
estejam em sintonia com o trabalho dos
artistas, com seus valores e engajados
em fazer sua carreira progredir
Nesse contexto, o músico precisa cercar-se de
profissionais competentes para assessorá-lo
em questões que vão além da arte e do
talento. Esses profissionais serão responsáveis
por trabalhar sua marca, fortalecer sua
identidade junto ao público, identificar as
melhores oportunidades de apresentações,
bem como dar suporte para fechar os
melhores negócios, com segurança e em
consonância com os seus interesses.
São muitos os profissionais que cercam a
vida de um artista, mas vamos destacar três
importantes figuras: o empresário, responsável
por buscar as melhores oportunidades para a
carreira do músico; o assessor de imprensa,

O papel de cada profissional
O empresário é, sem dúvidas, uma das
pessoas mais importantes e que trabalha
mais próximo ao artista, além de ser um
importante elo entre o músico e sua equipe.
Dele é a incumbência de aproveitar as
melhores oportunidades de negócios,
bem como é o responsável por eventos,
agenda, divulgação, promoção, registro de
música e documentação. E dele também é o
papel de manter os profissionais alinhados
para que as coisas aconteçam da melhor
maneira possível.
Já o assessor de imprensa é aquele que vai
criar situações para que o artista tenha uma

boa imagem junto à opinião pública. Seu
trabalho envolve muita estratégia e dele é a
responsabilidade por preparar o músico para
entender e lidar com a imprensa, bem como
manter contato com a mídia, sugerindo
pautas, divulgando novidades do artista e
prestando esclarecimentos quando necessário.
Vale ressaltar que esse profissional não é
responsável por ações de marketing ou
promoções, mas seu papel é tão fundamental
quanto, visto que gerar mídia espontânea
proporciona maior credibilidade ao artista e
sua imagem.

É comum artistas
firmarem contratos
e, no futuro,
se arrependerem
O advogado, por sua vez, é aquele que
orienta o artista para que ele trilhe o caminho
mais seguro no curso de sua carreira e permitir
que seu interesse fique efetivamente protegido.
“É comum artistas firmarem contratos e, no
futuro, se arrependerem, não pela escolha
errada que fizeram, mas principalmente
pelo desconhecimento do que realmente
estavam assinando. É aqui que entra a
importância do advogado. Ele deve, antes de
orientar o artista, explicar didaticamente os
termos (técnicos) do contrato que ele, artista,
assinará com a outra parte. Deve, portanto,
‘traduzir’o contrato para o artista, de modo
que este saiba exatamente o que está
assinando. Deve, na hipótese de discordância
do artista de uma cláusula ou de outra, propor
alternativas à outra parte, sempre visando o
interesse de seu cliente”, explica Jabur.
Essas são apenas algumas atribuições
desses três profissionais que contribuem
para o gerenciamento da carreira do artista,
que fazem com que o músico exponha sua
marca da melhor maneira possível, assegure
seus interesses, realize seus projetos e fique
tranquilo para focar sua concentração, paixão
e sensibilidade no que realmente lhe concerne:
fazer música.
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DANILO
CAYMMI

“Alles zusammen bitte!”

(Ponha tudo numa conta, por favor!)
Da mesma maneira que os furacões,
maremotos e tempestades se formam do
nada, assim também se formam os mesões:
Inesperados, furtivos e independentes,
causando indiscriminadamente enormes
prejuízos e constrangimentos. Seu poder
de mutação e dissimulação é enorme e
agindo sob o manto do prazer e da
diversão se apresenta de maneira
implacável e predadora.
O leitor deve estar se perguntando: O que viria
a ser um mesão? Bem, no dicionário poderíamos ter um verbete assim:
Fenômeno econômico de natureza bossa
nova, que ocorre principalmente em bares e
restaurantes do mundo inteiro, e aproxima,
de maneira singular, o capitalismo
devastador, do socialismo radicalizado,
gerando o carnaval-socialismo.
Exemplificando:
Vamos supor que você vá jantar fora, e
encontra um grupo de pessoas conhecidas,
que imediatamente se sentam à mesa.
Podemos dizer que o mesão é ativado quase
sempre no momento em que a conta é
apresentada.
Certa vez fui à uma churrascaria com minha
esposa, e ao voltar do toalete, não só tinha
perdido minha companheira, como já estava
sentado ao lado de uma atriz famosa. O
mesão simplesmente se apossou de minha
mesa, sem que nada eu pudesse fazer!
Neurosis Of Abandonment – J.J. Mandel
Mesmo que você tenha pedido sua conta
separada, ela não virá, pois os garçons
inconscientemente ignoram seu desejo,
trazendo sempre a conta total. Um fato
histórico ratifica essa estranha conduta:
“Wir zahlen getrennt!” - Contas separadas
por favor!A célebre frase dita por um simples
freguês numa cervejaria em Munique
desencadeou, em 1923 na Alemanha, a
revolta dos garçons.
Die Deutsche Katastrophe - Günter Brenner
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Nunca ache que, pelo fato de você ter bebido
somente dois chopps e seu colega, uma
garrafa de champanhe francês, você irá pagar
menos que ele por isso. Sempre se paga mais
que o esperado.
Creio que a economia de mesão seja a célula
mãe do neo carnaval-socialismo, mesmo
tendo observado alguns poucos casos de
pânico durante a apresentação da conta.
The Big Table Research and Behaviorism Werner G. Wiley
Vamos supor que a conta tenha sido
apresentada. O que se segue, após um
breve silêncio, são tentativas infrutíferas de
se administrar o caos econômico, visando
saldar a dívida com o estabelecimento, a essa
altura representado pelo garçom. Como
consequência, o prazer e a diversão dão lugar
a um estado de depressão coletiva.
Já foram observados casos de fuga
desesperada, euforia, estados amnésicos e
catatonia. Os leigos costumam agir de
maneira precipitada quando se veem
acuados pelo fenômeno, o que facilita
ainda mais o seu desenvolvimento.
Dementia Paranoides, Vol. 1 Edgard Blanchour

O que se segue,
após um breve silêncio,
são tentativas infrutíferas
de se administrar o
caos econômico
Aproveitando-se ou não do estado caótico
que acabamos de analisar, estudaremos a
seguir dois elementos importantíssimos,
que irão conduzir o fenômeno à sua fase
final: O Pagão e o Manager. O Pagão,
ou aquele que paga, é geralmente o de
posses e que irá arcar com todas as despesas
para alívio geral, e causará tristeza aos
participantes que economizaram no processo.

Já o Manager, só surge no processo quando
a figura do Pagão é inexistente, e se propõe
imediatamente a resolver, com a anuência
de todos, o imbróglio econômico.
O procedimento do Manager é matematicamente simples e lucrativo (para ele). Do ponto
de vista econômico, todos terão prejuízo, até
mesmo o binômio garçom.
La Logica E El Hombre - J. Gabriel Contreras
Após dividir o total da conta por todos os
participantes - a essa altura aliviados por sua
iniciativa - ele irá pagá-la sempre com o próprio
cheque ou cartão de crédito. Como resultado,
todo dinheiro na mesa irá parar em suas mãos.
Lembrem-se, de que é muito difícil o dinheiro
arrecadado ser menor que a conta em questão.
O valor arrecadado chega a ser de 30 a
40% maior pela estimativa de lucro na
amostragem de Managers pesquisados.
Intimate Friends, Dangerous Rivals Slvie Binot
Acobertado por um momento psicológico
instável, onde todos querem se livrar de
encargos financeiros e ir embora, o Manager
sairá livre e impune. Historicamente, o
hábito de se constituir mesões, remonta ao
início da Era Cristã, sendo a Santa Ceia o
exemplo mais digno. É bem provável que o
apóstolo Judas tenha sido o primeiro
Manager de nossa era.
Recentes estudos dos pergaminhos do
Mar Morto revelam a surpreendente versão:
Ao que parece, durante a Santa Ceia, Judas
foi surpreendido por Jesus manipulando 30
moedas da conta em benefício próprio. Fato
que motivou a delação de Jesus como
subversivo às autoridades romanas. Judas
o delatou antes que fosse delatado.
Danilo Caymmi é músico, cantor,
compositor e arranjador brasileiro,
escreve sobre as situações cômicas
que os artistas passam na estrada.

Foto: Ricardo Queiróz

ponto de vista

AUDIOVISUAL

A cultura brasileira está sendo cada vez mais valorizada e exportada, e o Departamento
de Audiovisual da ABRAMUS, é uma solução inovadora para a gestão coletiva de filmes,
novelas, comerciais, séries e todas as produções desta área.
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Saiba mais: www.abramus.org.br/audiovisual
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CALENDÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO
DO ECAD
A distribuição de shows e créditos é feita mensalmente.
Confira a distribuição dos demais segmentos dos meses de
OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO:

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

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.

NOVEMBRO

MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho)
TV por Assinatura
Shows

A periodicidade da distribuição de direitos
autorais de TV por Assinatura passou a ser
trimestral a partir de agosto de 2014.

DEZEMBRO

Mídias Digitais
Extra de Rádio
Shows

Este novo segmento se caracteriza pela distribuição
dos valores arrecadados dos usuários que utilizam
música na internet, através de simulcasting,
webcasting e demais execuções.

OUTUBRO

Período de captação:
ABR a JUN

Período de captação:
ABR a JUN

Período de captação:
JAN a JUN

www.abramus.org.br
/abramus

@abramus
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