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Capa

Arte Urbana, movimento
que já foi marginalizado,
hoje ocupa galerias de arte

É com muita alegria que apresento
a primeira edição da revista em
2016. Neste ano, que antecede à
grande festa de comemoração dos
35 anos da ABRAMUS, preparamos
uma série de reportagens sobre
associações coligadas à ABRAMUS
e alguns de seus departamentos
responsáveis por zelar pelos
direitos autorais de artistas das
mais variadas áreas criativas.
Nesta edição, você encontrará
mais informações sobre a
AUTVIS – Associação Brasileira
dos Direitos de Autores Visuais,
coligada da ABRAMUS responsável por assegurar as licenças para
reproduções de obras de artistas
visuais do Brasil, bem como pela
arrecadação e distribuição de
seus direitos.
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Discografia

Os Demônios da Garoa
comemoram 70 anos
de carreira

Por Dentro

ABRAMUS e AUTVIS
presentes nos principais
eventos do mundo

Mercado

A Deck mostra como
sobreviveu às grandes
mudanças do mercado

Ponto de Vista
Lygia Fagundes Telles,
e um conto sobre a
estranheza do mundo

Em nossa matéria de capa,
você poderá conhecer alguns
dos artistas representados pela
AUTVIS, profissionais da street
art, um movimento artístico antes
marginalizado, mas que tem saído
das ruas para conquistar espaço
em grandes museus e exposições
por todo o mundo.
Você também vai ler um importante artigo na Coluna Jurídica,
que explanará sobre o direito de
inclusão e direito de execução
pública, além de conhecer a
discografia de um dos maiores
grupos brasileiros: Demônios
da Garoa. Fique, ainda, com as
novidades sobre a ABRAMUS
e os nossos associados.
Boa leitura!
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notícias

Rivais no Festival da Canção,
em Coxim (MS), João Bosco
& Vinícius construíram ao longo
da carreira uma dupla sólida e
talentosa. A jornada teve início
nos anos 90. Em 2002, a dupla
lançou seu primeiro disco,
intitulado de "Acústico no Bar".
Hoje, os cantores assinam com
a ABRAMUS.
O disco conquistou o Brasil e
levou os cantores para shows nos
EUA e diversos países da Europa.
Em 2012, a dupla participou da
comemoração de 40 anos de
carreira de Chitãozinho e Xororó.
Prestes a completar duas décadas

Foto: DR-Direitos Reservados

JOÃO BOSCO & VINÍCIUS
ASSINAM COM A ABRAMUS
de carreira, eles resolveram se
dar um tempo maior para lançar
“Indescritível”, o trabalho mais
artesanal da dupla até hoje –
pinçaram 14 de 800 músicas e
tocaram o projeto da primeira
à última linha, dos arranjos
aos timbres.
Em 2015 a dupla lançou
o disco "Estrada de Chão",
produzido por Dudu Borges,
César Augusto e Ed Junior,
com clássicos da música
sertaneja que os acompanhou
durante a infância. O CD conta
ainda com a faixa bônus,
“Amiga Linda”.

A SEREIA CANTA

Foto: Raquel Nascimento Dedonov

“Música é vida”, diz a cantora
Regina Benedetti com amor
à profissão. Formada em Psicologia, a cantora lança agora seu
segundo disco autoral, “O Canto
da Sereia”, uma homenagem à
cultura afro-brasileira. Nele,
Regina passeia por ritmos
brasileiros, como samba, baião
e maracatu, resgatando referências estruturais e históricas do
negro na formação étnica e
cultural do Brasil.
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A artista já foi indicada ao Latin
Grammy 2012, e foi indicada
agora, pela terceira vez ao
Brazilian International Press
Awards-USA. “Nas duas últimas
edições, fui finalista como ‘Melhor
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Cantora Brasileira nos Estados
Unidos’ e ‘Melhor CD Brasileiro
nos Estados Unidos’”, comenta.
Premiada em diversos concursos
e festivais no Brasil como cantora,
bailarina e compositora, Regina
Benedetti é uma artista de muitas
facetas e acredita que todas as
formas de arte são complementares. “Experimentei diversas formas
de arte e isto me fez crescer, me
fez olhar realmente o que queria
e quem eu sou. Ser polivalente
hoje em dia se faz necessário.
O palco é um lugar em que
podemos explorar toda a nossa
criatividade e isso reflete em
todos os aspectos da nossa
vida”, finaliza.

CARREIRA
DE RESPEITO
Produtor musical e empresário,
Daniel Figueiredo tem uma
carreira vitoriosa que inclui
inúmeros trabalhos com grandes
nomes nacionais, participação
em álbuns indicados e vencedores
do Latin Grammy. Como produtor
musical, Daniel criou a trilha de
vários filmes, entre eles “The
Heartbreaker” e “Transmigration”,
além de assinar a produção
musical do fenômeno “Os Dez
Mandamentos”, que se tornou
uma das maiores bilheterias do
cinema brasileiro.
Atualmente, o produtor é
administrador-sócio da empresa
UP-RIGHTS (administração de
direitos autorais). “Sem dúvida,
a ABRAMUS é a associação mais
transparente que lidamos, e por
conta disso é natural que a
maioria dos clientes da UP-RIGHTS
prefiram estar na ABRAMUS”.

Foto: DR-Direitos Reservados

PREGADOR LUO,
“GOVERNE!”
Com 25 anos de carreira, 15 discos
independentes e 5 milhões de fãs
no Facebook, o rapper Pregador
Luo está lançando um novo disco,
pela gravadora Universal Music.
“Governe!” traz um grande leque
de referências musicais. “Nesse
disco, optei pela sonoridade e
discurso contestador do rap, e
fundi também novas tendências
como trap, EDM, pop etc. Além
das vozes dos raps, fiz todos os
demais vocais dos refrões e
backing vocals. Não contei com

participações nele, mas para o
próximo disco já estou preparando surpresas”, conta o cantor.
Desde seu primeiro CD, com o
grupo de hip hop Apocalipse
16 - em 1997, onde o cantor
ficou cerca de 18 anos e recebeu
diversos prêmios de Melhor
Álbum, Melhor Banda e selo de
hip hop - ele dirige toda a produção, cria as melodias, além de
escrever as letras, e fazer toda a
concepção musical e estética.

LUCIANA MELLO
HOMENAGEIA O PAI

Nova associada da ABRAMUS,
Luciana conta que foi um dueto
com o pai, Jair Rodrigues, em
1984, que marcou o início de sua
carreira. Ela gravou "O Filho de
Seu Menino", no disco "Luzes do
Prazer". “Meu pai já viu que eu
queria cantar e me chamou para
gravar uma música no estúdio.
Fiquei muito feliz”, declara. Hoje,
aos 36, prepara esse álbum para

homenagear o pai, que faleceu
em 2014, aos 75 anos de idade.
"Ele dizia: Minha filha, no dia
em que você gravar um sambão
mesmo, vai arrebentar a boca
do balão", lembra. “Foi então
que decidi gravar um disco com
minha visão do que é o samba,
do que ele representa na minha
formação artística e na minha
vida”, comenta a cantora.
Foto: DR - Direitos Reservados

Com 30 anos de carreira e uma
família que ajudou a construir
a identidade musical brasileira,
Luciana Mello iniciou sua
carreira aos 5 anos de idade.
No momento, a cantora e o
produtor, Walmir Borges, estão
selecionando o repertório do
álbum de sambas, com previsão
de lançamento para esse ano.

O projeto contou com a contribuição dos fãs para ser viabilizado,
e arrecadou 20% a mais que os
R$100 mil pedidos. Quem ajudou,
vai receber algumas recompensas,
que dependiam do valor doado,
como brindes, jantar e almoço
em um restaurante, até a um
pocket show exclusivo na casa
do contribuinte.

Revista ABRAMUS
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O ÚLTIMO
ADEUS
Autor de uma das letras mais
conhecidas do cancioneiro
nacional: “Boate Azul”, e autor
de mais de mil composições,
o compositor Benedito Onofre
Seviéro faleceu no final de
fevereiro, aos 84 anos, em
Santo André.

Foto: DR-Direitos Reservados

A CABELEIRA DE JOÃO
João Roberto Kelly tem o pódio
de maior criador de sucessos da
história do Carnaval de salão, e
tem como uma de suas obras
primas o hit “Cabeleira do Zezé”,
que recentemente completou 50
anos, sempre entre as 10 maiores
arrecadações de direitos autorais
no período carnavalesco.
“Cabeleira do Zezé” foi sua
primeira marchinha. Composta
na mesa de um bar, por inspiração
de um garçom cabeludo fã dos
Beatles, a canção foi seguida por
“Mulata Iê-iê-iê”, “Maria Sapatão”
e “Bota a Camisinha”.

Todas as histórias foram reunidas
em um livro: “Cabeleira do Zezé
e Outras Histórias” (Ed. Irmãos
Vitale), que também fala sobre a
vida do compositor.

Nascido em Boa Esperança
do Sul, região de Araraquara,
Seviéro deixa a esposa, Lourdes
Domingas Santos Seviéro. A
ABRAMUS lamenta a morte
desse grande artista e deseja
muita força para família,
amigos e fãs.

Coroado nos anos 60 como o “Rei
das Marchinhas”, João Roberto Kelly
ainda se emociona quando vê sua
obra embalar os foliões do Carnaval. “A maior alegria da minha vida
é ver minhas músicas passando de
uma geração para a outra. Todos
os blocos tocam as minhas marchinhas. Não ouço isso com
os ouvidos, mas com o
coração”, diz o autor.

NOVO
TEMPLO

Junto a essa novidade, a artista
anunciou o lançamento do seu
disco “Novo Templo”. Com três
anos de produção, o álbum foi
lançado em novembro. “Esses
três anos de preparo foram um
propósito de Deus para minha
vida pessoal e ministerial e não
propriamente uma escolha. Foi
um tempo muito especial, em
que tive muitas experiências
com Deus".
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ELA NÃO PARA!
Completando 20 anos de carreira,
Negra Li está em pré-produção
do seu novo trabalho, que será
produzido por João Marcello
Bôscoli, e deve ser lançado esse
ano. “Admiro muito o João. Ele é
um grande pesquisador e conhece
muito sobre música. Este projeto
será meu primeiro DVD e um
divisor de águas na minha carreira”,
revelou ela, que, na carreira solo,
lançou três discos.
Primeira cantora nacional de hip
hop a assinar com uma gravadora,
Negra Li conta que ainda está
compondo e trabalhando em
algumas canções do novo disco,
mas já tem uma pronta, em

homenagem ao marido, o cantor
Junior Dread. “Sempre compus
sobre amores sofridos, e agora
tem tanto tempo que eu não
choro, não sofro por amor, que
tive que descobrir uma maneira
nova de compor canções românticas, e o resultado foi lindo,
muito emocionante”, diz.
“Você Vai Estar na Minha - Duetos”,
foi o último disco lançado por ela
e contou com participações de
Skank, Caetano Veloso, Nando Reis,
Pitty, Akon, entre outros. “Me
emocionei e me senti muito querida por ser convidada para tantas
experiências. Meu show é rico por
causa dessas influências”.

Foto: DR - Direitos Reservados

Com seis CDs gravados e quinze
anos de carreira, Shirley Kaiser
comemora agora o contrato
assinado com a Universal Music.
A cantora se tornou a primeira
representante da música
pentecostal a firmar parceria
com a gravadora.

Júpter
SLAP e Polyssom

Terceiro álbum de estúdio do cantor Silva,
Júpiter aborda relacionamentos, amor,
sexo e investe em batidas e arranjos R&B
que flertam com o hip hop. O primeiro
single do álbum, lançado pelas gravadoras
SLAP e Polysom, é "Eu Sempre Quis".

Foto: Quartel Design

Camila Campos
Deus Está Vivo

Uday Vellozo, mais conhecido
como Benito di Paula, estourou
com a música “Violão Não se
Empresta a Ninguém”, na década de
70. Poucos anos depois, emplacou
diversos sucessos, como “Retalhos
de Cetim” e “Charlie Brown”, e
chegou até mesmo a ficar na frente
de Roberto Carlos nas listas de LPs
mais vendidos. O cantor entra agora
para o time da ABRAMUS.
Com mais de 35 discos lançados,
Benito di Paula, divulga um novo
single, composto por seus irmãos
Ney e Ana Carolina Vellozo. “Teia”,
é o novo trabalho de uma

carreira que já dura mais de 45
anos. “A arte é muito difícil de
ser explicada e traduzida. A
música para mim nasce pronta,
porque não tenho a preocupação
em compor. Ela simplesmente
aparece”, responde o cantor de
forma simplória.
Benito é eclético, e prefere não
definir o estilo de suas músicas.
“Eu vivo da música e a música é
a minha vida. Minhas músicas
romperam fronteiras e pude tocar
em muitos lugares”. E conclui: “O
público é o que me motiva a dar
continuidade ao meu trabalho”.

Independente

“Deus Está Vivo”, o novo CD de Camila
Campos, acabou de ser lançado. Com 9
composições próprias, e de Eli Soares, Paulo
César Baruk e uma versão internacional de
Kari Jobe, o disco tem a produção musical de
Fernando Prado e participação especial do
Pregador Luo.

Coral Resgate
Foto: Quartel Design

BENITO DI PAULA É O
NOVO ASSOCIADO ABRAMUS

24 Horas Fiel
Universal Music

Na estrada há quase 17 anos, o Coral Resgate
lança seu quarto disco: "24 Horas Fiel”, que
aborda o tema fidelidade: “Podemos olhar
além das ruínas causadas pela infidelidade
dos homens e avistarmos Um que é grande
em fidelidade”, explica o regente Gustavo
Mariano, líder do grupo.

Foto: DR - Direitos Reservados

Foto: Adriano Damas

Silva

Foto: Andréia Takaishi

lançamentos

ELI SOARES LANÇA DVD
O cantor Eli Soares ficou conhecido
por vencer a primeira temporada
do quadro “Showveiro”, da emissora
Rede Super, em agosto de 2009, e
hoje está preparando seu primeiro
DVD, pela Universal Music. Eli
Soares conta que o local escolhido
para gravação – uma igreja –
exigiu muito da produção. “Todos
os envolvidos tiveram comprometimento com cada detalhe para que
essa produção tivesse um resultado
funcional e satisfatório”.
O DVD foi gravado na Cidade
Maravilhosa, e contou com uma
grande participação de público. “O
Rio de Janeiro foi a cidade escolhida

justamente porque esse público
sempre me acolheu e apoiou meu
trabalho. Foi muito edificante ver
e ouvir as pessoas adorando a
Deus e cantando a maioria das
músicas. Inesquecível!”.
O cantor, que desde os oito anos
se apresenta em igrejas, conta
que tem grandes expectativas
para esse projeto. “Espero que este
DVD seja um divisor de águas no
meu ministério e que traga novas
oportunidades. Que as pessoas
possam ser alcançadas pelo poder
de Deus trazendo cura, libertação,
salvação e muita paz”, conclui
o cantor.
Revista ABRAMUS
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Foto: Erika Marques
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Feffer e o Mundo
Composta por Ruben Feffer, a trilha
sonora do longa de animação
"O Menino e o Mundo" tem
encantado plateias ao redor do globo.
O filme foi o representante brasileiro
no Oscar deste ano.
Revista ABRAMUS: Apesar de ser uma
animação, "O Menino e o Mundo" não
é exatamente um filme infantil. Foi
difícil encontrar o equilíbrio entre
esses dois mundos ao compor a trilha?
Ruben Feffer: As conversas com o diretor,
Alê Abreu, ajudam nesse balanceamento,
mas tanto eu quanto Gustavo Kurlat
(compositor), com nossa experiência de
fazer música para crianças de todas as
idades, temos um conceito bem forte de
nunca fazer nada puramente infantil, e
reduzir o nível cultural ou emocional. Eu
gosto de dizer que é para a criança em
cada adulto, e o adulto em cada criança.
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Produzimos a canção incluindo nela um
sample (extrair o trecho de uma gravação
e utilizá-la para a construção de uma nova
canção) da música-tema do filme, "Airgela",
e colocamos o Emicida para fazer rap
ao contrário, invertendo o refrão de sua
música "menino mundo, mundo menino"
para "oninem odnum, odnum oninem".
Isso acabou dando um colorido único para
a sua música, e fazendo a harmonização
com o restante da trilha do filme maior.

‘O Menino e o
Mundo’ não tem
nacionalidade,
é apenas humano.
Então, por que não
seria reconhecido?

RA: "O Menino e o Mundo" não tem falas
compreensíveis. Isso tornou o trabalho
de composição da trilha mais desafiante?
RF: Tudo nesse filme foi desafiante. Mas
era claro para nós que, pelo filme não ter
diálogos compreensíveis com a mente, e
sim com o coração, nossa responsabilidade
era maior. Em alguns momentos, chegou a
ser explicitado para nós que a responsabilidade da compreensão (e das pessoas gostarem
ou não do filme) cabia em grande parte
a nós e à nossa música! Por outro lado,
havia uma liberdade criativa muito maior
também, já que não tinha o problema
tradicional de a música "brigar" com
os diálogos.

RA: Como foi a emoção ao ter descoberto
que o longa foi indicado ao Oscar, depois
de já ter recebido mais de 40 prêmios
mundo afora?
RF: Isso foi algo realmente inacreditável
para todos nós, aliás continua sendo. O
filme é extremamente atípico em relação
aos padrões da indústria norte-americana
de animação, e quase que explicitamente
um manifesto contra essa hegemonia da
animação "careta" que temos vivido. Ao
mesmo tempo, não à toa que o filme
recebeu tantos prêmios no mundo todo, ele
não tem nacionalidade, é apenas humano,
então, por que não seria reconhecido?

RA: O rapper Emicida também participa
da trilha. Como foi trabalhar com ele?
RF: Foi muito bacana! Ele é um artista
incrível, super versátil, sem medo de
experimentar. Quando o Alê falou com ele,
o Emicida já foi fisgado logo de cara. Ficou
superemocionado, foi para casa e voltou uns
dias depois com um rascunho que ele tinha
criado, e que já era praticamente 70% da
música "Aos Olhos de Uma Criança".

RA: Hoje, sua produtora musical, a
Ultrassom, é uma das boas fontes de
trilhas sonoras de filmes no Brasil. Como
você enxerga o cinema brasileiro hoje?
RF: Muito obrigado! O cinema brasileiro está
em uma nítida fase de maturação. Antes era
algo mais infantil, extremamente pioneiro e
corajoso, mas focado demais no próprio
"umbigo" e difícil de dialogar com o resto
das pessoas e do mundo. Estamos em um
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RUBEN
FEFFER
momento mais profissional, tanto técnica,
quanto artisticamente e com talentos cada
vez maiores em todas as áreas. Espero que
consigamos amadurecer sem perder a
criança interior, e possamos sempre trazer
a criatividade e inovação que o brasileiro
tanto tem a contribuir para o mundo.
RA: Como você enxerga o atual
momento da animação brasileira?
RF: Não tem como negar que o momento
da nossa animação é realmente muito forte.
Isso é resultado de muitos anos de trabalho
de diversas entidades como a ANCINE, o
BNDES, e da Lei do Audiovisual que ajudou
muito esse mercado a se estabelecer. Hoje,
após as sucessivas premiações que o Brasil
trouxe, o mundo olha para nosso país com
outros olhos e tenta capturar um pouco
desse talento e sucesso. Estou muito feliz
em poder fazer parte de um momento
tão produtivo desse mercado.

Eu gosto de
dizer que é para
a criança em
cada adulto,
e o adulto em
cada criança.
RA: Qual a importância da proteção
de Direitos Autorais e sua relação com
a ABRAMUS para o seu trabalho?
RF: A ABRAMUS e seu trabalho com relação
aos Direitos Autorais tem sido de extrema
importância para o meu trabalho. A equipe
sempre me ajuda a sanar dúvidas, e até
pequenas produções criadas e publicadas
há tempos ainda trazem frutos, que seriam
completamente perdidos, não fosse pelo
trabalho da Associação. Eu indico a
ABRAMUS para todos que queiram maximizar a gerência de suas produções musicais,
independentemente do ramo ou estilo.

Foto: Marcus Kuhl

coluna jurídica

por Thiago Jabur

Direito de inclusão e direito de
execução pública: Diferentes fontes
de renda do titular de direito autoral?
Trata-se de duas fontes distintas de recebimento a que o titular tem direito

Muitos titulares de direito autoral
desconhecem o fato de que, não é porque já
autorizaram a inclusão de uma de suas obras
em uma produção audiovisual, (filme, novela,
série, documentário, etc) que não terão mais
o direito de receber valores pela execução
pública desta mesma obra audiovisual.
São fontes de rendas distintas a que o titular
tem direito. E isso há que ficar claro!
Explico: quando uma produtora de cinema,
por exemplo, solicita ao titular de uma obra
musical (autor), a autorização para a inclusão
desta obra em determinado filme que será
rodado nos cinemas, a produtora deverá
pagar um valor previamente combinado,
ao autor, pela utilização de tal obra.

Ainda que os
autores concedam o
direito de reprodução,
é imprescindível
também o pagamento
ao ECAD
A inserção desta obra musical no filme
comporá a trilha sonora do filme. E, por
esta inclusão, o autor deve ser remunerado.
Tecnicamente, é o que a lei de Direitos
Autorais denomina de direito de inclusão.
E a lei é clara: Expõe, literalmente, que
dependerá de autorização prévia e expressa
do autor para a utilização da obra, por
quaisquer modalidades. Incluída, portanto, a
obra do autor em uma produção audiovisual,
ele terá que ser remunerado já que sua obra
compõe a trilha sonora de um filme.
Então, quer dizer que, uma vez remunerado
pela inclusão de sua obra em um filme, o
autor não terá mais o direito de receber
qualquer valor? Correto? Não. Em verdade, o
valor que o autor (assim como o editor, o
intérprete, os músicos acompanhantes etc),
que tem sua obra explorada por uma
produtora audiovisual, recebe quando uma

de suas obras é utilizada, por exemplo, em
um filme, consiste apenas em uma das
fontes de renda que o titular dos direitos
autorais possui.
Contudo, não é a única! A outra fonte de
renda, decorrente da mesma relação (obra
x filme), e que também poderá o titular de
direito autoral (ex. autor) ser remunerado
é através da execução pública da obra
audiovisual (filme). Este é o chamado
direito de execução pública.
E, cada vez mais, este entendimento
tem sido consolidado pelos tribunais
brasileiros. Em agosto de 2015, o Superior
Tribunal de Justiça, sacramentou que é
possível a suspensão ou a interrupção
da transmissão ou retransmissão públicas
de obra audiovisual por sociedade
empresária do ramo cinematográfico,
no caso em que não houver o prévio
pagamento dos direitos autorais referentes à transmissão ou à retransmissão dos
fonogramas que componham a trilha
sonora da obra cinematográfica, ainda
que os detentores dos direitos autorais
dos fonogramas tenham concedido,
ao diretor ou ao produtor da obra cinematográfica, autorizações para inserção das
suas obras na trilha sonora do filme
(STJ. 3a Turma. AgRg no AgRg no REsp
1.484.566-SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, julgado em 6/8/2015).
Hipoteticamente, digamos que a produtora
de cinema "YXZ Filmes" gravou um filme.
A trilha sonora deste filme foi composta
por 10 músicas. Os autores dessas obras
musicais, expressamente, autorizaram à
produtora que tais canções fizessem parte
da trilha sonora do filme. No entanto, ainda
que conferida a autorização pelos autores
das músicas, para que o filme fosse rodado
nos cinemas, faz-se imprescindível que a
produtora também pague ao ECAD,
através de uma de suas associações - tal
como a ABRAMUS - os direitos autorais das
canções que integram a trilha sonora do
filme (obra audiovisual).

É claro, pois, que a prévia autorização
concedida pelos autores das músicas para
que elas sejam utilizadas na trilha sonora
não contempla a autorização para a
execução pública das músicas nos cinemas.
Desse modo, mesmo tendo sido concedida
autorização à produtora do filme, ainda
assim é necessária a autorização para
execução pública da obra musical, que
somente pode ser concedida mediante
comprovação prévia do recolhimento dos
valores relativos aos direitos autorais ao
ECAD. Em suma, o autor da canção que
integrará a trilha sonora do filme, além de
ter que conceder uma autorização específica
para que sua obra musical seja implantada
no filme, também terá o direito de receber
outra remuneração, esta última decorrente
do pagamento dos direitos autorais das
músicas para que o filme seja exibido ao
público (direito de execução pública).

é possível a
suspensão pública
da obra audiovisual
quando não houver
pagamento dos
direitos autorais
Portanto, o autor de uma obra musical
inserida em um filme, além de já ter sido
remunerado pela inclusão de sua obra no
filme, também será remunerado pela
utilização daquela obra publicamente; pela
exposição daquela obra nas salas de cinemas;
pela exposição daquela obra na televisão ou
qualquer outra plataforma que a obra seja
exibida ao público.
Thiago Jabur Carneiro é sócio
da Mello Advogados Associados,
Doutor e Mestre em Direito da
Propriedade Intelectual pela
Universidade de São Paulo (USP)
e autor de livro e artigos jurídicos.
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Direitos Conexos no
Na hora de explorar obras audiovisuais financeiramente, como são divididos
os rendimentos entre cada artista?

Os direitos conexos, também conhecidos
como vizinhos ou análogos (aos direitos
do autor) protegem profissionais que,
embora não sejam autores diretos, têm
uma importante participação na obra
por lhe acrescentar valor, incluindo,
até mesmo, elementos criativos de sua
personalidade. Música, novelas, filmes,
séries, enfim, uma infinidade de obras, para
alcançar o resultado final, precisa reunir
uma soma de elementos e profissionais.
Além disso, as produções dessas obras
costumam levar meses e contar com
um grande número de pessoas em
sua elaboração. No entanto, surge a
dúvida: na hora de explorar a obra
financeiramente, como são divididos
os rendimentos (que podem vir, por
exemplo, de sua distribuição)?
Esse é o caso do artista, pela interpretação
ou execução; do produtor fonográfico,
por sua contribuição criativa e técnica;
e das empresas de radiodifusão, por seu
programa. Vale ressaltar que os titulares
de Direito Autoral são pessoas físicas ou
jurídicas com direitos de autor, ou conexos
atribuídos pela legislação, que podem
ser classificados como Titular de Direitos
de Autor e Titular de Direitos Conexos.

acompanhante e o produtor fonográfico.
Já no audiovisual, essa denominação pode
se desdobrar ainda em Autoral, que
engloba o autor do argumento, o
roteirista e o diretor; e o Conexo, com
intérprete (ator) e produtor.
Esses direitos se dividem ainda na música
feita para a produção audiovisual, que é o
caso das trilhas. Nessa situação, o Conexo,
também é o autor da obra. “Muitas vezes,
o artista compõe e executa a obra. Assim,
ele é autor e intérprete da canção”, explica
Fernando Santos, Gerente de Artístico &
Repertório da ABRAMUS. Além disso, existe
também o fonograma pré-existente, em que
intérpretes fazem uma versão de arranjo
de uma obra já gravada anteriormente.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem
firmado jurisprudência com base no
capítulo de Direitos Conexos da Lei de
Direitos Autorais (9.610/98) para discutir
essas atribuições. Dessa forma, são detentores de direitos conexos, aparentados ou
vizinhos ao direito de autor, artistas ou
outras pessoas que representem um papel,
cantem, recitem, declamem, interpretem
ou executem em qualquer forma obra
literária ou artística. Esses artistas são
chamados de executantes ou intérpretes.

Vale ressaltar que direitos de autor e
direitos conexos protegem pessoas diferentes.
Isso significa que os direitos desses
profissionais não afetam de qualquer
maneira os direitos do criador.
Na música, isso se divide entre Autoral,
nesse caso, autor/compositor e o editor;
ou conexo, que inclui intérprete, músico
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A Lei de Direitos Autorais estipula o prazo de
até 70 anos para a proteção desses tipos de
direitos e trata ainda das particularidades de

cada um desses profissionais, discriminando
artigos e dispositivos específicos para
cada um deles.

No audiovisual,
a distribuição é feita
conforme a secundagem
de cada obra e
fonograma utilizado.
Aos artistas intérpretes ou executantes a lei
assegura o direito de autorizar ou proibir a
reprodução, execução pública e locação de
suas interpretações, bem como colocá-las à
disposição do público. Quando na interpretação ou na execução participarem vários
artistas, seus direitos serão exercidos pelo
diretor do conjunto. A esses profissionais
são reservados, ainda, o direito sobre sua
voz e imagem.
Já os produtores de fonogramas têm o direito
exclusivo, com ou sem ônus, sobre qualquer
tipo de reprodução, distribuição, locação,
comunicação ao público por meio da
execução pública ou qualquer outro meio
de utilização que possa ser criada.
Às empresas de radiodifusão, importantes
meios de propagação do conhecimento e
da cultura entre a população, cabem o direito
exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões,
bem como a comunicação ao público, pela
televisão, em locais de frequência coletiva,
sem prejuízo dos direitos dos titulares de
bens intelectuais incluídos na programação.
Depois de traçarmos um panorama sobre
os profissionais que têm seus direitos
conexos assegurados e quais são esses
direitos, passamos para uma segunda fase:
entender como funciona, na prática, os

direito autoral

Audiovisual
Audiovisual
direitos conexos sobre os fonogramas
inseridos em produções audiovisuais.
O fonograma é a obra gravada, ou seja, é a
música que escutamos de um CD, rádios etc.
Ao fazer a gravação de uma música, o artista
deve registrar a obra na Biblioteca Nacional
e, em seguida, definir quem será o produtor
fonográfico responsável por fazer o cadastro
do fonograma. No caso de artistas de
gravadoras, é a própria empresa que se
responsabiliza pelo cadastro do ISRC, o
registro da gravação da obra. Quando um
músico deseja gravar uma obra de outro
artista, é o produtor fonográfico quem
pede a autorização à editora ou ao próprio
titular da obra. No caso do artista independente, a responsabilidade de pedir essa
autorização é dele.

fonográficos (que podem ser os próprios
intérpretes), podem receber Direitos
Autorais quando houver arrecadação.
O Consultor da ABRAMUS, Ney Tude, explica
que “nos audiovisuais, a distribuição é feita
conforme a secundagem de cada obra e
fonograma utilizado. Dessa forma, divide-se
a verba devida a cada filme pelo total de
segundos do audiovisual e paga-se cada
obra e fonograma conforme os segundos
de utilização”. Ele ressalta que é importante
considerar a diferenciação entre as obras
e fonogramas, sendo mais valorizadas
aquelas de abertura e encerramento,
enquanto as de fundo recebem menos.
Contudo, para requerer seus direitos, assim
como no direito autoral, o profissional
atendido pelos direitos conexos precisa
registrar seus fonogramas e declarar seu
uso no audiovisual. “Antes de se pensar
no audiovisual, precisa-se cadastrar o
fonograma. Não existe uma base de
fonogramas para audiovisuais. O que

Antes
Antesde
dese
sepensar
pensarno
no
audiovisual,
precisa-se
audiovisual, precisa-se
cadastrar
cadastraros
osfonogramas.
fonogramas.
Não
Nãoexiste
existeuma
umabase
base
de
fonogramas
para
de fonogramas para
audiovisuais.
audiovisuais.OOque
queocorre
ocorreéé
que
quese
sevincula
vinculaoofonograma
fonograma
cadastrado
cadastradopara
paratodos
todosos
osusos
usos
aaum
audiovisual
e
às
obras
um audiovisual e às obras
lá
lálistadas,
listadas,com
comsuas
suas
secundagens, etc.
secundagens, etc.

ocorre é que se vincula o fonograma
cadastrado para todos os usos a um audiovisual e às obras lá listadas, com suas secundagens etc”, explica Tude.
Em março deste ano, a ABRAMUS, assinou
um contrato de representação recíproca,
que iniciará o trabalho da distribuição de
direitos conexos na área de audiovisual no
Brasil, com a SAGAI (Sociedade Argentina
de Gestão de Atores e Intérpretes). “A SAGAI
é uma importante sociedade de gestão
coletiva da América Latina, e em poucos
anos se transformou num exemplo de
gestão. Esta nova parceria iniciará o trabalho
da distribuição de Direitos Conexos na área
Audiovisual no Brasil. Estamos muito felizes”,
finaliza a Gerente do Departamento de
Audiovisual, Fabiana Nascimento.

Lei 9.610/98 Lei do Direito Autoral
Art. 89.
As normas relativas aos direitos de
autor aplicam-se, no que couber,
aos direitos dos artistas intérpretes
ou executantes, dos produtores
fonográficos e das empresas de
radiodifusão.
Foto: Alek von Felkerzam

O departamento de Documentação recebe
os fonogramas para cadastro por meio dos
departamentos de A&R (Artístico e Repertório) e Crédito Protegido, ou do próprio titular,
pelo correio ou e-mail. A equipe de Cadastro
de Fonograma é responsável pelo cadastro
e alteração de fonogramas no sistema ECAD.
Logo que a obra é gravada, os titulares que
participaram dessa gravação, intérpretes,
músicos acompanhantes e produtores

por Iara Martins

Parágrafo único. A proteção desta Lei
aos direitos previstos neste artigo
deixa intactas e não afeta as garantias
asseguradas aos autores das obras
literárias, artísticas ou científicas.
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DAS RUAS PARA AS GALERIAS
por Iara Martins
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Foto: DR - Direitos Reservados

A arte urbana, street art ou
urbanografia começou como
um movimento underground e foi
vista durante muito tempo como
subversiva, uma mera forma de
vandalismo. Gradativamente, o
estilo foi ganhando adeptos e
admiradores, e passou a incorporar
uma infinidade de técnicas capazes
de dar visibilidade à arte cotidiana,
provocando uma reflexão social e
artística pelas ruas das cidades. Hoje,
o movimento ocupa seu espaço não
só no ambiente urbano, mas também
em galerias, museus e centros de
arte de todo o mundo.
O artista Elias Zoccoli viveu esse
período de marginalização e hoje,
consagrado, conta como foi essa
transição. “Nos anos 80, o grafite
era uma atividade marginal e de
risco para o artista. Atualmente,
a street art é aclamada até pelos
mais conservadores. Por isso, o
artista de hoje tem o desafio de se
destacar em um cenário competitivo, ter uma boa proposta de trabalho
e ser fiel aos seus ideais, com temas
relevantes para a sociedade. E, acima
de tudo, deve ser um empreendedor,
gerir seu trabalho como uma empresa
e procurar boas parcerias comerciais
para escoar sua produção”.

Eduardo Kobra, prestigiado em
diversos países do mundo, ratifica
o raciocínio de Elias: “demorei
longos 15 anos para ter acesso a
murais no exterior, exposições em
galerias internacionais e a parcerias
que mudaram o cenário de possibilidades para meu trabalho. Acredito
no trabalho, isso faz a diferença,
não consigo imaginar que este
caminho possa ser trilhado sem
esforço. Então, não tem mistério, o
cenário vai ser favorável para todos
que estiverem preparados”.

Atualmente, a
street art é aclamada
até pelos mais
conservadores.
E neste cenário em constante evolução, o criador brasileiro encontra
seu destaque, tanto em nosso país
quanto em terras internacionais.
Kobra, que já expôs em diversos
países, conta o segredo tupiniquim:
“somos precursores em muitos
aspectos, pela liberdade de criação
e caminhos completamente inusitados, livres de ensinamentos de
antigos conceitos. A determinação
dos artistas brasileiros e a variedade

de estilos que é possível ver nas ruas
de cidades como São Paulo, tudo isso
se tornou combustível para carreiras
internacionais de sucesso de muitos
artistas do nosso país”.
Outro exemplo desse sucesso é
o artista Alemão, que tem suas
habilidades artísticas em street art
representadas em mais de 85
cidades no Brasil e Europa. “Tive
a oportunidade de expor por dois
anos consecutivos no Museu do
Louvre, em Paris, e ter a oportunidade de ver minhas obras lá dentro
foi uma das certezas que meu
trabalho está sendo reconhecido
da melhor maneira possível. Neste
ano, minha turnê internacional
inclui Itália, Áustria, Alemanha,
Portugal, França e EUA”.
E se a arte urbana já conquistou
seu espaço no cenário artístico,
um futuro promissor e competitivo
espera por esses criadores. “Acredito
na street art como um dos principais
movimentos artísticos da nossa
geração e, sem dúvida, assim como
aconteceu com os impressionistas
em Paris, alguns poucos artistas
do cenário mundial da street art
também vão deixar uma história
para posteridade”, comenta Kobra.
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Foto: Wojtek Witkowski

STREET ART
E O DIREITO
AUTORAL
Como toda obra, a arte urbana precisa
ser protegida. Para isso, os criadores
contam com a AUTVIS – Associação
Brasileira dos Direitos de Autores
Visuais, que tem trabalhado com
afinco para assegurar os direitos
autorais desses artistas.

Acredito na utilização
dos murais como
suporte para passar
uma mensagem.
Eduardo Kobra começou sua trajetória em 1987,
na periferia de São Paulo e logo espalhou sua arte
pela cidade. Em 2009, fez a primeira pintura em
3D sobre pavimentos do Brasil.“Sou autodidata e
decidi seguir alguns diferentes caminhos no meu
trabalho. Acredito na utilização dos murais como
suporte para, acima de qualquer estética artística,
passar algum tipo de mensagem sobre temas
que acredito”.

Fotos Artistas: DR - Direitos Reservados

Com obras espalhadas por todo o mundo e total
consciência sobre seus direitos, Kobra acredita
que utilizar qualquer obra ou parte dela sem a
devida autorização é mais que crime, é uma falta
de respeito com o criador.
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A arte é algo
fisiológico para mim.
Preciso dela
para viver.
Wilson, mais conhecido como Gen Duarte,
nasceu na Paraíba e ainda pequeno mudou-se
para São Paulo, onde ocorreu todo seu desenvolvimento artístico. Seus personagens, sempre com
um conceito divertido, e ao mesmo tempo suave,
já foram expostos em países como Argentina,
Inglaterra e Estados Unidos.
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Fabiana Garreta, gerente de operações
da AUTVIS, conta que a conscientização
sobre os direitos dos criadores cresce
em conformidade com a importância
que essa arte conquista no cenário
mundial. “Ainda há muito que ser feito,
muito caminho a percorrer e este é o
desafio da AUTVIS. O lado positivo é
que já crescemos nesse sentido.
Quando começamos a nossa atuação,
essa compreensão era zero. Hoje, tanto
os artistas quanto os usuários estão
buscando mais informações sobre a
reprodução das obras.”

Acredito que toda
superfície pode
virar um mural.
Eriway entrou em contato com as tintas e libertou
sua criatividade no grafitti há pouco mais de três
anos. Natural de Assis (SP), a artista fala que quando
começou a pintar, suas obras eram mais em branco
e preto. “Conforme o tempo foi passando, descobri
a magia das cores e também sua ciência. Aprendi a
manuseá-las e combiná-las”.

A arte mostra novas
formas de pensar,
sentir, conhecer
e transformar.
Nascido no interior de São Paulo, o artista
plástico e ilustrador Fabio Biofa adotou um
estilo de criação inspirado nas ruas. “Gosto de
desenhar desde muito novo, sempre busquei
evoluir e ter um estilo próprio. Hoje, meu trabalho
é inspirado na mescla de formas geométricas.
Busco, tanto nas formas da cidade quanto nos
objetos, detalhes e formatos que dialoguem
com a geometria que utilizo em minhas
criações”, conta.
Para Biofa, a arte faz com que as pessoas saiam da
zona de conforto. “A arte ignora o lado prático da
vida e trabalha com o criativo, mostrando novas
formas de pensar, sentir, conhecer e transformar”.

A arte é uma
linguagem
de comunicação
universal.

Não há qualquer
superfície que não
possa receber arte.

Nascido no Rio Grande do Norte, Elias Zoccoli
começou sua carreira no fim dos anos 80, em
São Paulo. A arte do pintor, escultor, desenhista e
grafiteiro mistura a pop art contemporânea com
arte urbana.

Sua arte é inspirada na infância. “Tento colocar
tudo que sentia naquela época em minhas obras,
pois isso transmite felicidade e leveza ao dia a dia
que está muito insano”. O artista elogia o trabalho
da AUTVIS. “O trabalho da arte exige estudo e
dedicação e sem registro da obra, o artista pode
perder o controle. A AUTVIS tem essa preocupação
em registrar nossas obras em um banco de dados,
colocando tudo em segurança.”

“Sou um artista humanista, gosto de produzir arte
que tenha uma relação direta com as pessoas.
Coisas importantes para mim são as questões
sociais, a política e a dualidade do próprio ser
humano”. Elias acredita que ter a integridade das
criações resguardadas é um dever da sociedade
para com o artista. “Sei da importância da AUTVIS,
que tanto zela pelos direitos dos artistas. Juntos,
formamos uma parceria coesa. A AUTVIS me dá
conforto e proteção zelando pelos meus direitos”.

Foto: Gen Duarte

©BIOFA,Fabio/AUTVIS, 2015

©ALEMÃO/AUTVIS, 2015

©6emeia/AUTVIS, 2015

©KBLO/AUTVIS, 2015

©ZOCCOLI, Elias/AUTVIS, 2013

Foto: Fabio Biofa

Foto: Tato Ribeiro

©ERIWAY/AUTVIS, 2015

Foto: 6emeia

Felipe Rhein Felippe, conhecido como KBLO,
teve contato com a arte ainda em sua infância,
com a mãe e seu avô que trabalhavam com pintura
e desenho. Na adolescência enveredou para os
caminhos do grafite para extravasar sua criatividade.
Por volta de 2004, começou a pintar tribos, sua
marca registrada. “Acho que as pessoas que estão
fazendo trabalhos nas ruas, como grafiteiros, dançarinos, atores, músicos ou até educadores, estão ali
para tornar a sociedade mais humana ou para causar
algum impacto, fazer uma crítica e chamar a atenção
para o que ninguém quer prestar atenção.”

©DUARTE, Gen/AUTVIS, 2015

Foto: Terezinha Junisse

Gosto de pensar
na arte como
uma ferramenta
de inclusão.

©KOBRA, Eduardo/
AUTVIS, 2013

Foto: Tato Ribeiro

A dupla 6emeia, formada por Anderson Augusto,
o SÃO, e Leonardo Delafuente, criam com o
objetivo de gerar mudança e transformação no
cotidiano, com trabalhos inusitados, como bueiros,
postes, tampas de esgoto e tantos outros murais
nada convencionais. “Nosso maior desafio é tornar
nosso trabalho acessível, já que é um trabalho único,
e que acaba gerando um estranhamento inicial.

Foto: Luan Magno

Nem só de arte
se alimenta
o artista.

Foto: Eduardo Kobra

Anderson Ferreira Lemos, o Alemão, nasceu em
Assis, no interior paulista, e deu seus primeiros
passos na arte ainda na escola. Aos poucos, saiu
dos cadernos, para o grafite e hoje, possui obras espalhadas em mais de 85 cidades do Brasil e Europa.
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Os Demônios Pafunça
da Garoa

1959

Mais
Demônios
que nunca

70 ANOS DE GAROA
Lenda viva da música brasileira, e
um dos símbolos de São Paulo, os
Demônios da Garoa têm a cara da
cidade que inspirou muitos dos
sucessos que vivem na memória do
brasileiro, como “Trem das Onze” e
“Saudosa Maloca”, que imprimiram
um estilo paulista no samba. O ritmo,
que comemora seu centenário agora
em 2016, tem o carimbo desse grupo
em mais de 70 anos de sua história.
O grupo recebeu muitos prêmios e
honrarias ao longo dos anos, como
os troféus Roquete Pinto e Chico
Viola, o prêmio Sharp de Música
16
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(1995), o Prêmio Ary Barroso (1998),
a Medalha Anchieta da Câmara
Municipal de São Paulo, o Disco de
Ouro pelo CD “50 anos” (1994), e o
reconhecimento do Guiness Book,
em 1994, como “O Grupo Mais Antigo
e em Atividade no Mundo”.
Atualmente, o grupo está trabalhando na divulgação do disco "Vem
Cantar Comigo". Com mais de 70
anos de carreira, um integrante
original remanescente e os
netos dos primeiros integrantes,
os Demônios da Garoa farão
120 shows neste ano.
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por dentro
O PRESTÍGIO DO BRASIL E
DA ABRAMUS NA IFPI

Foto: Stockvault

O Brasil tem a sexta maior
arrecadação de direitos autorais
para Produtores Fonográficos no
mundo, atrás apenas dos Estados
Unidos, Inglaterra, França,
Alemanha e Japão. Esses dados
foram apresentados durante a
reunião da International Federation
of the Phonographic Industry, IFPI
(Federação Internacional da Indústria Fonográfica, em tradução livre),
realizada entre os dias 7 e 8 de
Outubro de 2015, em Madri.
Este dado apenas comprova a
solidez e eficiência das Leis Brasileiras de Direitos Autorais, construídas
com árduo trabalho ao longo das
últimas décadas, com a estrutura

formada por ECAD e as associações
de gestão coletivas, como a
ABRAMUS. Esse suporte criado foi
vital para a evolução do Brasil no
cenário mundial.
Ainda em Madri, a Dra. Gloria
Braga, Superintendente Executiva
do ECAD, e o Dr. Roberto Mello,
Gerente Geral da ABRAMUS,
falaram sobre o respeito que os
artistas brasileiros são tratados
no exterior e, enfatizaram, que
mesmo em meio a uma grande
crise econômica mundial, a arrecadação cresceu 2% em 2014 somando
50,5 milhões de euros. Na IFPI, a
ABRAMUS representa mais de 25
mil produtores fonográficos.

DANILO
MIRANDA
Filósofo, sociólogo e Diretor Regional
do Sesc no Estado de São Paulo,
Danilo Miranda, assumiu há 32
anos o papel de diretor do SESC-SP
(Serviço Social do Comércio) com
a missão de levar adiante uma
perspectiva de cultura que engloba
desde a ciência e tecnologia, até o
mundo das artes e do espetáculo
à memória, e à aprendizagem.
Em 2015, Danilo Caymmi, músico,
compositor, arranjador e um dos
diretores da ABRAMUS, entrevistou
Miranda, sobre a cultura brasileira,
sua valorização e caminhos para seu
acesso universal.
Confira a entrevista no site
da ABRAMUS:
http://www.abramus.org.br/

Foto: DR - Direitos Reservados

ABRAMUS ASSINA CONTRATO
COM SAGAI
A ABRAMUS deu um importante
passo para o desenvolvimento
do Direito Autoral das obras
audiovisuais no Brasil. Em março,
a Associação assinou um contrato
de representação recíproca,
que iniciará o trabalho da distribuição de direitos conexos na
área de audiovisual no Brasil,
com a SAGAI (Sociedade Argentina
de Gestão de Atores e Intérpretes).
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A cerimônia ocorreu em Buenos
Aires, e contou com a presença
de importantes atores argentinos
membros do Conselho Diretivo da
SAGAI. A operação começou oficialmente em março deste ano, com
treinamentos e intercâmbio de
sistema e informações.
Durante os últimos anos, a SAGAI
arrecadou valores para mais de 500

produções brasileiras e enviará
estes valores para a ABRAMUS
repassar aos titulares de direito
assim que forem identificados.
Esses serão os primeiros valores
para a área conexa e contemplarão
um grande número de atores brasileiros. Para facilitar a comunicação
com os artistas associados, em breve
a ABRAMUS lançará informativos
sobre esta nova área de atuação.

ABRAMUS NA FESTA NACIONAL
DA MÚSICA 2015

O ECAD tem como principal
objetivo centralizar a arrecadação e distribuição dos direitos
autorais de música no Brasil,
e é atualmente administrado
por nove associações de
gestão coletiva musical,
sendo a ABRAMUS uma delas.
Na associação, o titular faz a
sua filiação, cadastra suas
obras, entre outros serviços.
Após fazer a arrecadação e
a identificação dos direitos,
o ECAD passa os valores para
as associações que então
repassam para seus filiados.
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A Festa Nacional da Música
promete novidades para as próximas edições. Fernando Vieira,
promotor do evento, anunciou
em reunião com o prefeito da
cidade, Cléo Port, que o evento
passará a ser itinerante agora, em
2016. “Nós já vínhamos pensando
em mudanças”, comentou.

M

Como acontece todos os anos, a
última edição contou com a presença de vários artistas de peso homenageados, como: 14 Bis, Damares,
Dorgival Dantas, Flávio Venturini,

João Bosco & Vinícius, Nando Reis,
Padre Alessandro Campos, Pixote,
entre outros. Além disso, o Gerente
de Novos Negócios da Associação,
Gustavo Gonzalez, junto ao
Carlão (da Vison), Glória Braga
(do Ecad), Thiago Medeiros (da
Deck) e Jean (da Mix Radio)
deram uma palestra sobre
Música Digital.

O

Em 2015, a Festa Nacional da Música
chegou à sua 11ª edição, consolidada como o maior encontro musical
da América Latina. Realizada na
cidade de Canela, na Serra Gaúcha,
a Festa conta anualmente com a
presença da ABRAMUS, que mostra
seu reconhecimento ao mais
importante evento da indústria
fonográfica brasileira, com um
espaço destinado ao atendimento
dos seus associados, além de
apresentar o trabalho que tem feito
junto aos profissionais da área.

Foto: DR - Direitos Reservados

SPA E UNIVERSIDADE DE
LISBOA LANÇAM CURSO
DE PÓS-GRADUAÇÃO
Em novembro de 2015, a Sociedade
Portuguesa de Autores (SPA)
comemorou 90 anos de sua fundação,
celebrada com a assinatura de um
protocolo entre a SPA e o Instituto
Superior de Ciências Sociais e
Políticas – Universidade de Lisboa,
visando promover a cooperação
entre as duas instituições com o
objetivo de realizar atividades de
natureza acadêmica, científica,
técnica, pedagógica e cultural em
áreas de interesse comum.
Na mesma data, Dr. Roberto Mello
e José Jorge Letria, membros da
ABRAMUS e da SPA, assinaram,

respectivamente, um contrato de
cooperação e reciprocidade entre
as duas sociedades. O encontro
foi seguido de um debate com
a participação de José Jorge Letria,
presidente da SPA; Dr. Roberto
Mello, gerente geral da ABRAMUS;
Tozé Brito, administrador da SPA;
Gustavo Gonzalez, gerente de
novos negócios da ABRAMUS;
Ivan Lins, cantor e compositor;
Paulo de Carvalho, cantor e membro
da Direção da SPA; Miguel Ângelo,
autor e membro do Conselho Fiscal
da cooperativa, em que foram
apontadas novas ações e propostas
para o futuro.
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REUNIÃO DO CONSELHO DE
ASSOCIADOS DA ABRAMUS
Criado em 2015 por Ricardo Mello,
o Conselho de Associados da
ABRAMUS (CDA) tem como objetivos principais tratar de assuntos
ligados ao direito autoral de
maneira independente. Composto
de forma heterogênea por membros vindos tanto da área artística
quanto executiva, formado por
Daniel Carlomagno (presidente),
Paulo Rosa (vice-presidente),
Dulce Quental, Max Vianna, Frejat,
César Vieira e João Gonçalves, o
Conselho se reúne periodicamente
para discutir assuntos atuais e que
dizem respeito ao futuro da música.
Entre eles, está o streaming, com
dúvidas sobre a sua categorização
como Direito de Reprodução ou
execução pública, os baixos valores
pagos pelo Spotify e similares,

além da distribuição digital como
um todo, incluindo aquela feita
pelo Google.
Em 2016, comemorando 2 anos
de existência, e com um grupo
mais experiente e já consolidado,
o Conselho tem como meta a
aproximação com os mais de
50.000 associados da ABRAMUS.
“Queremos abrir um canal de
comunicação para esclarecimentos
de dúvidas e ações que o Conselho
vem tomando”, comenta Daniel
Carlomagno, presidente do
Conselho. Em sua última reunião,
realizada em fevereiro, o Conselho
discutiu a Distribuição Digital e
o Planejamento da Comunicação
junto aos Associados ABRAMUS
para o ano de 2016.

AUTVIS LUTA PELA APLICAÇÃO
DO DIREITO DE SEQUÊNCIA
A Associação Brasileira dos Direitos
de Autores Visuais é coligada à
ABRAMUS, e licencia obras de artistas
brasileiros e internacionais. Para tanto,
a entidade tem contratos de reciprocidade com mais de 30 sociedades pelo
mundo, que auxiliam na representação
de todos os artistas filiados/representados como Oscar Niemeyer, Cândido
Portinari, Leda Catunda, Kobra, Cícero
Dias, Di Cavalcanti, Vik Muniz, Frida,
Miró, Picasso, entre outros em todo o
território brasileiro e no exterior, com
toda a segurança e respeito pelos seus
Direitos – tanto de Reprodução e
Comunicação quanto o de Sequência.
“Em 2016, a AUTVIS e suas sociedades
irmãs estão reforçando a campanha
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sobre o reconhecimento e aplicação
do Direito de Sequência em todo
o mundo”, comenta Fabiana Garreta,
Gerente de Operações da AUTVIS.
No Brasil, a Lei 9610/98 estabelece
o direito que o autor possui de
receber uma quantia sobre as vendas
subsequentes de sua obra.
A AUTVIS também é membro da
Confederação Internacional das
Sociedades dos Autores e Compositores, CISAC, e participa de reuniões,
debates e grupos de estudos com
as sociedades do exterior a fim de
definir soluções para questões
como rotina do licenciamento da
reprodução de suas obras, Direito de
Sequência, uso de obras de forma

indiscriminada na internet, procedimentos para cadastro de
obras etc.
Algumas das principais associações
filiadas são:
ADAGP – França;
VEGAP – Espanha;
JASPAR – Japão;
ARS e VAGA – Estados Unidos;
SAVA – Argentina;
AGADU – Uruguai;
DACS – Inglaterra;
Fundação Picasso;
Fundação Matisse etc.

Deck aposta
em autores

mercado
por Bárbara Medeiros

Com 17 anos completos esse ano, a empresa mostra que soube sobreviver às grandes
mudanças do mercado

O crescimento cada vez maior de consumo
de música pela internet, principalmente por
meios de download ilegais fez os lucros
de grandes gravadoras caírem. No entanto,
a participação de serviços de streaming nas
receitas das gravadoras sustentaram o
primeiro crescimento da indústria fonográfica em 15 anos no mundo.

Acreditamos
que a internet é hoje
um dos principais
meios de divulgação
de artistas e autores
e, principalmente,
acreditamos que
ainda há muito
espaço para bons
compositores.
Dados da Associação Brasileira dos Produtores
de Discos (ABPD) mostram que, em 2006, o
mercado digital brasileiro, que inclui fonogramas digitais, que podem ser comercializados
tanto pela internet quanto por telefonias
móveis, arrecadou pouco mais de R$ 8,5
milhões. No ano seguinte, esse número
passava de R$ 42,8 milhões. Já a venda de
CDs e DVDs, que em 2005 somava R$ 615,2
milhões, caiu para R$ 315,6 milhões em 2009.
O relatório da Federação Internacional da
Indústria Fonográfica (IFPI), de 2014, comprova
esses números e aponta a internet como
o melhor caminho para a recuperação das
gravadoras. Thiago Monteiro, Gerente de

Direitos e Contratos na Deckdisc fala que
ainda nos dias de hoje, as editoras não
reconhecem a Internet como uma fonte
revolucionária para os seus caixas.“Mesmo
com os players ganhando cada vez mais
corpo e influência sobre as gravadoras, a
remuneração do streaming é algo ainda
pouco expressivo para os editores se
comparado com a venda de discos de
10 anos atrás”.
Com 17 anos completos esse ano, a Deck é
uma das empresas que melhor souberam
sobreviver às grandes mudanças do mercado,
desde o MP3.“Acreditamos que a internet é
hoje um dos principais meios de divulgação
de artistas e autores, e principalmente
acreditamos que ainda há muito espaço
para bons compositores”.

Em 2015, a
editora teve um grande
número de músicas
sendo bem executadas
nas rádios de
todo o país.
Nesse sentido, a Editora Deck vem apostando
na busca por novos compositores. Uma
dessas iniciativas é o Encontro de Compositores.“Essa foi mais uma forma de mostrar aos
autores a admiração e respeito que temos
por eles, que são parte essencial para o
sucesso de um artista e da cadeia musical.
Passamos três dias relaxando, conversando,
nos conhecendo, e claro, compondo. Além
disto, surgem novas parcerias e gravação de
músicas novas”, diz Monteiro.

Em 2015, a editora teve um grande número
de músicas sendo bem executadas nas rádios
de todo o país e a primeira posição da Crowley
mais de uma semana, além de canções como
trilhas sonoras em novelas da Rede Globo e do
SBT.“Ano passado chegamos a ter obras em
todas as novelas no ar em um mesmo período.
Continuamos com este trabalho, que conta
com diversos profissionais de outras áreas, para
potencializar ainda mais esses números, tanto
em novelas, como em publicidades e filmes”.

O Encontro de
Compositores é uma
forma que encontramos
de mostrar aos autores
a admiração e respeito
que temos por eles,
que são parte essencial
para o sucesso de
um artista e da
cadeia musical.
Thiago conta que, em 2016, as expectativas
da Editora permanecem altas.“Nossas
perspectivas para 2016 são de crescimento
no mercado audiovisual. Acreditamos que,
além de rentabilidade, o audiovisual traz
visibilidade para as músicas e seus criadores”.
Mas os desafios continuam à altura:
“Queremos ampliar o elenco, mantendo o
padrão de relacionamento e atendimento
que estabelecemos com nossos autores e
artistas, sempre levando em consideração
a importância da internet e do streaming para
os nossos artistas e autores”, finaliza.
Revista ABRAMUS
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Então, Adeus!
Isto aconteceu na Bahia, numa tarde
em que eu visitava a mais antiga e
arruinada igreja que encontrei por lá,
perdida na última rua do último bairro.
Aproximou-se de mim um padre velhinho,
mas tão velhinho, tão velhinho que mais
parecia feito de cinza, de teia, de bruma,
de sopro do que de carne e osso.
Aproximou-se e tocou o meu ombro:
— Vejo que aprecia essas imagens antigas —
sussurrou-me com sua voz débil. E descerrando
os lábios murchos num sorriso amável:
— Tenho na sacristia algumas preciosidades.
Quer vê-las?
Solícito e trêmulo foi-me mostrando os
pequenos tesouros da sua igreja: um mural
de cores remotas e tênues como as de um
pobre véu esgarçado na distância; uma
Nossa Senhora de mãos carunchadas e
grandes olhos cheios de lágrimas; dois anjos
tocheiros que teriam sido esculpidos por
Aleijadinho, pois dele tinham a inconfundível
marca nos traços dos rostos severos e nobres,
de narizes já carcomidos… Mostrou-me todas
as raridades, tão velhas e tão gastas quanto
ele próprio. Em seguida, desvanecido com o
interesse que demonstrei por tudo, acompanhou-me cheio de gratidão até a porta.
— Volte sempre — pediu-me.
— Impossível — eu disse. — Não moro aqui,
mas, em todo o caso, quem sabe um dia…
— acrescentei sem nenhuma esperança.
— E então, até logo! — ele murmurou
descerrando os lábios num sorriso que me
pareceu melancólico como o destroço de
um naufrágio.
Olhei-o. Sob a luz azulada do crepúsculo,
aquela face branca e transparente era de
tamanha fragilidade, que cheguei a me
comover. Até logo?…“Então, adeus!”, ele
deveria ter dito. Eu ia embarcar para o Rio
no dia seguinte e não tinha nenhuma ideia
de voltar tão cedo à Bahia. E mesmo que
voltasse, encontraria ainda de pé aquela
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igrejinha arruinada que achei por acaso em
meio das minhas andanças? E mesmo que
desse de novo com ela, encontraria vivo
aquele ser tão velhinho que mais parecia
um antigo morto esquecido de partir?!…
Ouça, leitor: tenho poucas certezas nesta
incerta vida, tão poucas que poderia enumerá-las nesta breve linha. Porém, uma certeza eu
tive naquele instante, a mais absoluta das
certezas:“Jamais o verei.”Apertei-lhe a mão,
que tinha a mesma frialdade seca da morte.
— Até logo! – eu disse cheia de enternecimento pelo seu ingênuo otimismo.
Afastei-me e de longe ainda o vi, imóvel
no topo da escadaria. A brisa agitava-lhe
os cabelos ralos e murchos como uma
chama prestes a extinguir-se.“Então,
adeus!”, pensei comovida ao acenar-lhe
pela última vez.“Adeus.”

... num sorriso
que me pareceu
melancólico como
o destroço de
um naufrágio.
Nesta mesma noite houve o clássico jantar
de despedida em casa de um casal amigo. E,
em meio de um grupo, eu já me encaminhava
para a mesa, quando de repente alguém
tocou o meu ombro, um toque muito leve,
mais parecia o roçar de uma folha seca.
Voltei-me. Diante de mim, o padre velhinho
sorria.
— Boa noite!
Fiquei muda. Ali estava aquele de quem horas
antes eu me despedira para sempre.
— Que coincidência… — balbuciei afinal. Foi a
única banalidade que me ocorreu dizer.— Eu
não esperava vê-lo… tão cedo.

Ele sorria, sorria sempre. E desta vez achei
que aquele sorriso era mais malicioso do que
melancólico. Era como se ele tivesse adivinhado
meu pensamento quando nos despedimos
na igreja e agora então, de um certo modo
desafiante, estivesse a divertir-se com a minha
surpresa.“Eu não disse até logo?”, os olhinhos
enevoados pareciam perguntar com ironia.

Apertei-lhe a mão,
que tinha a mesma
frialdade seca
da morte.
Durante o jantar ruidoso e calorento, lembreime de Kipling.“Sim, grande e estranho é o
mundo. Mas principalmente estranho…”
Meu vizinho da esquerda quis saber entre
duas garfadas:
— Então a senhora vai mesmo nos deixar
amanhã?
Olhei para a bolsa que tinha no regaço e dentro
da qual já estava minha passagem de volta com
a data do dia seguinte. E sorri para o velhinho lá
na ponta da mesa.
— Ah, não sei… Antes eu sabia, mas agora já
não sei.
ENTÃO ADEUS!, de Lygia Fagundes Telles, publicado no
livro Figuras do Brasil 80 Autores em 80 Anos de Folha,
Editora Publifolha, São Paulo
© by Lygia Fagundes Telles

Lygia Fagundes Telles é considerada
pela crítica uma das mais importantes
escritoras brasileiras. Estudou direito
e educação física antes de se dedicar
exclusivamente à literatura. Em 1985
foi eleita para a Academia Brasileira
de Letras, 2005 recebeu o Prêmio
Camões, e esse ano foi indicada ao
Prêmio Nobel de Literatura.

Foto: Ricardo Queiróz

LYGIA
FAGUNDES
TELLES

Foto: Zanone Fraissat

ponto de vista

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MÚSICA E ARTES

A ABRAMUS NÃO É APENAS MÚSICA
Além de ser uma das maiores associações
de Direitos Autorais do Brasil, a ABRAMUS
destaca-se por defender os direitos dos
artistas também nas áreas das
Artes Visuais, Audiovisual e Teatro & Dança.

MUITO ALÉM DA MÚSICA

O DIREITO DO ARTISTA LEVADO A SÉRIO
www.abramus.org.br

/abramus
@abramus

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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