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No próximo dia 17 de novembro, em Las Vegas, acontecerá a 
cerimônia de entrega de prêmios da edição 2016 do Latin 
GRAMMY. Considerando todas as edições do prêmio, 

iniciado em 2000, poucas vezes se viu tantos nomes brasileiros entre 
os finalistas nas categorias gerais – aquelas disputadas por artistas de 
todos os países de língua latina. Em números, Djavan lidera as indi-
cações, concorrendo em quatro categorias, incluindo Melhor Álbum 
do Ano, Melhor Gravação do Ano e Álbum de Cantautor (Vidas pra 
contar). Apenas outros dois artistas também receberam quatro indi-
cações da Academia Latina de Gravação na edição 2016: o colom-
biano Fonseca e a dupla mexicana Jesse & Joy.  

A música brasileira também foi lembrada na categoria Canção do 
Ano, com as faixas Céu (composta e interpretada por Celso Fonseca) 
e Hermanos (autoria e interpretação de Paulinho Moska e do argen-
tino Fito Páez). Uma outra faixa indicada, A chama verde, interpreta-
da por John Finbury, tem participação da cantora brasileira Marcella 
Camargo. Os jovens Sophia Abrahão e Ian Ramil aparecem entre os 
finalistas em Artista Revelação. Na categoria Interpretação de Músi-
ca Urbana, concorre o funk Pra todas elas, do DJ Tubarão, com parti-
cipação de Maneirinho e Anitta. Emicida disputa na categoria Ál-
bum de Música Urbana, com Sobre crianças, quadris, pesadelos e lições 
de casa…”. Destaque maior ainda é a quantidade de produtos brasi-
leiros indicados em Álbum Instrumental. Quatro ao todo: Mercosul, 
de Víctor Biglione; Samba de Chico, de Hamilton de Holanda, Dona-
to elétrico, de João Donato e Mosaico, de Bruno Miranda. 

O Brasil ainda aparece entre os finalistas nas categorias Canção 
Alternativa, Álbum de Jazz Latino, Álbum Infantil, Desenho de En-
carte, Engenharia de Gravação e Produtor do Ano. Além dessas indi-
cações, nossos artistas e técnicos podem trazer o gramofone dourado 
nas categorias específicas de língua portuguesa: Álbum Cristão, Ál-
bum de Pop Contemporâneo, Álbum de Rock, Álbum de Samba/
Pagode, Álbum de MPB, Álbum de Música Sertaneja, Álbum de 
Música de Raiz e Melhor Canção. Parabéns a todos os brasileiros in-
dicados. Estar entre os finalistas neste que é o mais importante prêmio 
da música em todo mundo, é, por si só, uma grande vitória!
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Capa e um dos destaques desta edição de SUCESSO!, a dupla 
Victor & Leo lança em novembro um produto com ótimas possibi-
lidades comerciais. Com um ano bastante agitado, que incluiu con-
corrida agenda de shows e participação fixa na edição do The Voice 
Brasil - Kids, a dupla acabou optando por não gravar nenhum álbum 
de inéditas. Neste sentido a Som Livre propôs a montagem de uma 
coletânea com duetos gravados por Victor & Leo ao longo da carrei-
ra com importantes nomes da música – Chitãozinho & Xororó, Pau-
la Fernandes, Nando Reis, Wesley Safadão e outros. A única faixa 
inédita do álbum traz a participação do norte-americano Eric Silver, 
cantando em inglês uma versão para Tempo de amor. A matéria com 
a dupla, que fala de vários temas e confirma que estará na edição 2017 
do reality da Rede Globo, está nas páginas 22 e 23.

Ao menos duas outras matérias desta SUCESSO! corroboram o 
que escrevemos neste mesmo espaço na última edição: a força das 
cantoras no atual panorama do show business nacional. Na página 12, 
mostramos como Ludmilla, com apenas um álbum lançado (o segun-
do, A danada sou eu, deve sair em dezembro), deixou a condição de 
aposta para se consolidar entre os grandes nomes do pop. As razões: 
o talento da garota, a produção de Umberto Tavares – radiofônica e 
antenada com o público jovem – e o respaldo da Warner, gravadora 
que tem trabalhado com êxito os produtos do gênero funk pop.

Além de Ludmilla, na página 28 publicamos matéria sobre Naia-
ra Azevedo, jovem que ficou famosa após postar um vídeo caseiro 
no YouTube em 2010, com uma "resposta" a uma música de cono-
tação machista lançada por um grupo de funk. De lá pra cá, ela 
ganhou sobretudo o público feminino, que impulsionou sua carrei-
ra a ponto de inserí-la em 2016 no primeiro time do sertanejo. A 
gravação de 50 reais, uma sofrência que condena a traição masculina, 
ficou 13 semanas entre as 10 mais tocadas no Brasil, soma quase 120 
milhões de views no YouTube e alavancou a agenda de shows da 
artista para mais de 200 apresentações ao longo do ano. 

                                                                 Gilmar Laurindo e Tom Gomes
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pop
Por Gilmar laurindo

Nando Reis não para. Compõe com frequência e apresen-
ta-se com diferentes formatos de shows (os mais co-
muns são com a banda Os Infernais ou apenas na com-

panhia de seu violão). A crise na indústria da música não o 
manteve distante de novos lançamentos. Nos últimos anos, lan-
çou três projetos: Sei, de inéditas (2012) e os registros ao vivo Sei 
como foi em BH (2013) e Voz e violão no Recreio Vol. 1 (2015). Em 
outubro, Nando disponibilizou novo álbum de inéditas, Jardim-
-pomar, de forma independente. O disco começou a ser gravado 
em junho de 2015 em Seattle (EUA), sob o comando do produ-
tor norte-americano Jack Endino (com quem Nando já havia 
trabalhado em outras ocasiões, como no álbum Sei), e foi con-
cluído no primeiro semestre deste ano em São Paulo, tendo à 
frente o produtor e baterista Barrett Martin. Ao todo são 12 
faixas autorais, que passeiam pelo pop, rock, funk e baladas, entre 
outros ritmos. Uma delas, Como somos, foi feita em parceria com 
Samuel Rosa. A única não inédita do repertório é Concórdia, 
gravada anteriormente por Elza Soares. Na entrevista a seguir, 
Nando fala da concepção do disco, dos convidados participantes, 
revela as dez composições de sua autoria que considera mais 
emblemáticas e confessa que não pretende reeditar o vitorioso e 
popular projeto Bailão do Ruivão.

 » SUCESSO! - Você já fez vários trabalhos com o Jack Endi-
no e desta vez retoma a parceria tendo na co-produção Bar-
rett Martin. A chegada de Barrett contribuiu para alguma 
mudança em termos de sonoridade ou concepção artística? 

Produção fértil!
NaNdo reis promove álbum de inéditas, Jardim-pomar, todo autoral, 
que reúne baladas e canções que passeiam pelo pop, rock e funk 

di
vu

lg
aç

ão

NANDO REIS - Sim. Embora eu conheça e trabalhe com ambos há 
anos, nunca havia feito dessa forma. Gravei seis músicas em Seattle 
em junho de 2015, com Barrett na bateria e Jack produzindo. Em 
fevereiro de 2016, Barrett veio pro Brasil e terminamos o disco. Os 
dois têm formas bem distintas de trabalhar. Jack é um mestre em 
tirar sons e cortar excessos. Barrett é mais participativo na feitura 
dos arranjos, é muito metódico. O resultado ficou fantástico, muito 
diferente de tudo que já fiz.

 
 » As 12 faixas são de sua autoria. Praticamente não encontra-

mos no Brasil artistas consagrados que conseguem conciliar 
os shows e compromissos promocionais com a paz necessária 
para continuar criando com frequência e qualidade. Como 
explica isso? 
É sempre misteriosa a forma como se dá a composição. Não acho que  
seja tão profícuo assim, ou pelo menos não o sou como desejaria. O fato 
é que já faz quatro anos que lancei um disco de estúdio com inéditas. 
Nesse tempo trabalhei muito, sempre na estrada, mas também muito 
empenhado na estruturação de meu escritório, com um pensamento 
mais profissional/empresarial, já que sou um artista independente. E 
essa tarefa foi fundamental para me manter vivo nessa crise que é 
tanto da indústria fonográfica como da economia brasileira.

 » Fale do convite aos ex-colegas de Titãs, seus filhos e Luiza 
Possi para participação na faixa Azul de presunto. O fato de 
todos participarem de uma mesma faixa tem alguma explica-
ção especial? O refrão sugeria que poderia ficar melhor com 

Nando Reis.indd   8 24/10/2016   19:04:38
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várias vozes ou não tem nada a ver? 
Quando compus essa música, já pensei que ela deveria ser gravada 
com muitas vozes. Masculinas e femininas. Não sei se tanto pelo 
refrão, talvez mais até pelo próprio pensamento que discorro na mú-
sica. É uma ideia antiga, uma explanação sobre as diferentes formas 
de enxergar a realidade.

 » Fale sobre a participação de nomes internacionais como os 
guitarristas Peter Buck (R.E.M.) e Mike McReady (Pearl 
Jam) no projeto. 
Peter Buck já gravou em outros discos meus. Mike McCready, apenas 
nesse. Eles são grandes amigos de Barrett, que sugeriu a participação 
dos dois e os convidou. 

 » Que músicas do álbum tem mais pegada comercial? 
Isso é difícil de dizer. Mas, evidentemente, músicas que tem refrão 
são mais adequadas, tem mais o perfil do que as rádios tocam. Assim 
que compus Só posso dizer, pensei que ela poderia ser um bom sin-
gle. Inimitável, também. São as músicas de traçado melódico que 
você reconhece e "compreende" quase que imediatamente. São daque-
las músicas que parece que vieram prontas. Mas isso é misterioso, 
impossível de saber previamente - felizmente! 

 » Você recentemente voltou a trabalhar a música O mundo é 
bão, Sebastião. Foi bacana a sensação de regravá-la com os fi-
lhos? Mais: você tem participado de shows da banda 2Reis?  
Foi maravilhoso ter regravado a música com os 2Reis. Imagine.... fiz 
a música para o Sebastião quando ele 
era pequeno. E agora ele está tocando e 
o Theo cantando na faixa junto comi-
go. Só cantei uma vez no show deles 
– estou sempre na estrada. Mas sempre 
que posso (e eles também) chamo os 
dois pra tocar comigo nos shows. No 
disco, eles cantam em Azul de pre-
sunto, Theo faz segunda voz em Só 
posso dizer e Sebastião toca violão em 
Pra musa. E eles estão gravando o 
disco deles, com músicas próprias. Está 
ficando lindo.

 » Você lançou recentemente a pri-
meira faixa de trabalho do novo 
álbum, Só posso dizer, em duas ver-
sões, uma gravada em São Paulo e 
outra em Seattle. Qual versão está 
sendo mais pedida e consumida? 
Quais as diferenças entre elas? 
A diferença básica é o andamento, que 
altera bastante o significado da can-
ção. O que aconteceu foi que quando eu 
voltei de Seattle (após gravar a pri-
meira metade do disco), ouvindo as 
músicas, achei que Só posso dizer ti-
nha ficado muito lenta. E a regravei 
em São Paulo. Achei que era uma ideia 

interessante, que as diferentes versões poderiam servir a rádios que 
têm perfis diferentes. A receptividade tem sido ótima. A maioria das 
rádios optou pela versão de São Paulo. Agora é torcer pra que a mú-
sica emplaque.... 

 » Como somos é uma parceria sua com Samuel Rosa, feita ini-
cialmente para um disco do Skank? A propósito, fale da sua 
relação com Samuel, com quem divide inúmeros hits. Como 
é processo de criação? 
Como somos foi feita na safra do Velocia (álbum lançado pelo Skank 
em 2014), mas acabou ficando de fora. O que foi uma ótima surpresa, 
pois desde que a música ficou pronta eu tinha vontade de gravá-la. E 
acabou dando certo. Adoro a música, a letra que escrevi. E essa letra 
devo muito ao Samuel: havia escrito algo completamente diferente, que 
ele não gostou. O que é muito raro: ele me ligou e falou que estava ruim. 
Fiquei puto na hora! Mas ele estava certo. Nossa parceria funciona 
assim: quando está chegando a época do Skank preparar um disco, Sa-
muel começa a me mandar melodias. E eu faço as letras. Apenas duas 
músicas foram feitas da forma inversa (ele musicando uma letra já 
pronta): Uma partida de futebol e Sutilmente. 

 » Poderia relacionar as 10 músicas de sua autoria de que mais 
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gilmar laurindo

muito 
bom gosto

Numa folga da tour de O Grande 
encOntrO 2, em que caNta ao 

lado de alceu ValeNça e geraldo 
azeVedo, Elba Ramalho piNça  

dez álbuNs que coNsidera 
represeNtatiVos para sua 

Vida e carreira

O Grande Encontro, a bem-sucedida reunião de Elba Ra-
malho, Geraldo Azevedo, Alceu Valença e Zé Rama-
lho, que resultou num dos álbuns mais aclamados da 

MPB – gravado na casa de shows Canecão (Rio de Janeiro) e 
lançado pela BMG Ariolla –, comemora 20 anos. Para lembrar 
a data, Elba, Geraldo e Alceu decidiram retomar o projeto, sair 
em turnê e registrar o novo show para lançamento em CD e 
DVD ao vivo (a data e o local da gravação do projeto ainda não 
foram anunciados). Por questões de agenda, Zé Ramalho aca-
bou não podendo participar deste revival. 

Mesclando, no repertório, clássicos da MPB, música nor-
destina e sucessos dos três artistas, O Grande Encontro 2 traz 
ainda três músicas inéditas – Ciranda da traição (Alceu Va-
lença), O melhor presente (parceria de Elba, Geraldo e Toni 
Garrido) e Só depois de muito amor (Geraldo Azevedo e Abel 
Silva). No mês de outubro, a tour passou por São Paulo, Te-
resina, Brasília, São Luis, Uberlândia e Salvador. Em novem-
bro, estará em cidades como Vila Velha (4), Campina Gran-
de (25) e João Pessoa (26). Em dezembro, passará por Olinda 
(2) e Fortaleza (3). Em tempo: os shows estão sendo marca-
dos de acordo com a compatibilidade das agendas dos três 
artistas, que continuam em paralelo realizando apresentações 
solo em todo país. 

No mês de outubro, Elba Ramalho, enquanto festejava mais 
uma indicação para o Latin GRAMMY – ela já foi indicada 
ao prêmio quatro vezes, venceu em 2008 e 2009 e neste ano é 
finalista na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes 
com Cordas, Gonzaga e afins –, topou participar desta seção de 
SUCESSO!. "É gostoso parar e pensar nos discos prediletos, 
mas também é uma tarefa muito difícil. Eu queria poder listar 
100 títulos. Mesmo assim, alguns discos marcantes ficariam 
de fora. Música tem muito a ver com o momento. Durante o 
último o verão, escutei bastante o disco Cosmotron, do Skank. 
Algum tempo atrás, fiz o mesmo com o CD da Monique 
Kessous. É uma escolha bem difícil eleger 10 títulos, mas 
vamos ao trabalho", afirmou. Confira a seguir os álbuns eleitos 
por Elba Ramalho:
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10 - Elba Ramalho 
Do meu olhar pra fora (2015)
"Talvez seja o disco que eu mais goste da minha car-

reira. Ter meu filho Luã como produtor 
foi uma experiência grandiosa. Embora o 
disco reúna muitos ritmos, tudo tem o 
meu  DNA, desde a primeira nota. O dis-
co foi muito elogiado e o show derivado 
dele, idem. E foi um prazer imenso traba-
lhar com meu filho".

9 - Count Basie, Ella Fitzgerald e Joe Pass 
Digital III at Montreux (1980)
"É um super encontro de craques. Gos-
to da gravação ao vivo, me identifico 
com o Festival de Montreux e é o tipo 
de disco que fico escutando repetida-
mente por horas".

7 - Lula Queiroga 
Todo dia é o fim do mundo (2012)
"É um disco incrível, um trabalho que 
merece todos os elogios. Conheço Lula 
há mais de 30 anos. Ele sempre foi uma 
usina de ideias, é super criativo. Mas 
Lula superou as expectativas com este 
disco. Destaque para a co-produção de 
Yuri Queiroga".

8 - Elba Ramalho & Dominguinhos 
Baião de dois (2005)

"Gravei mais de 30 composições do 
mestre Dominguinhos e sinto muito não 
ter registrado este trabalho em DVD 
também. É um álbum primoroso, do 
qual tenho muito orgulho. Tem Eu só 
quero um xodó, Lamento sertanejo, Gostoso 
demais, De volta pro aconchego e tantas 
outras músicas marcantes".

6 - Lenine 
Na pressão (1999)

"Sou suspeita para falar sobre Lenine. Fui 
a primeira a gravar uma composição dele 
(no caso, A Roda do tempo, parceria com 
Bráulio Pedroso) e sempre fui sua grande 
admiradora. Este disco mostrou toda a 
genialidade deste grande artista".

5 - Caetano Veloso 
Fina estampa (1994)
"Com pérolas como Maria Bonita e Re-
cuerdos de Ypacaraí, este é, para mim, o 
melhor disco da carreira de Caetano. 
Tudo no lugar certo".

1 - Luiz Gonzaga 
São João na roça (1965)
"Escolho este disco específico, entre 
dezenas de bons títulos do mestre 
Gonzagão, pela memória afetiva, pelas 
lembranças das festas juninas na minha 
infância e juventude e pelo que ele 
representa para mim enquanto intérprete, 
enquanto nordestina, enquanto brasileira". 

2 - Jackson do Pandeiro 
Os grandes sucessos de Jackson do Pandeiro (1975)

"Me lembro deste vinil – que contém fai-
xas como Morena bela, Tum-tum-tum, 
Casaca de couro e Forró de surubin –  tocan-
do na minha casa. Festas e celebrações 
embaladas por este gênio da MPB que 
influenciou muito a minha carreira. Um 
super craque.

4 - Bob Marley 
Legend (1984)

"Sempre gostei de reggae, já gravei di-
versas faixas do gênero ao longo da mi-
nha carreira. E este artista é um ícone. 
Bob Marley é simplesmente o melhor. 
Quem conhece o ritmo sabe que este é 
um disco emblemático". 

3 - Billie Holiday 
The essential Billie Holiday: Carnegie 
Hall concert recorded live (1956)
"Uma aula de música, um disco marcante, 
que capta a essência da apresentação ao 
vivo. Traz clássicos como Lady sings the 
blues e Don't explain".
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funk
Por Iule KaralKovas

Com apenas um disco, Ludmilla conseguiu passar de aposta a 
ídolo nacional. Mais do que isso, a cantora ainda conquistou 
a tão sonhada estabilidade em apenas dois anos. A faixa Hoje 

(que também intitula seu álbum de estreia) foi lançada em agosto de 
2014 e desde então aparece entre as mais tocadas – não só nas rádios 
FM mas também nas danceterias e clubs de todo país. 

Se o estouro se deu em 2014, a cantora encerrou 2015 com um 
saldo muito mais que positivo. Modernizou seu show, foi indicada a 
importantes prêmios – entre eles Melhores do Ano (Domingão do 
Faustão) e MTV Europe Music Awards –, e participou do tradicional 
especial de fim de ano de Roberto Carlos (Rede Globo). Assim,  
quando iniciou 2016, Ludmilla já se projetava como um dos maiores 
nomes do pop nacional. 

No primeiro semestre, enquanto ainda colhia os frutos de seu pri-
meiro disco e realizava dezenas de shows, a cantora começou a traba-
lhar em seu novo álbum. Para iniciar a nova fase, lançou a faixa Bom, 
que ganhou em julho um clipe produzido por Felipe Sassi, Amanda 
Hayar e Layla Guchilo. Em apenas três meses, o vídeo ultrapassou a 
marca de 25 milhões de visualizações, comprovando que o projeto será 
tão bom quanto seu antecessor. “É uma canção que tem um ‘flow’ mais 
acelerado e que foi inspirada nos sons que tocam no Viaduto de Ma-
dureira, no Rio”, explica a artista. “Nossa ideia é sempre surpreender o 
público e o mercado. Eu me cobro muito, quero que tudo fique perfei-
to. Acho que este disco vai dar o que falar”.

Intitulado A danada sou eu, o projeto conta com produção de Um-
berto Tavares e Jefferson Júnior e será lançado até dezembro pela 
Warner Music. No setlist, 14 faixas inéditas, sendo que quatro delas 
já foram divulgadas na internet: Bom, Sou eu, Abstinência (part. Filipe 
Ret) e Tá tudo errado. “É uma nova fase em minha carreira. O álbum 
está bem eclético e mistura diferentes gêneros, como pop, funk e reg-
gaeton, além de contar com participações de Gusttavo Lima e do 
rapper norte-americano Jeremih”, revela Ludmilla. 

E se você espera apenas por canções animadas, chegou a hora de se 
preparar para uma surpresa. De acordo com Ludmilla, o álbum na 
versão digital trará uma faixa-bônus intitulada Duas doses de saudade. 
“É uma música bem romântica, algo que nunca fiz antes. Estou an-
siosa para saber o que meus fãs irão achar”, comenta. 

 › EmpodEramEnto 
Indicada ao prêmio de Melhor Artista Brasileiro pelo Europe Music 
Awards 2016, Ludmilla caminha para ser uma das maiores referências 
da música pop no Brasil. Em paralelo, a artista também se tornou, para 
alguns fãs, uma das caras do empoderamento negro no Brasil. E não 
é à toa, já que suas canções são repletas de atitude. “Os artistas são 
formadores de opinião e, mesmo que indiretamente, acabam influen-
ciando outras pessoas. Quando uma pessoa empodera a si, tem con-
dições de empoderar as outras”, reflete. “Não me acho um exemplo a 
ser seguido, nem sou feminista de carteirinha, mas tento fazer sempre 
a minha parte”, finaliza. 

Ainda mais podErosa
sucesso de público e de crítica, LudmiLLa consagra-se como um dos 
maiores nomes do pop nacional e prepara lançamento de novo disco
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faixas do álbum, a ser lançado 
até dezembro pela warner 
music, estão disponíveis na web
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VENDAS:
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Juninho Nunes
Tel.: (11) 3889-5801   |   Cel.: (11) 99958-0025
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funk
Por Thiago MouraTo

Prestes a completar 25 anos de carreira, Buchecha é parte 
fundamental na história do gênero outrora chamado de 
funk carioca e que, com o passar dos anos, deixou de ter 

conotação regional, passando a ser denominado funk pop. Desde 
o princípio dos anos 90, quando iniciou uma trajetória meteórica 
ao lado de Claudinho, o artista vem reinventando o som que 
ajudou a construir. Essa evolução fica clara ao analisarmos seus 
principais hits em ordem cronológica. Tudo começou com can-
ções como Rap da bandeira branca e Rap do Salgueiro, que traziam 
os MCs cantando sobre uma base simples. Já na metade da déca-
da, Claudinho & Buchecha migraram para o melody, dando uma 
pegada mais pop às suas músicas. O resultado foi um sucesso 
estrondoso, com direito a participações nos principais programas 
de TV e inclusão de canções em trilhas de novelas.

Agora, Buchecha renova as músicas que marcaram mais de 
duas décadas de carreira, com arranjos de Kassim e parcerias com 
artistas de outros gêneros. O álbum Funk pop (Warner Music) 
traz Lenine (Conquista), Paralamas do Sucesso (Só love), Lud-
milla (Implacável), Adriana Calcanhoto (Destino), Paula Toller 
(À distância), Emicida (Rap do Silva / Rima do Silva), Arnaldo 
Antunes (Sabiá) e Rogério Flausino (Quero te encontrar). “Essa 
ideia surgiu da minha equipe de marketing e da Warner. Eu já 
havia tido a oportunidade de duetar com a Adriana Calcanhoto, 
Ludmilla e Rogério Flausino. Então, quando iniciamos o proje-
to, já pensei logo nos nomes deles, pois além de serem maravi-
lhosos intérpretes e artistas completos, também são pessoas de 
que gosto. Amo Lenine e seu cancioneiro, adoro Arnaldo Antu-
nes, sempre fui fã da Paula Toller e do Kid Abelha. Emicida é 
um cara diferenciado e os Paralamas do Sucesso são muito im-
portantes para a nossa música – e para mim, em especial”, diz 
Buchecha. Essa lista ainda é reforçada pelos filhos do cantor, 
Junior e Giulie, de 16 e 12 anos, respectivamente. Eles assinam, 
com o pai, as quatro inéditas do disco, incluindo Vem cá fazer um 
love, escolhida como primeiro single.

Trabalhado desde o ano passado, Funk pop deverá ter seu su-
cessor em breve. Ainda nesse ano, Buchecha lançará um EP 
com duas músicas, incluindo a nova de trabalho, Se eu pedir você 
me dá? “É uma canção bem dançante, divertida e com letra pi-
cante. Estou apostando muito nela, acho que vai se transformar 
em hit. O clipe, a ser gravado no Rio de Janeiro, também vai ser 
lançado esse ano”, explica o cantor. Ele adianta que já está tra-
balhando em um novo show para a turnê 2017.

Falando em show, Buchecha é um dos artistas mais requisita-
dos para eventos corporativos, festas de casamento e formaturas. 
O cantor ficou surpreso ao saber que estava entre os principais 
nomes nesses mercados. “Interessante porque eu quase não divul-
go isso. Acho que o repertório ajuda. Além disso, sou bem male-
ável, consulto o contratante antes de montar o repertório do 
show”, explica ele, cuja agenda está a cargo da A3B Music.

FUNK REINVENTADO
BUchecha mostra seus hits em versões repaginadas e se consolida 
como nome forte nos mercados de shows corporativos e formaturas

 › ReFeRÊNcIa
Ao colocar o funk no mainstream, Claudinho & Buchecha es-
cancararam uma porta que nunca mais se fechou. Nos últimos 
20 anos, inúmeros artistas despontaram na cena – Anitta, Lud-
milla, MC Guimê, Lexa, Nego do Borel etc. – e o funk se tornou 
a principal vertente no Brasil da chamada música pop. Mas nem 
sempre foi assim. "No começo, as pessoas não sabiam muito 
bem o que a gente cantava. E muitos ficavam com o pé atrás. 
Era natural ter preconceito com o gênero. Mas vendemos mais 
de um milhão de cópias do primeiro álbum, lançado em 1996, 
e tudo começou a mudar. Hoje vemos o funk na teledramatur-
gia, em festivais, vemos artistas ganhando prêmios. A gente 
conseguiu superar os preconceitos. A playboyzada das classes 
mais ricas aderiu ao funk através da nossa música", comenta. 
“Claro que antes de Claudinho & Buchecha já existiam outros 
MCs bem conceituados na cena, mas havia uma enorme lacuna 
no que diz respeito ao reconhecimento nacional. Penso que  
nossa irreverência e as batidas pop da nossa música abriram 
muitas portas ainda desconhecidas pela maioria dos artistas de 
funk. Foi uma explosão nossa aparição nas TVs e rádios. Sem 
dúvida, isso despertou o interesse da mídia em saber o que ou-
tros MCs tinham para oferecer”. 
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funk
Por Thiago MouraTo

Prestes a completar 25 anos de carreira, Buchecha é parte 
fundamental na história do gênero outrora chamado de 
funk carioca e que, com o passar dos anos, deixou de ter 
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O cantor ficou surpreso ao saber que estava entre os principais 
nomes nesses mercados. “Interessante porque eu quase não divul-
go isso. Acho que o repertório ajuda. Além disso, sou bem male-
ável, consulto o contratante antes de montar o repertório do 
show”, explica ele, cuja agenda está a cargo da A3B Music.
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MCs bem conceituados na cena, mas havia uma enorme lacuna 
no que diz respeito ao reconhecimento nacional. Penso que  
nossa irreverência e as batidas pop da nossa música abriram 
muitas portas ainda desconhecidas pela maioria dos artistas de 
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destaque
Por Thomaz rafael

uando o programa Chocolate quente entra no ar (sempre 
às terças, às 20h), pela rádio Eldorado (São Paulo), os 
fãs da cantora Paula Lima tem a chance de apreciar uma 

das inúmeras facetas de uma das artistas mais versáteis do país. 
No entanto, basta ouvir apenas alguns minutos da premiada atra-
ção (ganhadora do tradicional prêmio APCA) para perceber que 
o lado radialista de Paula traz o mesmo tempero de seu trabalho 
como intérprete. Funk, soul, jazz, r&b, muitas canções românti-
cas e toda a diversidade da música negra recheiam a trilha do 
programa. Tudo escolhido a dedo por Paula. "Tenho liberdade 
pra tocar o que quero e o que gosto", conta. Como se vê, além do 
romantismo e da paixão pela black music, a atuação de Paula no 
rádio se baseia em outra regra seguida pela artista em todos os 
cinco discos de estúdio e um CD/DVD ao vivo já lançados por 
ela em 15 anos de carreira solo: justamente não ter regras. 

Muito pelo contrário. Paula teve sempre liberdade não ape-
nas para gravar os gêneros que ama, mas também, muitas vezes, 
para ousar. "Todos os meus trabalhos, inclusive O samba é do bem 
(totalmente dedicado ao samba, lançado em 2014), são verda-
deiros e recheados de paixão. E o que considero muito impor-
tante: foram feitos sem pressão. É aí que me sinto livre pra ar-
riscar, acrescentar novos elementos... ", resume. 

E se a carreira de Paula é regida pela paixão, o coração da can-
tora se divide atualmente entre dois singles, ambos já lançados e 
com ótima resposta do público. O primeiro é Fiu fiu, gravado em 
2015, mas que há cerca de dois meses entrou na trilha da novela 
global Malhação, como tema da personagem da atriz Deborah 
Secco. O outro é o recém-lançado Mil estrelas, faixa produzida 
por Kassin e composta por Ivo Mozart e Zeider Pires (Planta & 
Raiz). O single é um pop romântico que, segundo Paula, car-
rega um pouquinho de cada um de seus criadores: "A canção 
fala de amor, sentimento que faz parte da vida de todos. O 
Ivo é um hitmaker que normalmente relata o amor em suas 
canções. Mesmo o reggae do Zeider, além de ser bem pop, fala 
também muito de amor. E o Kassin, além de ter uma veia pop e 
radiofônica muito bacana, conseguiu achar um lado soul para a 
música, que acabou ficando a minha cara", explica. 

As duas canções revelam uma volta de Paula às raízes, após o 
sucesso de O samba é do bem. "O último disco foi uma viagem, 
um desejo, algo que eu sentia naquele momento. Foi um proje-
to, mas agora voltei ao meu habitat natural, com estas novas 
canções. Com funk, samba, soul e até uma pegadinha de hip 
hop, todos gêneros negros que me fascinam. São as minhas re-
ferências, né? As fontes onde mais bebo". 

Nem bem começou a saborear o êxito destas músicas e Paula 
já iniciou a "gestação", segundo palavras da própria cantora, de 
uma terceira faixa inédita: "Devo lançar entre dezembro e ja-
neiro. E a partir deste terceiro single, vamos decidir se lançarei 
um CD com as três canções e outras inéditas, ou mesmo um 

SonS do bem!
Com duas músiCas bem toCadas nas rádios do país – uma delas, fiu fiu, é 
tema da novela malhação –, Cantora Paula lima mantem seu som em alta
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DVD. Ainda não pensei em título, mas certamente esse projeto 
terá outras composições do Ivo e do Zeider. O mesmo posso dizer 
do Pretinho da Serra e do Gabriel Moura (autores de Fiu fiu), 
compositores tão queridos e parceiros", adianta. Quanto à produ-
ção, ela ainda não definiu quem será o responsável. No entanto, 
não descarta repetir a parceria recente com Kassin.

Enquanto não entra em estúdio, Paula Lima mantém um 
ritmo acelerado de apresentações pelo Brasil, com shows dife-
rentes para pequenos e grandes públicos. "Vou muito de acordo 
com o espaço e com o que o contratante pede. O formato natu-
ral do show é com meu sexteto, que eu adoro. Mas em lugares 
menores, em eventos corporativos, ou até em apresentações em 
programas de rádio, faço com um trio. A energia, no entanto, é 
a mesma. Seja qual for o formato, entrego aos fãs um show super 
suingado", conclui. 

Além do temA dA novelA 
teen dA Globo, PAulA 
fAz sucesso com o PoP 
romântico mil estrelAs
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sertanejo
Por Gustavo Godinho

Após cinco anos sem lançar um disco de inéditas, Daniel 
aparece com um álbum repleto de novidades. Além de 
dez novas canções, o projeto – distribuído pela Univer-

sal Music - traz a participação de Luan Santana, César Menot-
ti (que faz dupla com Fabiano), Marcos (da dupla com Belutti) 
e Diego (parceiro de Henrique). Produzido por Dudu Borges, o 
novo CD (que leva apenas o nome do cantor) traz as caracterís-
ticas já conhecidas do produtor. Instrumental moderno e linhas 
marcantes de bateria e de violão. Mas apesar de apostar em toda 
essa tendência “universitária”, as músicas remetem ao início da 
carreira de Daniel, na época em que ele cantava com João Paulo. 
“Dudu conseguiu captar exatamente o que eu queria. Músicas 
com arranjos contemporâneos, mas sem fugir da minha essência 
romântica, criada na época da dupla com João Paulo”, analisa 
Daniel. Em novembro, está prevista a colocação no mercado da 
versão deluxe do projeto – que, além do CD, trará um DVD com 
imagens das gravações.

No dia em que o trabalho chegou às lojas, ele foi lançado 
também nas plataformas digitais. "Não podemos esquecer que 
o público do físico é diferente do digital, por isso é preciso apos-
tar em todos os segmentos”, detalha o cantor. “Gosto muito do 
ambiente digital e acho que ele é de extrema relevância para a 
divulgação de um artista. Transmiti ao vivo a coletiva de im-
prensa de lançamento do álbum e atendi muitos jornalistas 
de outros estados via online”, completa. Na entrevista a se-
guir, Daniel fala do novo álbum e de outros temas.

 
 » SUCESSO! - Você lançou um disco com canções inéditas 

após um "jejum" de cinco anos. Por que todo esse hiato? 
DANIEL - Venho de gravações de alguns projetos especiais, como 
o  DVD 30 anos – o Musical (2013), feito em comemoração 
ao marco na minha carreira, e depois o DVD In Con-
cert em Brotas (2015). Mas estes álbuns não prio-
rizaram canções inéditas, então era o momento 
de trazer esse frescor para o rádio, com 
músicas novas na minha voz.   

 » Fale da experiência de tra-
balhar com Dudu Borges?
Dudu conseguiu captar exata-
mente o que eu queria. Músicas 
com arranjos contemporâneos, 
mas sem fugir da minha essência 
romântica, criada na época em que 
eu divida os palcos com João Paulo. 
Tive a grande felicidade de saber 
que ele era meu fã. Foi uma grata 
satisfação. A gente se deu muito bem 
no estúdio. O Dudu é detalhista, as-

Novo e moderNo!
Com partiCipações de peso e produção de dudu Borges, daNiel lança 
álBum de inéditas (universal musiC), puxado pelo hit inevitavelmente
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sim como eu. O sucesso radiofônico e na web do primeiro single, Ine-
vitavelmente, é uma boa amostra desta parceria entre nós. 

 » Além do Luan Santana, você convidou três segundas vozes 
de duplas – César Menotti, Marcos e Diego. Fale sobre isso? 
Essa idéia para as segundas vozes surgiu na finalização do CD. O 
Dudu achou que caberia e me questionou sobre isso. Escolhemos jun-
tos os nomes, e Luan foi o primeiro que pensamos para a faixa Dis-
curso ensaiado, já que ele é um dos compositores da música. O ba-
cana é que essa canção cita um dos meus maiores hits, Adoro amar 
você. As segundas vozes de César Menotti, Marcos e Diego dispen-
sam comentários e trouxeram um diferencial a mais para o álbum.

 » Uma edição especial Deluxe desse disco chega às lojas em 
novembro. Para que tipo de público é indicado esse produto?
O registro em vídeo é um algo a mais. Muita gente, em especial o 
fã, gosta de ver, além de ouvir, então vamos trazer esta opção para 
este público. Para ele, ter acesso às imagens o aproxima do artista 
ainda mais. É como se ele tivesse participado das gravações.

 » É verdade que você vem optando por uma agenda mais 
tranquila em termos de shows, viajando menos?

Eu opto realmente por fazer aquilo que mais me satisfaz 
de forma a ter um tempo para minha família. Não 

tenho mais idade para passar meses longe de casa. A 
saudade bate forte demais. Amo estar nos palcos 
mas não consigo ficar muito tempo longe da minha 
esposa e filhas. Adequar as coisas com mais calma é 

uma filosofia, sim. Tenho feito muitos shows para 
empresas. É um modelo que me atrai, o clima inti-

mista propicia uma boa interação com o público. Mas 
os grandes shows em praça pública e recintos de 

eventos rurais, que reúnem muita gente, con-
tinuam fazendo parte da agenda e são 
prazerosos da mesma forma. A cada 
show ainda sinto aquele friozinho na 
barriga. E isso o artista não pode perder 
jamais – essa emoção de estar à frente do 
seu público, seja pequeno ou enorme.

Pensa em voltar a atuar como ator?
Gostei muito das experiências que tive na 
dramaturgia. Não me considero ator, mas 
posso afirmar que me enriqueceram como 
artista. Fiz um laboratório muito bacana 
para o personagem no longa O menino 
da porteira, projeto para o qual eu real-
mente tive tempo de me preparar. Não 

descarto participar de outros projetos. 
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pop
Por Gilmar laurindo

Claudia Leitte é um furacão. No ar na nova temporada do 
The Voice Brasil, a bela loura segue “causando”, no bom 
sentido, como faz desde que ingressou no programa, em 

2012. Faz caras e bocas, brinca com os colegas de bancada e com 
os participantes e, como coach, mostra que tem muito conheci-
mento artístico e técnico. Mas tem também a Claudia furacão no 
palco. Aquela que canta, dança, pula e levanta a galera em cima 
do trio elétrico e em shows abertos ou fechados.

Nos últimos meses, muito se falou sobre uma mudança física 
de Claudia para os Estados Unidos, por conta do contrato que 
ela assinou em 2015 com a RocNation, empresa do rapper Jay 
Z, que representa nomes conhecidos como Rihanna e Shakira. 
Claudia teve breves temporadas em Los Angeles, discutiu es-
tratégias, gravou algumas faixas, incluindo o mega hit Corazón 
(com a participação de Daddy Yankee), mas nunca abdicou da 
carreira dentro do Brasil. “Eu, o Márcio (Pedreira, marido e 
manager da cantora) e Jay Brown (sócio de Jay Z e manager de 
Claudia no exterior) levamos horas a fio conversando sobre to-
das as maneiras de adequar minha situação ao mercado... O que 
acontece nos EUA anda em paralelo ao que acontece aqui. Não 
é fácil dar conta de tudo, mas eu sou raçuda”, afirma Claudia que 
no momento pretende focar nos shows no Brasil – até pelo fato 
de estar no ar semanalmente com o The Voice Brasil. Confira 
muito mais na entrevista a seguir:

 
 » SUCESSO! - Como tem conciliado a agenda de cantora 

com a de jurada/coach do The Voice Brasil?  
CLAUDIA LEITTE - Esta é quinta temporada do The Voice e 
as coisas sempre deram certo desde a primeira sem que precisássemos 
bloquear a agenda de shows. Estamos nos adaptando e conciliando 
da melhor forma possível!

 
 » Você parece mais ousada nas fotos promocionais e nas core-

ografias em seus shows e clipes. Isso é uma estratégia de mar-
-keting ou segue uma tendência internacional, em que as 
grandes cantoras pop aproveitam para explorar a beleza e o 
corpo e assim promover suas músicas e carreira?
Eu nunca pensei sobre isso até o momento da sua pergunta. Portan-
to, creio que é natural (a "ousadia"). Eu me tornei conhecida saindo 
da minha adolescência. É normal que assistam a uma transição com-
portamental em mim. E é também uma questão de segurança e ama-
durecimento.

 
 » Além dos shows em espaços convencionais, você mantem 

agenda em eventos empresariais? 
Sim. Eu sempre fiz eventos fechados. O último foi na entrega do 
Prêmio Gazeta Empresarial, em Linhares (ES). Há outros fechados 
para o final do ano, entre eles o lançamento da nova loja da estilista 
Martha Medeiros, em Los Angeles.

Foco no Brasil!
embora continue trabalhando a carreira internacional, claudia 
leitte afirma que seu objetivo atual é cantar para o público brasileiro

 » E festas fechadas, como casamentos e formaturas, você 
também faz? 
Faço casamentos e formaturas há muitos anos. Desde a época do Ba-
bado Novo. Tenho um casamento agendado para este final de ano. 

 
 » Tem formatos de shows específicos para festas e eventos fe-

chados, em que o contratante pode eventualmente sugerir 
produções mais enxutas e mudanças no set list?
Temos três produtos em nossa empresa: Corazón Tour, um show com 
repertório enérgico, interativo, cenário diferente, trocas de figurinos 
e um aparato cênico maior; Barzin da Negalora, com formação de 
banda reduzida, cenário mais simples, repertório bem interativo e 
contando minha história na música; e temos também o de trio elétri-
co, em que o show dura muito mais que as convencionais duas horas. 
E como já temos três opções de shows, o contratante escolhe o formato 
que quer, sendo que sempre estamos abertos a sugestões.

 
 » Aliás, o que você normalmente inclui de hits de terceiros no 

repertório – além dos sucessos de sua carreira?
Eu sempre curti cantar o que me provoca emoção. Ouvi no rádio e 
gostei, logo coloco no repertório. Tem sertanejo e funk, porque eu me 
amarro. E eu faço isso porque preciso me divertir com o público!

 
 » Você continua com o Bloco Largadinho? O que planeja 

para os pré-carnavais e carnaval de 2017?
Meu carnaval para 2017 está cheio de novidades. Canto em Salva-
dor na sexta no Bloco Blowout, que é meu novo espaço da folia; se-
gunda-feira tem repeteco em Muzambinho (MG). E, claro, no do-
mingo e na terça-feira estarei no Bloco Largadinho, em Salvador. 

 
 » Está programando lançar alguma faixa com a pegada de ve-

rão? Compôs ou encomendou algo nessa linha?
Eu sou compositora, mas adoro ouvir o que vem de fora. Sempre faço 
audições e recebo músicas de todo Brasil. Eu nunca penso numa mú-
sica para o verão, mas elas sempre são "ensolaradas"... (risos).

 
 » O show business nacional está hoje dominado por mulhe-

res. Além das artistas pop como você, Ivete Sangalo e Anitta, 
temos cantoras sertanejas e duplas femininas tocando nas 
rádios como nunca e integrando o line-up dos grandes even-
tos. Fale a respeito.
Nós, mulheres, somos tão poderosas! Nossa natureza é multitarefa, 
somos fortes e delicadas ao mesmo tempo. Nossas histórias são muito 
interessantes, modéstia à parte (risos). Acho que esse é um momento em 
que todo mundo quer saber de onde vem essa nossa "força estranha”. E 
como conseguimos dar conta de tanta coisa. Contamos nossas histórias 
em nossas músicas, esbanjamos alegria e doçura em nossos shows, ape-
sar das dificuldades. Acredito que o palco é nosso templo, nosso divã ou 
nosso boteco. É nele que a gente extravasa milhares de sentimentos.
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Por Gilmar laurindo
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The Voice Brasil, a bela loura segue “causando”, no bom 
sentido, como faz desde que ingressou no programa, em 

2012. Faz caras e bocas, brinca com os colegas de bancada e com 
os participantes e, como coach, mostra que tem muito conheci-
mento artístico e técnico. Mas tem também a Claudia furacão no 
palco. Aquela que canta, dança, pula e levanta a galera em cima 
do trio elétrico e em shows abertos ou fechados.

Nos últimos meses, muito se falou sobre uma mudança física 
de Claudia para os Estados Unidos, por conta do contrato que 
ela assinou em 2015 com a RocNation, empresa do rapper Jay 
Z, que representa nomes conhecidos como Rihanna e Shakira. 
Claudia teve breves temporadas em Los Angeles, discutiu es-
tratégias, gravou algumas faixas, incluindo o mega hit Corazón 
(com a participação de Daddy Yankee), mas nunca abdicou da 
carreira dentro do Brasil. “Eu, o Márcio (Pedreira, marido e 
manager da cantora) e Jay Brown (sócio de Jay Z e manager de 
Claudia no exterior) levamos horas a fio conversando sobre to-
das as maneiras de adequar minha situação ao mercado... O que 
acontece nos EUA anda em paralelo ao que acontece aqui. Não 
é fácil dar conta de tudo, mas eu sou raçuda”, afirma Claudia que 
no momento pretende focar nos shows no Brasil – até pelo fato 
de estar no ar semanalmente com o The Voice Brasil. Confira 
muito mais na entrevista a seguir:

 
 » SUCESSO! - Como tem conciliado a agenda de cantora 

com a de jurada/coach do The Voice Brasil?  
CLAUDIA LEITTE - Esta é quinta temporada do The Voice e 
as coisas sempre deram certo desde a primeira sem que precisássemos 
bloquear a agenda de shows. Estamos nos adaptando e conciliando 
da melhor forma possível!

 
 » Você parece mais ousada nas fotos promocionais e nas core-

ografias em seus shows e clipes. Isso é uma estratégia de mar-
-keting ou segue uma tendência internacional, em que as 
grandes cantoras pop aproveitam para explorar a beleza e o 
corpo e assim promover suas músicas e carreira?
Eu nunca pensei sobre isso até o momento da sua pergunta. Portan-
to, creio que é natural (a "ousadia"). Eu me tornei conhecida saindo 
da minha adolescência. É normal que assistam a uma transição com-
portamental em mim. E é também uma questão de segurança e ama-
durecimento.

 
 » Além dos shows em espaços convencionais, você mantem 

agenda em eventos empresariais? 
Sim. Eu sempre fiz eventos fechados. O último foi na entrega do 
Prêmio Gazeta Empresarial, em Linhares (ES). Há outros fechados 
para o final do ano, entre eles o lançamento da nova loja da estilista 
Martha Medeiros, em Los Angeles.

Foco no Brasil!
embora continue trabalhando a carreira internacional, claudia 
leitte afirma que seu objetivo atual é cantar para o público brasileiro

 » E festas fechadas, como casamentos e formaturas, você 
também faz? 
Faço casamentos e formaturas há muitos anos. Desde a época do Ba-
bado Novo. Tenho um casamento agendado para este final de ano. 

 
 » Tem formatos de shows específicos para festas e eventos fe-

chados, em que o contratante pode eventualmente sugerir 
produções mais enxutas e mudanças no set list?
Temos três produtos em nossa empresa: Corazón Tour, um show com 
repertório enérgico, interativo, cenário diferente, trocas de figurinos 
e um aparato cênico maior; Barzin da Negalora, com formação de 
banda reduzida, cenário mais simples, repertório bem interativo e 
contando minha história na música; e temos também o de trio elétri-
co, em que o show dura muito mais que as convencionais duas horas. 
E como já temos três opções de shows, o contratante escolhe o formato 
que quer, sendo que sempre estamos abertos a sugestões.

 
 » Aliás, o que você normalmente inclui de hits de terceiros no 

repertório – além dos sucessos de sua carreira?
Eu sempre curti cantar o que me provoca emoção. Ouvi no rádio e 
gostei, logo coloco no repertório. Tem sertanejo e funk, porque eu me 
amarro. E eu faço isso porque preciso me divertir com o público!

 
 » Você continua com o Bloco Largadinho? O que planeja 

para os pré-carnavais e carnaval de 2017?
Meu carnaval para 2017 está cheio de novidades. Canto em Salva-
dor na sexta no Bloco Blowout, que é meu novo espaço da folia; se-
gunda-feira tem repeteco em Muzambinho (MG). E, claro, no do-
mingo e na terça-feira estarei no Bloco Largadinho, em Salvador. 

 
 » Está programando lançar alguma faixa com a pegada de ve-

rão? Compôs ou encomendou algo nessa linha?
Eu sou compositora, mas adoro ouvir o que vem de fora. Sempre faço 
audições e recebo músicas de todo Brasil. Eu nunca penso numa mú-
sica para o verão, mas elas sempre são "ensolaradas"... (risos).

 
 » O show business nacional está hoje dominado por mulhe-

res. Além das artistas pop como você, Ivete Sangalo e Anitta, 
temos cantoras sertanejas e duplas femininas tocando nas 
rádios como nunca e integrando o line-up dos grandes even-
tos. Fale a respeito.
Nós, mulheres, somos tão poderosas! Nossa natureza é multitarefa, 
somos fortes e delicadas ao mesmo tempo. Nossas histórias são muito 
interessantes, modéstia à parte (risos). Acho que esse é um momento em 
que todo mundo quer saber de onde vem essa nossa "força estranha”. E 
como conseguimos dar conta de tanta coisa. Contamos nossas histórias 
em nossas músicas, esbanjamos alegria e doçura em nossos shows, ape-
sar das dificuldades. Acredito que o palco é nosso templo, nosso divã ou 
nosso boteco. É nele que a gente extravasa milhares de sentimentos.
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 »  Gêneros como pop, MPB e rock quase se tornaram nicho no Brasil, diante do crescimento 
do sertanejo e da fusão dele com gêneros regionais (arrocha, forró etc.), o que faz com que 
seus representantes dominem as paradas de norte a sul. Como reverter esse quadro, para 
que o bolo possa ser melhor dividido?
Há muito a ser melhorado na indústria da música brasileira, mas esse é um papo pra muitas pá-
ginas da revista (risos). Entretanto, eu acho que o que acontece no Brasil, com esse estouro do 
sertanejo, é normal e vem sendo muito bem administrado pelo segmento. Todos sabemos que o 
mercado popular é uma roda gigante e que isso não é novo. Eu era pequena quando Daniela 
Mercury elevou o status do axé e me fez sonhar com os palcos. Logo depois "estourou um cano" 
(risos) de sertanejos maravilhosos e lá estava eu apaixonada por Zezé, Chitãozinho e Leo-
nardo. O Aloisio Legey criou um show especial, chamado Amigos, lembra? Aí vieram meus 
14 anos, e eu vi Ivete arrasar! Então, o samba e o pagode dominaram as paradas. Eu assi-
nei com Cal Adan (importante empresário da axé music na época), que queria lançar a 
primeira cantora de pagode do Brasil. Eu tinha 19 anos e queria cantar axé. Lembro 
claramente de ouvi-lo dizer: "o axé morreu!" Até que o Babado Novo lhe rendeu milhões! 
(gargalhadas) É tudo relativo ao momento.

 
 » Nos últimos anos, você destacou-se por fi car entre os famosos que mais 

estrelam campanhas publicitárias por aqui. Como está no momento sua re-
lação com este mercado – e, mais, com o mercado de licenciamento?   
Eu amo fazer publicidade. Gosto de gravar comerciais, de conhecer os produtos, gosto 
de participar do processo de produção e das campanhas, quando possível. Trabalho com 
marcas nas quais acredito. Atualmente estou representando Gillette Vênus, Eudora e 
Jequiti. E tenho alguns produtos licenciados a caminho, dentre eles, eu ajudei a criar 
um batom lindíssimo, com a Eudora.  

 
 » Como é administrar a própria carreira, o próprio escritório artístico? Você par-

ticipa das decisões administrativas ou restringe-se ao chamado "A&R", deixan-
do o resto por conta do Márcio Pedreira?
Não é nada fácil administrar a própria carreira.Precisei perceber que não podia fi car 
apenas na posição de artista, bem como não poderia assumir o lugar de Márcio ou de quem 
quer seja no escritório. Mas sou eu a dona do meu negócio, então, tive que me adaptar.

 
 » Como anda sua carreira no exterior? O disco pela Roc Nation sairá em 2017?

O que acontece nos EUA anda em paralelo ao que acontece aqui. Não é fácil dar 
conta de tudo. Mas eu sou uma cantora realizada. Este é um trunfo gigante. Estou 
me adaptando, transformando muitas opiniões e esse amadurecimento tem me feito 
feliz e consciente como nunca. O disco só vai sair quando todo o time tiver certeza 
(com relação ao projeto). Há uma estratégia sim, mas eu acredito que o tempo de 
Deus tem de prevalecer. Meus anseios e meu lado artístico gritam o tempo inteiro, 
mas a minha razão tem sido surpreendentemente uma aliada.

 
 » Como pretende conciliar as agendas de show e de divulgação nos mer-

cados interno e externo? Pretende fazer mini-tours internacionais, 
mantendo sua base no Brasil ou pensa em se fi xar uma parte do ano nos 
Estados Unidos?
Eu tenho dois fi lhos. Eles são minha prioridade. Meu empresário, Jay Brown 
(sócio de Jay Z), sabe disso. Assinamos contrato no ano passado e foi pensando 
neles que eu e meu marido decidimos viver fora. Eu, Marcio e Jay levamos 
horas a fi o conversando sobre todas as maneiras de adequarmos minha situ-
ação ao mercado. Criamos um modelo de trabalho que não é de todo confor-
tável para mim, mas o é para minha família. Eu sou raçuda e amo traba-
lhar, mas não vivo sem minha família. Aliás, se não houver amor, o 
resto não vem. Essa é a premissa do sucesso e a RocNation sabe disso.  
Vou trabalhar os dois mercados, mas neste momento o foco principal 
são os shows e lançamentos musicais dentro do Brasil. 
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capa
Por Gilmar laurindo

Victor & Leo nunca abriram mão da autenticidade. Fica-
ram conhecidos no mercado por misturar o bom serta-
nejo com folk americano, explorando letras carregadas 

de poesia, que fogem ao senso comum. Ao longo de 24 anos de 
carreira, jamais cederam a modismos sonoros ou a repertório 
com temas de duplo sentido. Por isso, o êxito artístico e comer-
cial do último projeto da dupla, Irmãos, lançado no início do ano 
passado reunindo CD e DVD, atesta a decisão de manter-se fiel 
ao conceito artístico no qual ela acredita. É verdade que nos 
últimos anos o som original da dupla recebeu alguns elementos 
pop, por conta do envolvimento maior de Leo nos projetos (me-
tade da produção de Irmãos foi feita por ele; a outra parte, por 
Victor). "Eu venho procurando buscar outras influências, outras 
referências musicais, e, nesse projeto, isso ficou bem claro. Fe-
lizmente o público entendeu e aceitou bem essas mudanças. 
Não perdemos nossa essência, mas acrescentamos um tempero 
novo ao som que fazemos", explica Leo, para quem Irmãos é um 
dos melhores e mais bem sucedidos álbuns da dupla. Afinal, há 
algum tempo ela não emplacava tantas canções de um mesmo 
produto – casos de 10 minutos longe de você, Estrada vermelha 
(tema da novela Eta mundo bão), Vai me perdoando, Tempo de 
amor e Escuridão iluminada.

Neste mês, a dupla começa a promover nova faixa do álbum 
Irmãos, Momentos. E como este projeto ainda tem "lenha pra 
queimar", a Som Livre propôs o lançamento de um álbum es-
pecial neste final de ano: uma coletânea de duetos em que Vic-
tor & Leo foram anfitriões ou convidados. No repertório estão 
as parcerias com Paula Fernandes (Não precisa), Chitãozinho & 
Xororó (Ela não vai mais chorar) e até uma gravação feita com 

Nando Reis (Altas horas). Ao todo são 14 faixas. A única inédi-
ta é o dueto com o norte-americano Eric Silver em Tempo de 
amor. Na entrevista a seguir, a dupla fala do novo disco, da pos-
sibilidade de sair em turnê num show especial com Zezé & 
Luciano e do trabalho social que desenvolve. 

 » SUCESSO! - Por que a decisão de lançar essa coletânea?
Victor - A proposta foi da Som Livre, que aceitamos de bom 
grado, uma vez que é a primeira coletânea deste tipo em nossa car-
reira. Ela reúne um material maravilhoso, com vários convidados. 
 

 » Falem sobre a faixa inédita com Eric Silver. Como se deu a 
decisão pela regravação de tempo de amor? 

 » Victor - O Eric Silver é de Nashville, mas transita no cenário 
musical brasileiro há muito tempo. Produzi, gravei e arranjei o CD 
de uma cantora chamada Nice Silva e mixei com o Eric num estúdio 
de Nashville. Um tempo depois ele fez uma versão de Vida boa em 
inglês, Beautiful life, e daí ficamos amigos. Para complementar a 
coletânea Duetos, dei a ideia da participação dele em Tempo de 
amor. Imaginei que poderia ficar diferente do restante do repertório. 
E realmente ficou muito bom nosso dueto. O Eric adorou a ideia e a 
participação dele caiu tão bem que dá a impressão que a canção foi 
originalmente gravada em inglês.

 
 » Podem comentar a relação profissional e de amizade que 

têm com os artistas com os quais fazem os duetos? 
Leo - A relação se traduz na questão de afinidade, admiração e, na 
maioria dos casos, de influência musical e artística. Somos amigos, mas 
nem sempre nos encontramos. Nós, artistas, temos agendas tumultua-

Ótimos duetos
Som livre reúne 14 gravaçõeS De Victor & Leo regiStraDaS em projetoS  
em que eleS conviDam ou São conviDaDoS e lança o belo álbum DuetoS
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das, com muitos compromissos. É muito difícil a gente se ver com fre-
quência. Com tantos compromissos profissionais, nas horas de folga a 
gente acaba ficando com a família e os amigos. Mas existe admiração 
recíproca e afinidade musical bem grande entre nós e os convidados.

 »  Acreditam que o último disco da dupla está entre os melho-
res da carreira por ter emplacado várias músicas nas paradas 
(tempo de amor, Vai perdoando, 10 minutos longe de você etc.)?
Leo - Irmãos ficou marcado por ter sido nosso primeiro projeto 
gravado em ambiente fechado, somente para convidados (no estúdio 
Quanta, em São Paulo). Os fãs deram um show à parte, participan-
do o tempo todo do projeto, cantando, e isso fica evidente na gravação. 
A produção ficou dividida: 50% para mim e 50% para o Victor. Cer-
tamente foi um dos melhores projetos que já fizemos. Tempo de 
amor, Vai perdoando, 10 minutos longe de você viraram hits de 
norte a sul. Agora vamos trabalhar Momentos, que acreditamos 
também caminhará bem nas rádios e junto ao público. O bacana é 
que Irmãos trouxe uma nova fase para mim e para o Victor. Nos 
últimos anos, a gente vem redesenhando certas fórmulas do nosso 
trabalho. Eu tenho procurado buscar outras influências, outras refe-
rências musicais. E nesse projeto isso ficou bem claro. Felizmente o 
público entendeu e aceitou bem essas mudanças. Não perdemos nossa 
essência, mas acrescentamos um tempero novo ao som que fazemos". 

 
 » Vocês chegaram a fazer algumas apresentações ao lado de 

Zezé Di Camargo & Luciano? Pensam em criar uma tour 
nacional deste projeto em 2017, como fazem, por exemplo, 
Leonardo e Eduardo Costa com o show cabaré?
Victor - Sim, fizemos alguns shows com Zezé & Luciano (em 
cidades como Campo Grande, Uberlândia e Londrina). O resultado 
no palco foi muito bom e o público adorou. Estamos estudando a 
possibilidade de uma turnê desse encontro e a cada show que fazemos 
juntos a gente vai amadurecendo essa ideia.

 
 » Falem sobre a experiência de participar do The Voice Kids 

2016 e expectativas para a versão 2017 do programa.
Victor - Foi um programa que envolveu muita responsabilida-
de. A ideia de falar diretamente para um público em formação e aos 

seus formadores exigiu de nós o melhor conteúdo possível, em que tudo 
o que tínhamos de bagagem pudesse ser usado para positivar a expe-
riência dos participantes, independente de haver uma competição ou 
eliminações. Creio que a temporada 2 será ainda melhor, envolven-
do mais maturidade e segurança.

 »  Falem sobre o trabalho social da dupla,  cujo nome batiza 
um pavilhão do Hospital do Câncer de Barretos. Além disso, 
vocês participaram recentemente de evento na Fundação 
Cafu, fizeram show com renda revertida ao hospital Marta-
gão Gesteira (Salvador) e o Léo comemorou o aniversário 
convidando amigos para um show com renda revertida ao 
Hospital do Câncer e ao Instituto Hortense de Uberlândia.
Leo - Eu e o Victor há muito tempo resolvemos atuar junto a pro-
jetos sociais, usando nosso trabalho e nossa carreira em prol da socie-
dade. Quando você usa o trabalho em benefício do próximo, ele é mais 
digno, certamente tem mais sentido. E fazemos isso com muito pra-
zer. Nesse sentido eu criei o Instituto Hortense, em Uberlândia, pro-
jeto que vai atender escolas públicas e rurais treinando psicólogos e 
pedagogos para, juntamente com os professores, desenvolver habili-
dades sócio-emocionais nas crianças. Há tempos estou realizando 
mudanças pessoais no meu dia a dia, buscando o auto-conhecimento 
e maneiras de enfrentar meus conflitos. Isso me fez querer passar às 
pessoas esses estudos que tenho feito, essas ferramentas que estou ad-
quirindo aos poucos. E reverberar isso à sociedade, especialmente às 
novas gerações que precisam urgentemente se conhecer mais com re-
lação às questões emocionais e sociais.  

 » Pretendem fazer novas tours internacionais em 2017? 
Leo - Há negociações em andamento e certamente estaremos no ex-
terior novamente no ano que vem. Estivemos nos Estados Unidos em 
anos anteriores e neste ano fizemos nossa primeira turnê à Europa – em 
abril, estivemos em Zurique, Bruxelas, Londres e Lisboa. Fazer este 
tipo de apresentação é sempre uma experiência incrível. Como a maio-
ria do público é formada por brasileiros, a gente acaba ajudando as 
pessoas a se conectar com sua cultura, suas raízes. Você vê pessoas emo-
cionadas, carentes da música que se faz no Brasil, que ficam esperando 
aquele momento para reviver e mergulhar nas suas raizes. 

1. Tempo de amor (inédita) com Eric Silver
2. Eu vim pra te buscar (Viva por mim) com Bruno & Marrone
3. Quando você some com Zezé Di Camargo & Luciano
4. Ela não vai mais chorar (She's not crying anymore) com Chitãozinho & Xororó
5. Tudo bem com Almir Sater
6. Vida boa com Renato Teixeira e Sergio Reis
7. Estrada vermelha com Milionário & José Rico
8. Colo com Jads & Jadson
9. 10 minutos longe de você com Henrique & Juliano

10. Escuridão iluminada com Wesley Safadão
11. Não precisa com Paula Fernandes
12. Deus e eu no sertão com Alcione
13. Espere por mim, morena com Gonzaguinha
14. Altas horas com Nando Reis
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capa
Por Gilmar laurindo

Victor & Leo nunca abriram mão da autenticidade. Fica-
ram conhecidos no mercado por misturar o bom serta-
nejo com folk americano, explorando letras carregadas 

de poesia, que fogem ao senso comum. Ao longo de 24 anos de 
carreira, jamais cederam a modismos sonoros ou a repertório 
com temas de duplo sentido. Por isso, o êxito artístico e comer-
cial do último projeto da dupla, Irmãos, lançado no início do ano 
passado reunindo CD e DVD, atesta a decisão de manter-se fiel 
ao conceito artístico no qual ela acredita. É verdade que nos 
últimos anos o som original da dupla recebeu alguns elementos 
pop, por conta do envolvimento maior de Leo nos projetos (me-
tade da produção de Irmãos foi feita por ele; a outra parte, por 
Victor). "Eu venho procurando buscar outras influências, outras 
referências musicais, e, nesse projeto, isso ficou bem claro. Fe-
lizmente o público entendeu e aceitou bem essas mudanças. 
Não perdemos nossa essência, mas acrescentamos um tempero 
novo ao som que fazemos", explica Leo, para quem Irmãos é um 
dos melhores e mais bem sucedidos álbuns da dupla. Afinal, há 
algum tempo ela não emplacava tantas canções de um mesmo 
produto – casos de 10 minutos longe de você, Estrada vermelha 
(tema da novela Eta mundo bão), Vai me perdoando, Tempo de 
amor e Escuridão iluminada.

Neste mês, a dupla começa a promover nova faixa do álbum 
Irmãos, Momentos. E como este projeto ainda tem "lenha pra 
queimar", a Som Livre propôs o lançamento de um álbum es-
pecial neste final de ano: uma coletânea de duetos em que Vic-
tor & Leo foram anfitriões ou convidados. No repertório estão 
as parcerias com Paula Fernandes (Não precisa), Chitãozinho & 
Xororó (Ela não vai mais chorar) e até uma gravação feita com 

Nando Reis (Altas horas). Ao todo são 14 faixas. A única inédi-
ta é o dueto com o norte-americano Eric Silver em Tempo de 
amor. Na entrevista a seguir, a dupla fala do novo disco, da pos-
sibilidade de sair em turnê num show especial com Zezé & 
Luciano e do trabalho social que desenvolve. 

 » SUCESSO! - Por que a decisão de lançar essa coletânea?
Victor - A proposta foi da Som Livre, que aceitamos de bom 
grado, uma vez que é a primeira coletânea deste tipo em nossa car-
reira. Ela reúne um material maravilhoso, com vários convidados. 
 

 » Falem sobre a faixa inédita com Eric Silver. Como se deu a 
decisão pela regravação de tempo de amor? 

 » Victor - O Eric Silver é de Nashville, mas transita no cenário 
musical brasileiro há muito tempo. Produzi, gravei e arranjei o CD 
de uma cantora chamada Nice Silva e mixei com o Eric num estúdio 
de Nashville. Um tempo depois ele fez uma versão de Vida boa em 
inglês, Beautiful life, e daí ficamos amigos. Para complementar a 
coletânea Duetos, dei a ideia da participação dele em Tempo de 
amor. Imaginei que poderia ficar diferente do restante do repertório. 
E realmente ficou muito bom nosso dueto. O Eric adorou a ideia e a 
participação dele caiu tão bem que dá a impressão que a canção foi 
originalmente gravada em inglês.

 
 » Podem comentar a relação profissional e de amizade que 

têm com os artistas com os quais fazem os duetos? 
Leo - A relação se traduz na questão de afinidade, admiração e, na 
maioria dos casos, de influência musical e artística. Somos amigos, mas 
nem sempre nos encontramos. Nós, artistas, temos agendas tumultua-

Ótimos duetos
Som livre reúne 14 gravaçõeS De Victor & Leo regiStraDaS em projetoS  
em que eleS conviDam ou São conviDaDoS e lança o belo álbum DuetoS

Victor & Leo.indd   22 25/10/2016   11:32:25

23www.portalsucesso.com.br

das, com muitos compromissos. É muito difícil a gente se ver com fre-
quência. Com tantos compromissos profissionais, nas horas de folga a 
gente acaba ficando com a família e os amigos. Mas existe admiração 
recíproca e afinidade musical bem grande entre nós e os convidados.

 »  Acreditam que o último disco da dupla está entre os melho-
res da carreira por ter emplacado várias músicas nas paradas 
(tempo de amor, Vai perdoando, 10 minutos longe de você etc.)?
Leo - Irmãos ficou marcado por ter sido nosso primeiro projeto 
gravado em ambiente fechado, somente para convidados (no estúdio 
Quanta, em São Paulo). Os fãs deram um show à parte, participan-
do o tempo todo do projeto, cantando, e isso fica evidente na gravação. 
A produção ficou dividida: 50% para mim e 50% para o Victor. Cer-
tamente foi um dos melhores projetos que já fizemos. Tempo de 
amor, Vai perdoando, 10 minutos longe de você viraram hits de 
norte a sul. Agora vamos trabalhar Momentos, que acreditamos 
também caminhará bem nas rádios e junto ao público. O bacana é 
que Irmãos trouxe uma nova fase para mim e para o Victor. Nos 
últimos anos, a gente vem redesenhando certas fórmulas do nosso 
trabalho. Eu tenho procurado buscar outras influências, outras refe-
rências musicais. E nesse projeto isso ficou bem claro. Felizmente o 
público entendeu e aceitou bem essas mudanças. Não perdemos nossa 
essência, mas acrescentamos um tempero novo ao som que fazemos". 

 
 » Vocês chegaram a fazer algumas apresentações ao lado de 

Zezé Di Camargo & Luciano? Pensam em criar uma tour 
nacional deste projeto em 2017, como fazem, por exemplo, 
Leonardo e Eduardo Costa com o show cabaré?
Victor - Sim, fizemos alguns shows com Zezé & Luciano (em 
cidades como Campo Grande, Uberlândia e Londrina). O resultado 
no palco foi muito bom e o público adorou. Estamos estudando a 
possibilidade de uma turnê desse encontro e a cada show que fazemos 
juntos a gente vai amadurecendo essa ideia.

 
 » Falem sobre a experiência de participar do The Voice Kids 

2016 e expectativas para a versão 2017 do programa.
Victor - Foi um programa que envolveu muita responsabilida-
de. A ideia de falar diretamente para um público em formação e aos 

seus formadores exigiu de nós o melhor conteúdo possível, em que tudo 
o que tínhamos de bagagem pudesse ser usado para positivar a expe-
riência dos participantes, independente de haver uma competição ou 
eliminações. Creio que a temporada 2 será ainda melhor, envolven-
do mais maturidade e segurança.

 »  Falem sobre o trabalho social da dupla,  cujo nome batiza 
um pavilhão do Hospital do Câncer de Barretos. Além disso, 
vocês participaram recentemente de evento na Fundação 
Cafu, fizeram show com renda revertida ao hospital Marta-
gão Gesteira (Salvador) e o Léo comemorou o aniversário 
convidando amigos para um show com renda revertida ao 
Hospital do Câncer e ao Instituto Hortense de Uberlândia.
Leo - Eu e o Victor há muito tempo resolvemos atuar junto a pro-
jetos sociais, usando nosso trabalho e nossa carreira em prol da socie-
dade. Quando você usa o trabalho em benefício do próximo, ele é mais 
digno, certamente tem mais sentido. E fazemos isso com muito pra-
zer. Nesse sentido eu criei o Instituto Hortense, em Uberlândia, pro-
jeto que vai atender escolas públicas e rurais treinando psicólogos e 
pedagogos para, juntamente com os professores, desenvolver habili-
dades sócio-emocionais nas crianças. Há tempos estou realizando 
mudanças pessoais no meu dia a dia, buscando o auto-conhecimento 
e maneiras de enfrentar meus conflitos. Isso me fez querer passar às 
pessoas esses estudos que tenho feito, essas ferramentas que estou ad-
quirindo aos poucos. E reverberar isso à sociedade, especialmente às 
novas gerações que precisam urgentemente se conhecer mais com re-
lação às questões emocionais e sociais.  

 » Pretendem fazer novas tours internacionais em 2017? 
Leo - Há negociações em andamento e certamente estaremos no ex-
terior novamente no ano que vem. Estivemos nos Estados Unidos em 
anos anteriores e neste ano fizemos nossa primeira turnê à Europa – em 
abril, estivemos em Zurique, Bruxelas, Londres e Lisboa. Fazer este 
tipo de apresentação é sempre uma experiência incrível. Como a maio-
ria do público é formada por brasileiros, a gente acaba ajudando as 
pessoas a se conectar com sua cultura, suas raízes. Você vê pessoas emo-
cionadas, carentes da música que se faz no Brasil, que ficam esperando 
aquele momento para reviver e mergulhar nas suas raizes. 
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5. Tudo bem com Almir Sater
6. Vida boa com Renato Teixeira e Sergio Reis
7. Estrada vermelha com Milionário & José Rico
8. Colo com Jads & Jadson
9. 10 minutos longe de você com Henrique & Juliano
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sertanejo
POR GILMAR LAURINDO

Zé Neto & Cristiano se conhecem desde a infância. Nas-
ceram e cresceram em São José do Rio Preto, interior 
paulista. O primeiro tinha três anos de idade quando o 

segundo, então com cinco, mudou-se para a casa lado, num bair-
ro modesto da cidade. Tornaram-se amigos desde então. Adoles-
centes, seguiram caminhos opostos, Cristiano foi cantar na igre-
ja e Zé Neto, em barzinhos e churrascarias na região. Há seis anos 
voltaram a se reunir como dupla sertaneja e desde então deslan-
charam no mercado. Mas ambos reconhecem que o salto maior 
na carreira da dupla se deu de meados de 2015 para cá, quando a 
WorkShow, em parceria com Toninho Santos (ex-empresário de 
Cristiano Araújo) passou a cuidar do management. "Somos mui-
to gratos a toda familia WorKshow. O Vander Oliveira abraçou 
o projeto e apostou na gente. O Toninho é como um pai para nós. 
Sempre nos dá ótimas dicas. Devemos nosso crescimento pro� s-
sional a ele", elogia Zé Neto. 

O produto que apresentou Zé Neto & Cristiano ao mercado 
foi o DVD Ao vivo em São José do Rio do Preto. Gravado em 

MELHOR, impossível
ALÇADA NESTE ANO AO PRIMEIRO TIME DO SERTANEJO JOVEM, ZÉ NETO & 
CRISTIANO PROMOVEM CD/DVD UM NOVO SONHO, GRAVADO EM CUIABÁ

2014, o registro � cou numa espécie de banho-maria por um 
ano, até Vander convidar Toninho para assumir a agenda da 
dupla. "O público aceitou super bem nossas canções, tanto que 
várias delas se tornaram hits (casos de Seu polícia, Eu ligo pra 
você e Te amo). O sucesso foi repentino, mas com certeza não 
será passageiro. Estamos juntos desde 2011, ralando com mui-
to trabalho, humildade e fé", avalia Cristiano, que credita parte 
do êxito da dupla ao repertório. "Estamos curtindo o momento, 
mas temos consciência que, muito mais importante que um 
estouro eventual no mercado, é consolidar a carreira".

Nos últimos 12 meses, Zé Neto & Cristiano levaram seu 
trabalho a praticamente todos os estados brasileiros, � zeram 
mais de 200 shows, se apresentando em grandes eventos e che-
garam a debutar no mercado internacional, ao se apresentar em 
outubro em Boston, na edição norte americana do festival Fes-
teja. "Além disso, tivemos a oportunidade de conhecer muita 
gente interessante do meio artístico, com quem nunca imaginá-
vamos poder um dia manter contato direto – casos de Eliana, 
Ratinho, Marcos Mion, Roberta Miranda, Jorge & Mateus, 
Luan Santana e Gusttavo Lima", revela Zé Neto.

 › SONHANDO DE NOVO
No dia 3 de setembro, a dupla desembarcou em Cuiabá para a 
gravação de um novo DVD. "Fizemos uma enquete nas redes 
sociais e Cuiabá apareceu entre as praças que mais desejavam 

sediar este projeto. O povo cuiabano sempre acolheu a gente de 
uma forma muito especial, desde as primeiras vezes que fomos 
pra lá, quando ainda não éramos famosos. É um carinho fora 
do normal. Nos sentimos em casa em Cuiabá e por isso deci-

dimos gravar o novo trabalho lá", explica Zé Neto. Cerca de 
20 mil pessoas estiveram presentes no Parque de Exposi-
ções da Acrimac, palco da gravação. Intitulado Um novo 
sonho, o registro teve produção musical de Jenner Melo e  

direção de vídeo de Fernando Trevisan. Ao todo são 25 mú-
sicas, sendo 22 inéditas - entre elas a atual faixa de trabalho, Sonha 
comigo. Completam o setlist três regravações de sucessos da dupla 
– Te amo, Eu ligo pra você e Seu polícia. O produto será lançado 
pela Som Livre em novembro.

Henrique & Juliano e Marilia Mendonça, que haviam par-
ticipado do Ao vivo em São José do Rio Preto, repetiram a dose 
na gravação do novo projeto, desta vez tendo a companhia 
de Maiara & Maraisa. "Nossa relação com os artistas con-
vidados é a melhor possível. Henrique & Juliano são nos-
sos padrinhos. Gravaram algumas canções de nossa auto-
ria quando ainda não éramos conhecidos – casos de Eu 
chamo e você volta, Às vezes, Pede que eu dou e Papel de bobo. 
As meninas são nossas 'irmãs' – a gente se adora – e a 
equipe envolvida com o projeto dispensa comentários", 
� naliza Cristiano. 
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vidados é a melhor possível. Henrique & Juliano são nos-
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sertanejo
POR GILMAR LAURINDO
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sertanejo
Por Gustavo Godinho

A dupla Bruninho & Davi é uma das mais engajadas na 
internet. Os sertanejos fizeram uma ação de lançamento 
para divulgar o novo single, E essa boca aí, e durante as 

primeiras semanas de setembro figuraram entre os assuntos mais 
falados do Twitter. A ação assertiva causou impacto também no 
YouTube e o clipe da música ultrapassou os 10 milhões de views 
em menos de duas semanas de lançamento.

E essa boca aí foi gravada ao vivo no Ginásio do Ibirapuera, 
em São Paulo, e faz parte do mais novo DVD da dupla, Eu vou, 
a ser lançado ainda neste ano. A produção musical ficou a cargo 
de Dudu Borges e a direção de vídeo foi assinada por Fernando 
Hiro. A música de trabalho conta com a participação de Luan 
Santana e domina as principais listas das mais tocadas no Brasil. 
Em outubro, E essa boca aí foi a quarta música mais tocada no 
Brasil, segundo o ranking da Crowley. “Somos amigos do Luan 
desde o início da nossa carreira. Sempre nos encontramos em 
São Paulo, principalmente no estúdio do Dudu”, afirma Bruni-
nho. Além de Luan, o DVD traz ainda Gusttavo Lima como 
convidado, na canção Faixa 3.

O grande sucesso no YouTube aconteceu graças à ação da 
dupla nas redes sociais. Bruninho & Davi são bem engajados no 
Facebook (quase 1,4 milhões de likes) e diariamente respondem 
às perguntas dos fãs. No Twitter, não é diferente. “Sabemos que 
este tipo de contato pessoal nas redes sociais é importante para 
a divulgação do artista. Quando o fã sente que o artista está 
próximo dele, quase que como um amigo, ele reverbera e ajuda 
a promover os lançamentos e as ações daquele artista”, ensina 
Davi. A ação de emplacar a hashtag #EessaBocaAí começou de 
forma despretensiosa no Facebook e em menos de duas horas 

Além do boca a boca
Prestes a lançar novo DvD, Bruninho & dAvi emPlacam e essa boca, aí? 
nas ráDios e aPostam na web Para ProPagar os novos lançamentos

após o seu lançamento, começou a dominar também o Twitter. 
“A viralização aconteceu de forma orgânica e partiu justamente 
das nossas fãs. A galera que aprecia o Luan Santana também foi  
importante neste processo e, graças a isso, nossa música foi o 
assunto mais comentado do mundo no Twitter durante a pri-
meira semana de lançamento, em setembro. Isso com certeza foi 
de extrema importância para o êxito de E essa boca aí nas emis-
soras de rádio”, comemora Davi.

 › ESCriTÓrio PrÓPrio
Há três anos, Bruninho & Davi tocam a carreira de forma in-
dependente, através de um escritório próprio localizado na Vila 
Mariana (capital paulista). “Saímos da Brother’s (onde ficamos 
vários anos) de forma amigável. O pessoal de lá foi muito impor-
tante no processo de posicionamento e alavancagem da marca e 
do som da dupla, mas chegou um certo momento em que senti-
mos que precisávamos caminhar com as próprias pernas. Dife-
rentemente do que algumas pessoas falam por aí, não houve 
nenhum tipo de desentendimento na nossa saída. Tanto que até 
hoje tocamos músicas do Michel Teló (um dos sócios da 
Brother’s) nos nossos shows”, explica Bruninho.

Atualmente, os grandes eventos, como festas e feiras agrope-
cuárias, são os principais focos de shows da dupla. Bruninho & 
Davi são presenças garantida em eventos deste porte em deze-
nas de cidades do interior de São Paulo. “Somos bem requisita-
dos também em outras praças, como Minas Gerais, Santa Ca-
tarina, Paraná e Rio Grande do Sul”, conta Bruninho. “Nosso 
show é muito eclético. Tocamos de sertanejo raiz a Charlie 
Brown Jr.”, finaliza o sertanejo.  
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Agenda lotada até o � nal do ano, média superior a 20 
shows por mês, um dos maiores hits de 2016 e mi-
lhões de visualizações na internet! É curioso pensar 

que esse enorme sucesso alcançado por Naiara Azevedo po-
deria não ter acontecido, não fosse por um funk machista, 
ouvido pela cantora há cerca de seis anos. Incomodada com a 
letra da canção Sou foda (sucesso do grupo Avassaladores), 
Naiara compôs e gravou uma espécie de resposta ao single 
num vídeo caseiro, apenas com voz e violão. A gravação virou 
hit na internet, com 300 mil acessos em apenas uma semana, 
e originou a versão Coitado, que também caiu nas graças dos 
internautas, gerando os primeiros convites de programas de 
rádio e TV à cantora. Imediatamente, a artista chamou a aten-
ção de uma nova geração de fãs, mais interessadas pelo ponto 
de vista feminino nas canções sertanejas. "Percebi que havia 
um público carente de alguém que defendesse a mulherada na 
música", diverte-se Naiara. 

Muita coisa então mudou na vida da cantora pa-
ranaense, que logo caiu na estrada, compôs outros 
hits e gravou seu primeiro DVD, em 2013. Já era 
mais do que ela sonhava, mas nada ainda que 
se comparasse aos voos que seriam alcança-
dos em 2016. A guinada pro� ssional veio 
com a mudança para Goiânia, onde Naia-
ra assinou contrato com a Mega Produ-
ções, mesmo escritório de João Neto & 
Frederico, e gravou seu novo DVD, To-
talmente diferente. 

Lançado de maneira independente 
– e com todas as faixas já disponíveis 
para o público no YouTube –, o projeto 
traz participações de Zé Neto & Cris-
tiano, ¤ iago Brava, Paula Mattos e 
Mike & Bruno, além de Maiara & Mara-
ísa, que cantam 50 reais, single que rapida-
mente se tornou o maior hit da carreira de 
Naiara. "Já havia feito sucesso com Mulher 
não trai (com Mr. Catra), Gota d'água e Vou 
te trair, que se destacaram em regiões como 
o interior de São Paulo, Minas e Santa Ca-
tarina, mas com 50 reais alcancei o Brasil 
todo", celebra. 

Naiara não exagerou. Entre os meses 
de junho e setembro deste ano, a mú-
sica � cou 13 semanas seguidas entre 
as dez primeiras do Top Brasil Se-
manal, parada com aferição nacio-
nal da Crowley e publicada pelo 
Portal SUCESSO!. Em tempo: 

“EU QUERO É MAIS”
DESTAQUE DA MÚSICA SERTANEJA EM 2016, NAIARA AZEVEDO, INTÉRPRETE DO 
MEGAHIT 50 REAIS, DESCARTA RIVALIDADE COM OUTRAS CANTORAS DO GÊNERO

em outubro, a artista começou a promover nas rádios uma nova 
faixa de trabalho: A ex do seu atual. 

O estouro nas paradas levou a carreira da cantora a outro 
patamar. Entre setembro e outubro, por exemplo, Naiara rea-
lizou mais de 50 shows. "Tem sido um semestre realmente de 
muito trabalho. E além de serem mais shows do que antes, até 
junho a agenda de Naiara se restringia a baladas e pequenos 
espaços. Agora ela se apresenta em grandes eventos, como fei-
ras agropecuárias e rodeios", revela Manolo Oliveira, um dos 
sócios da Mega Produções. Os planos para 2017 são ainda 
mais animadores: "Vamos trabalhar para que ela feche o pró-
ximo ano como o grande nome feminino do segmento serta-
nejo", planeja o executivo. 

Dedicação e talento, segundo os muitos pro� ssionais que 
convivem com a cantora, não faltarão nessa caminhada. "Em-

bora seja uma pessoa muito humilde, Naiara tem per-
sonalidade forte. É uma artista focada, de muita 
atitude, às vezes até atrevida (risos)", brinca Blener 
Maycon, produtor do DVD. 
Sem se deixar levar pelos elogios, a cantora pre-

fere curtir o momento. "Nossa rotina atual é mui-
to cansativa. Eu e minha equipe estamos vivendo 
na estrada. Mas não reclamo de nada. É bom 
demais cantar pra grandes plateias e sentir tan-
to carinho". Naiara também diz manter a sim-
plicidade de antes da fama e até se diverte 

quando é perguntada sobre sua mudan-
ça de visual (era morena e mais "chei-

nha" no início da carreira): "Toda 
mulher é vaidosa. Mas não emagre-
ci pra fazer sucesso ou virar 'garota 
� tness' (risos). O problema é que 
eu sofria muito nos shows com 
meu sobrepeso. Doía o joelho, eu 
cansava muito... Agora tenho 
mais pique e me sinto mais sau-
dável", explica. 

Alto astral, Naiara não se in-
comoda nem mesmo com al-
guns apelidos que surgem nas 
redes sociais, como "rainha da 

sofrência" e "Pablo de saia", ou 
com uma suposta rivalidade com 

outras estrelas do sertanejo: "Sou 
super fã da Marília Mendonça, da 

Maiara & Maraísa... Adoro todas. E 
acho esses apelidos muito divertidos. 
Que continuem falando de mim. Eu 
quero é mais". 
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O cantor e instrumentista Luan Estilizado iniciou sua tra-
jetória na música aos nove anos em Campina Grande 
(PB), quando ganhou um acordeon de seu pai. Um ano 

depois, o menino prodígio já tocava em grandes palcos da cidade. 
Aos 11, gravou seu primeiro CD, Luan – O vaqueiro mirim, e aos 
12 lançou o segundo, ganhando reconhecimento em todo Nor-
deste. Seis anos mais tarde, já com cinco álbuns no currículo, o 
artista criou o projeto Luan Forró Estilizado, que en� m lhe deu 
reconhecimento nacional através de sua participação na edição 

2014 do programa SuperStar (Globo).
No reality show musical, Luan se 
tornou um dos queridinhos dos ju-
rados e conseguiu � car entre os 
� nalistas. Desde então, triplicou 
seus números nas redes sociais, 
lotou sua agenda de shows e até 
emplacou o hit Por quê? na trilha 
da novela Malhação (Globo). 
“Quando ele saiu do SuperStar, o 
Brasil abriu as portas para o seu 

forró moderno. 
Hoje, faze-

ELE VEIO PRA FICAR 
FINALISTA DO REALITY MUSICAL SUPERSTAR (GLOBO) EM 2014, LUAN ESTILIZADO 
LANÇA DVD COM CONVIDADOS E COMEMORA MELHOR FASE DE SUA CARREIRA
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mos cerca de 20 shows por mês e caminhamos para sua consoli-
dação no mercado”, comenta o empresário Fábio Almeida. “Não 
há dúvidas de que o programa mudou minha carreira. Através 
dele, realizei o sonho de ver meu trabalho alcançar o país inteiro”, 
completa Luan. “Tenho vídeos no YouTube (caso de Pindaíba) 
com mais de dois milhões de views. Nunca pensei que isso pu-
desse acontecer um dia”, comemora.

Realmente, os números impressionam. Inscrito no � m de 
2014, Luan já soma mais de 11 milhões de visualizações e 60 
mil inscritos em seu canal no YouTube. O maior sucesso acon-
tece com os vídeos do DVD Em casa, lançado em março deste 
ano. “Gravamos esse DVD em Campina Grande, um lugar 
muito especial para mim. Foi a primeira vez que registramos um 
show meu ao vivo, então foi uma grande realização”, comenta o 
artista. Lançado pela Som Livre, o projeto reúne 19 faixas e 
participações especiais de Xand e Solange Almeida – vocalistas 
do Aviões do Forró -, Matheus & Kauan, Dorgival Dantas e até 
uma apresentação emocionante de seu pai, o músico Amazan. 
“Escolhemos as canções a dedo e procuramos trazer estilos di-
ferentes, não apenas o forró. Por isso, algumas faixas tem uma 
pegada do arrocha e até do pop”, explica.

Até agora, o DVD conta com três singles: Pindaíba, que es-
tourou nas rádios do país; O dono do bar (part. Xand Avião) e 

Por um � m de semana, com Matheus & Kauan. A ideia de 
Luan é trabalhar o projeto até janeiro próximo, época em 

que ele entrará em estúdio para gravar seu novo álbum. 
“Em novembro, lançaremos a inédita Seu taxista, uma 
sofrência que já vai dar um gostinho pra galera do que 

está por vir. É a nossa aposta pro � m do ano”, revela.

 › CONSOLIDAÇÃO
Não há dúvidas de que � car entre os � nalistas da primeira 
edição do SuperStar alavancou a carreira de Luan Estiliza-
do. Mas o que veio depois só provou o quanto o artista é 
talentoso. Exemplo disso foi o convite para interpretar a 
música tema do revezamento da Tocha Olímpica da Rio 
2016 (uma releitura de  Vida de viajante, de Gonzagão), ao 
lado de César Menotti & Fabiano, Roberta Sá, MC Ko-
ringa, Marcelo Jeneci e Malta. “Poder cantar com esses 
artistas e ainda fazer parte de um momento tão importan-
te para o país foi um marco na minha carreira”, diz.

Mas não é só no Brasil que o cantor faz sucesso. Ele 
negocia uma mini-tour internacional para abril do ano 
que vem. “Tudo isso é lindo, mas nosso foco agora é 
fortalecer o trabalho do Luan no Nordeste, porque au-

tomaticamente ele passará a ser conhecido nos outros 
estados. Mas estamos preparando algumas surpresas, porque o 
forró é um gênero muito rico e merece ser mais divulgado”, � -
naliza o empresário Fábio Almeida. 
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depois, o menino prodígio já tocava em grandes palcos da cidade. 
Aos 11, gravou seu primeiro CD, Luan – O vaqueiro mirim, e aos 
12 lançou o segundo, ganhando reconhecimento em todo Nor-
deste. Seis anos mais tarde, já com cinco álbuns no currículo, o 
artista criou o projeto Luan Forró Estilizado, que en� m lhe deu 
reconhecimento nacional através de sua participação na edição 

2014 do programa SuperStar (Globo).
No reality show musical, Luan se 
tornou um dos queridinhos dos ju-
rados e conseguiu � car entre os 
� nalistas. Desde então, triplicou 
seus números nas redes sociais, 
lotou sua agenda de shows e até 
emplacou o hit Por quê? na trilha 
da novela Malhação (Globo). 
“Quando ele saiu do SuperStar, o 
Brasil abriu as portas para o seu 

forró moderno. 
Hoje, faze-

ELE VEIO PRA FICAR 
FINALISTA DO REALITY MUSICAL SUPERSTAR (GLOBO) EM 2014, LUAN ESTILIZADO 
LANÇA DVD COM CONVIDADOS E COMEMORA MELHOR FASE DE SUA CARREIRA
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mos cerca de 20 shows por mês e caminhamos para sua consoli-
dação no mercado”, comenta o empresário Fábio Almeida. “Não 
há dúvidas de que o programa mudou minha carreira. Através 
dele, realizei o sonho de ver meu trabalho alcançar o país inteiro”, 
completa Luan. “Tenho vídeos no YouTube (caso de Pindaíba) 
com mais de dois milhões de views. Nunca pensei que isso pu-
desse acontecer um dia”, comemora.

Realmente, os números impressionam. Inscrito no � m de 
2014, Luan já soma mais de 11 milhões de visualizações e 60 
mil inscritos em seu canal no YouTube. O maior sucesso acon-
tece com os vídeos do DVD Em casa, lançado em março deste 
ano. “Gravamos esse DVD em Campina Grande, um lugar 
muito especial para mim. Foi a primeira vez que registramos um 
show meu ao vivo, então foi uma grande realização”, comenta o 
artista. Lançado pela Som Livre, o projeto reúne 19 faixas e 
participações especiais de Xand e Solange Almeida – vocalistas 
do Aviões do Forró -, Matheus & Kauan, Dorgival Dantas e até 
uma apresentação emocionante de seu pai, o músico Amazan. 
“Escolhemos as canções a dedo e procuramos trazer estilos di-
ferentes, não apenas o forró. Por isso, algumas faixas tem uma 
pegada do arrocha e até do pop”, explica.

Até agora, o DVD conta com três singles: Pindaíba, que es-
tourou nas rádios do país; O dono do bar (part. Xand Avião) e 

Por um � m de semana, com Matheus & Kauan. A ideia de 
Luan é trabalhar o projeto até janeiro próximo, época em 

que ele entrará em estúdio para gravar seu novo álbum. 
“Em novembro, lançaremos a inédita Seu taxista, uma 
sofrência que já vai dar um gostinho pra galera do que 

está por vir. É a nossa aposta pro � m do ano”, revela.

 › CONSOLIDAÇÃO
Não há dúvidas de que � car entre os � nalistas da primeira 
edição do SuperStar alavancou a carreira de Luan Estiliza-
do. Mas o que veio depois só provou o quanto o artista é 
talentoso. Exemplo disso foi o convite para interpretar a 
música tema do revezamento da Tocha Olímpica da Rio 
2016 (uma releitura de  Vida de viajante, de Gonzagão), ao 
lado de César Menotti & Fabiano, Roberta Sá, MC Ko-
ringa, Marcelo Jeneci e Malta. “Poder cantar com esses 
artistas e ainda fazer parte de um momento tão importan-
te para o país foi um marco na minha carreira”, diz.

Mas não é só no Brasil que o cantor faz sucesso. Ele 
negocia uma mini-tour internacional para abril do ano 
que vem. “Tudo isso é lindo, mas nosso foco agora é 
fortalecer o trabalho do Luan no Nordeste, porque au-

tomaticamente ele passará a ser conhecido nos outros 
estados. Mas estamos preparando algumas surpresas, porque o 
forró é um gênero muito rico e merece ser mais divulgado”, � -
naliza o empresário Fábio Almeida. 
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Um menino de apenas 16 anos subiu ao palco da TV Record, em 1966, de mãos dadas com Elis 
Regina e Jair Rodrigues, os maiores ídolos da época, para se apresentar no Fino da Bossa, pro-
grama musical de maior audiência e importância naquela época. Com seu violão, fez um solo 

de Morena boca de ouro, de Ari Barroso. Desde então Eduardo Gudin vem brilhando como músico, 
cantor e arranjador. Como compositor gravou centenas de obras com artistas de várias gerações e gê-
neros variados. De Isaurinha Garcia e Angela Maria, passando por Márcia, Jair Rodrigues, Beth Car-
valho, Paulinho da Viola, MPB 4, Clara Nunes, Leila Pinheiro, Gal Costa e Arrigo Barnabé, chegando 
a Mônica Salmaso, Vania Bastos, Eliete Negreiros e Fabiana Cozza. Estes são apenas alguns dos 
muitos nomes que tiveram o privilégio de contar com criações de Gudin em suas carreiras. Foi diretor 
da Orquestra Jazz Sinfônica, que ajudou a fundar ao lado de Arrigo Barnabé, sendo um dos principais 
responsáveis pela representatividade da mesma no cenário musical do Brasil e do mundo. 

Passados quase 50 anos de atividades artísticas, Gudin lançou seu 16º álbum em 2015, pela Dabliu 
Discos, Eduardo Gudin & Notícias Dum Brasil 4. A qualidade do disco, a riqueza eclética do repertório 
em suas 13 faixas o credenciaram a ficar entre os finalistas da edição deste ano do Latin GRAMMY 
(na categoria Melhor Disco de Samba e Pagode). “Fiquei muito feliz com a indicação. Percebi que o 
Latin GRAMMY é muito importante para todos os artistas, já que o tipo de música que muitos fazem 
não recebe difusão nas rádios. Não é um prêmio dado pela popularidade e sim pela qualidade de seu 
trabalho”, comenta Gudin. Indagado se espera ser o ganhador do prêmio, ele responde: “Gostaria 
muito, mas já me sinto recompensado pelo reconhecimento deste disco que foi idealizado aos poucos, 
abrindo espaço para muitos convidados e chegando à unidade artística que eu pretendia. Também es-
pero que a indicação dê maior visibilidade para minha carreira e que me ofereça oportunidades também 
no exterior, já que o prêmio é reconhecido internacionalmente”. (Tom Gomes) 

Até setembro último, o nome de Dani 
Black era conhecido apenas entre os 
membros da chamada nova MPB e dos 

descolados frequentadores dos circuitos culturais. 
Com composições gravadas por Ney Matogrosso, 
Elba Ramalho, Maria Gadú e Zelia Duncan, en-
tre outros, Dani é quase unanimidade entre os 
mestres da old e consagrada MPB. Chico Buar-
que topou participar da gravação de um hino de 
protesto sobre a Educação no país composto por 
Dani Black; Djavan o citou numa entrevista, in-
dicando-o como um dos mais promissores nomes 
da música brasileira. Milton Nascimento não ti-
tubeou com o convite para fazer dueto com ele na 
bela canção Maior.

É justamente esta gravação a responsável por 
colocar o jovem artista noutro patamar, mais pró-
ximo do mainstream. A música em questão acabou 
entrando na trilha da novela A lei do amor, da Rede 
Globo, como tema do protagonista, vivido por 
Reynaldo Gianecchini. “Fiquei lisonjeado quando 
recebi uma ligação da emissora pedindo autoriza-
ção para incluir a música na novela. Eu nunca tra-
balhei por isso, nunca mandei músicas pra TV 

Muito maior!

IndIcação merecida!

Globo, nem fiz gestões junto a diretores ou auto-
res”, afirma Dani, reforçando que a participação de 
Milton, com seu timbre vocal inconfundível, valo-
rizou e emprestou força especial à gravação.

O último disco do artista, Dilúvio, que traz o 
dueto com Milton Nascimento, saiu em 2015 e 
gerou uma bem sucedida turnê, que passou por 
teatros de cidades como Belo Horizonte, Campo 
Grande, Brasília, Fortaleza, São Paulo e Curitiba. 
“A tendência agora é partirmos para espaços 
maiores, de acordo com a demanda", avisa ele, 
citando três outras faixas do produto com pegada 
comercial: Ganhar dinheiro, que tem letra ácida e 
engraçada, além de Areia e Fora de mim, ambas 
com forte apelo pop.

Para corroborar o ótimo momento vivido pelo 
artista, ele recebeu duas indicações para a edição 
do Latin GRAMMY 2016, cuja cerimônia de 
entrega acontece dia 17 de novembro em Las Ve-
gas (EUA). O belo dueto gravado com Milton 
Nascimento é finalista na categoria Melhor Can-
ção de Língua Portuguesa enquanto o disco Di-
lúvio concorre em Melhor Álbum de MPB. (Gil-
mar Laurindo) 
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Palco renovado
Ivete Sangalo continua na estrada com seu novo show, que estreou em agosto 

último. Baseado no repertório do DVD Acústico em Trancoso, reúne inéditas e sucessos 
da artista, alguns deles com levada mais tranquila. Inspirada em nomes como Dominguinhos, 
Djavan e Novos Baianos, Ivete aproveita o novo projeto para empreender novas roupagens 
a hits conhecidos. A presença de instrumentos como bandolim, acordeon, violões e 
cavaquinhos resultam numa sonoridade um pouco mais suave. No repertório, 22 canções, 
das quais sete são recentes e integram o DVD, entre elas O farol – tema de abertura da novela 
Haja coração (Globo) – e Zero a zero, atual música de trabalho. No bloco das mais conhecidas, 
estão Não precisa mudar, Deixo, Cadê você e Bug bug, bye bye. “Esse é um acústico que tem 
balanço, suingue. É um show gravado em teatro, mas que pode tranquilamente ser realizado 
em arenas ou espaços abertos”, avisa Ivete, que ainda fez questão de incluir um bloco com 
canções agitadas, ligadas ao carnaval. Em outubro, o show passou por cidades como São 
Paulo, Brasilia, Curitiba e Maringá. Em novembro, será realizado em Salvador, Porto 
Seguro, Florianópolis, Esteio (RS) e outras praças.

de casa nova
Com dois anos de carreira, a dupla Bruno & Barretto, conhecida 

nacionalmente pelo hit Farra, pinga e foguete (que tem mais de 80 milhões de 
visualizações no YouTube), acaba de fechar contrato com a Universal Music. Para 
começar a parceria com o pé direito, a dupla inaugurou no início de outubro um 
canal exclusivo na Vevo com o clipe da nova música de trabalho, o batidão 
Tô pouco me lixando. As filmagens foram realizadas em Maringá (PR). 
Composição de Diego Kraemer, Tiago Marcelo e Renato Honorato, Tô 
pouco me lixando é a segunda música de trabalho do projeto A força do 
interior (CD e DVD), gravado em Londrina (PR) em novembro do 
ano passado. No registro do álbum, a dupla contou no novo single com 
a participação de Conrado & Aleksandro. Segundo os cantores, outros 
clipes serão gravados e lançados em breve.

Agora na Universal, a dupla já planeja novo DVD. Se depender dos 
rapazes, o registro acontecerá ainda neste ano. “Mas agora queremos 
fazer algo mais simples, intimista”, afirmam.
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Brutos e românticos
Desde setembro, as rádios do país tocam o novo lançamento da dupla paranaense 

JanderSon & anderSon. Representantes do chamado sertanejo bruto 
e conhecidos como Os Nata da Cabicera, Janderson & Anderson surpreendem na 
interpretação da balada romântica Girassóis, composição de Edu Caetano com produção 
de Jimmy Oliveira. “Esta música mostra bem nossa versatilidade artística, uma vez que 
ficamos conhecidos por cantar músicas ‘pra cima’, dançantes, como Pentada violenta, 
Famoso Ricardão e Boca a boca”, diz Janderson com seu timbre grave característico.

Janderson & Anderson estão no mercado há sete anos e tem a carreira consolidada 
sobretudo nos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito 
Santo e Goiás. “As emissoras de rádio receberam muito bem a nova música da dupla”, 
diz a experiente divulgadora Valéria Tinoco, que recentemente assumiu o comando da 
carreira de J&A ao lado de Danilo Crespo. O repertório conhecido dos rapazes asso-
ciado ao ótimo novo single e ao trabalho da equipe de Valéria está injetando gás na 
carreira de Janderson & Anderson. Atualmente, eles fazem cerca de dez shows por 
mês, onde mesclam o repertório próprio com sucessos de outros artistas como Gust-

tavo Lima, Tião Carrero & Pardinho e Henrique & Juliano. A venda de shows está sob os cuidados de Danilo, cujo es-
critório fica em Uberlândia.
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Samba no quintal
Zeca Pagodinho acertou de novo ao optar pela 

gravação da terceira edição de seu projeto O quintal do 
Pagodinho, uma das apostas da Universal Music para este fim de 
ano. Composto por dois CDs e um DVD, o registro, no formato 
de uma deliciosa roda de samba, tem direção geral de Joana 
Mazzucchelli e direção musical de Rildo Hora. Gravado ao longo 
de três dias, em junho último, na casa do artista em Xerém 
(Baixada Fluminense), O quintal...3 reúne um time de bambas de 
“responsa”, de várias gerações.

Maria Bethânia, Nelson Sargento, Marcelo D2, Wilson das Neves, Luiz Melodia, Maria Rita, Paulinho da Viola, Moacyr 
Luz e Zélia Duncan, entre outros, estão entre convidados do anfitrião. Bethânia faz um dueto com Zeca em Sonho meu (Ivone 
Lara e Délcio Carvalho), samba incluído num disco que ela lançou em 1978. Paulinho da Viola mostra seu melhor ao inter-
pretar Coração leviano (1977) e Foi um rio que passou na minha vida (1970). João Bosco canta seu clássico Kid Cavaquinho 
(de 1974) e Luiz Melodia apresenta Poeta do morro (dele, Luis Carlos e Ruizinho, 1991). Já o grupo Fundo de Quintal, 
habituè das rodas de samba de Zeca, dá voz a Vida da minha vida (Sereno e Moacyr Luz, 2009).

Entre os novos bambas, Maria Rita traz de volta Ai que saudade do meu amor, partido alto composto por Pagodinho e 
Arlindo Cruz, presente no álbum Alô, mundo!, lançado por Zeca em 1993. Marcelo D2 aparece na regravação de Delegado 
Chico Palha – samba de 1938 gravado por Zeca anos 2000 – e Roberta Sá interpreta Água da minha sede (2000), parceria de 
Dudu Nobre com Roque Ferreira. Zeca ainda canta dois sambas inéditos que falam, com bom humor, sobre a “paixão” dos 
brasileiros por  bebidas: Toda hora – lançado como primeiro single do CD e DVD – e Nunca mais vou jurar, partido alto can-
tado com Arlindo Cruz e Marcelinho Moreira.

Idealizada em 2001, a primeira edição de O quintal do Pagodinho privilegiou apenas compositores pouco conhecidos. Em 
2012, foi gravada a segunda edição, desta vez com uma mescla entre bambas (Sombrinha, Almir Guineto, Jorge Aragão etc.) 
e novatos. Com o lançamento da nova edição de O quintal..., Zeca, que ultimamente tem optado por realizar menos shows, 
voltará à estrada. Em novembro, estará em São Paulo (dias 4 e 5), Belo Horizonte (12) e na sequência embarcará para qua-
tro shows na Europa – Colônia (19), Lisboa (24), Londres (29) e Amsterdã (2 de dezembro).
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Força de intérprete  
alexandre Pires é um artista completo. Músico que toca com perfeição vários 

instrumentos, cantor, compositor e (por que não?) até dançarino. Por tudo isso, construiu 
brilhante carreira no Brasil e em alguns países de língua hispânica. Nos últimos meses, 
enquanto cumpria a agenda de shows do projeto Gigantes do samba 2, Alexandre deu vida a 
uma ideia muito interessante, que valorizará seu lado intérprete. Trata-se do álbum duplo 
DNA musical, reunindo 24 clássicos da MPB que embalaram sua juventude – muitos integravam 
o repertório da banda de bailes liderada por seus pais – e influenciaram em sua escolha 
profissional. Sozinho, Alexandre canta pérolas como As rosas não falam (Cartola), Eu e ela 
(Roberto Carlos), Estranha loucura (Alcione), Travessia (Milton Nascimento), Por causa de você 
(Tom Jobim e Dolores Duran) e Kid Cavaquinho ( João Bosco). Em alguns casos, ele faz 
duetos com grandes nomes da nossa música. Com Caetano Veloso (consultor artístico do 
projeto), Alexandre gravou Você não entende nada. Seu Jorge (também consultor de DNA 
musical) participa em Ive Brussel (de Jorge BenJor). Ivete Sangalo aparece em Lembra de mim 
(Ivan Lins), Martinho da Vila em Café com leite (sucesso do sambista), Djavan em Pétala, Jorge 
BenJor em O Telefone e Gilberto Gil em Deixar você.

Além do lançamento físico e digital, DNA musical contará com um amplo projeto concei-
tual audiovisual de comunicação, encabeçado por um video-álbum (ou videolist) dirigido por 
Paula Lavigne em parceria com Batman Zavareze, especialista em projeções e mapping, que 
foi responsável, entre outros, pela abertura e encerramento das Olimpíadas do Rio de Janeiro. 
A produção é da Infinit Music e da Uns Produções, de Paula Lavigne, que responde pela di-
reção geral do projeto, previsto para ser lançado no início de 2017.

DNA musical será transformado em show, a ser comercializado pela Infinit Music. A ideia 
de Aldo Ghetto e Allan Caramaschi, managers de Alexandre, é trabalhar o produto junto ao 
mercado convencional e em eventos corporativos.  
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Haja coração (Globo) – e Zero a zero, atual música de trabalho. No bloco das mais conhecidas, 
estão Não precisa mudar, Deixo, Cadê você e Bug bug, bye bye. “Esse é um acústico que tem 
balanço, suingue. É um show gravado em teatro, mas que pode tranquilamente ser realizado 
em arenas ou espaços abertos”, avisa Ivete, que ainda fez questão de incluir um bloco com 
canções agitadas, ligadas ao carnaval. Em outubro, o show passou por cidades como São 
Paulo, Brasilia, Curitiba e Maringá. Em novembro, será realizado em Salvador, Porto 
Seguro, Florianópolis, Esteio (RS) e outras praças.

de casa nova
Com dois anos de carreira, a dupla Bruno & Barretto, conhecida 

nacionalmente pelo hit Farra, pinga e foguete (que tem mais de 80 milhões de 
visualizações no YouTube), acaba de fechar contrato com a Universal Music. Para 
começar a parceria com o pé direito, a dupla inaugurou no início de outubro um 
canal exclusivo na Vevo com o clipe da nova música de trabalho, o batidão 
Tô pouco me lixando. As filmagens foram realizadas em Maringá (PR). 
Composição de Diego Kraemer, Tiago Marcelo e Renato Honorato, Tô 
pouco me lixando é a segunda música de trabalho do projeto A força do 
interior (CD e DVD), gravado em Londrina (PR) em novembro do 
ano passado. No registro do álbum, a dupla contou no novo single com 
a participação de Conrado & Aleksandro. Segundo os cantores, outros 
clipes serão gravados e lançados em breve.

Agora na Universal, a dupla já planeja novo DVD. Se depender dos 
rapazes, o registro acontecerá ainda neste ano. “Mas agora queremos 
fazer algo mais simples, intimista”, afirmam.
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Brutos e românticos
Desde setembro, as rádios do país tocam o novo lançamento da dupla paranaense 

JanderSon & anderSon. Representantes do chamado sertanejo bruto 
e conhecidos como Os Nata da Cabicera, Janderson & Anderson surpreendem na 
interpretação da balada romântica Girassóis, composição de Edu Caetano com produção 
de Jimmy Oliveira. “Esta música mostra bem nossa versatilidade artística, uma vez que 
ficamos conhecidos por cantar músicas ‘pra cima’, dançantes, como Pentada violenta, 
Famoso Ricardão e Boca a boca”, diz Janderson com seu timbre grave característico.

Janderson & Anderson estão no mercado há sete anos e tem a carreira consolidada 
sobretudo nos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito 
Santo e Goiás. “As emissoras de rádio receberam muito bem a nova música da dupla”, 
diz a experiente divulgadora Valéria Tinoco, que recentemente assumiu o comando da 
carreira de J&A ao lado de Danilo Crespo. O repertório conhecido dos rapazes asso-
ciado ao ótimo novo single e ao trabalho da equipe de Valéria está injetando gás na 
carreira de Janderson & Anderson. Atualmente, eles fazem cerca de dez shows por 
mês, onde mesclam o repertório próprio com sucessos de outros artistas como Gust-

tavo Lima, Tião Carrero & Pardinho e Henrique & Juliano. A venda de shows está sob os cuidados de Danilo, cujo es-
critório fica em Uberlândia.
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Samba no quintal
Zeca Pagodinho acertou de novo ao optar pela 

gravação da terceira edição de seu projeto O quintal do 
Pagodinho, uma das apostas da Universal Music para este fim de 
ano. Composto por dois CDs e um DVD, o registro, no formato 
de uma deliciosa roda de samba, tem direção geral de Joana 
Mazzucchelli e direção musical de Rildo Hora. Gravado ao longo 
de três dias, em junho último, na casa do artista em Xerém 
(Baixada Fluminense), O quintal...3 reúne um time de bambas de 
“responsa”, de várias gerações.

Maria Bethânia, Nelson Sargento, Marcelo D2, Wilson das Neves, Luiz Melodia, Maria Rita, Paulinho da Viola, Moacyr 
Luz e Zélia Duncan, entre outros, estão entre convidados do anfitrião. Bethânia faz um dueto com Zeca em Sonho meu (Ivone 
Lara e Délcio Carvalho), samba incluído num disco que ela lançou em 1978. Paulinho da Viola mostra seu melhor ao inter-
pretar Coração leviano (1977) e Foi um rio que passou na minha vida (1970). João Bosco canta seu clássico Kid Cavaquinho 
(de 1974) e Luiz Melodia apresenta Poeta do morro (dele, Luis Carlos e Ruizinho, 1991). Já o grupo Fundo de Quintal, 
habituè das rodas de samba de Zeca, dá voz a Vida da minha vida (Sereno e Moacyr Luz, 2009).

Entre os novos bambas, Maria Rita traz de volta Ai que saudade do meu amor, partido alto composto por Pagodinho e 
Arlindo Cruz, presente no álbum Alô, mundo!, lançado por Zeca em 1993. Marcelo D2 aparece na regravação de Delegado 
Chico Palha – samba de 1938 gravado por Zeca anos 2000 – e Roberta Sá interpreta Água da minha sede (2000), parceria de 
Dudu Nobre com Roque Ferreira. Zeca ainda canta dois sambas inéditos que falam, com bom humor, sobre a “paixão” dos 
brasileiros por  bebidas: Toda hora – lançado como primeiro single do CD e DVD – e Nunca mais vou jurar, partido alto can-
tado com Arlindo Cruz e Marcelinho Moreira.

Idealizada em 2001, a primeira edição de O quintal do Pagodinho privilegiou apenas compositores pouco conhecidos. Em 
2012, foi gravada a segunda edição, desta vez com uma mescla entre bambas (Sombrinha, Almir Guineto, Jorge Aragão etc.) 
e novatos. Com o lançamento da nova edição de O quintal..., Zeca, que ultimamente tem optado por realizar menos shows, 
voltará à estrada. Em novembro, estará em São Paulo (dias 4 e 5), Belo Horizonte (12) e na sequência embarcará para qua-
tro shows na Europa – Colônia (19), Lisboa (24), Londres (29) e Amsterdã (2 de dezembro).
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Força de intérprete  
alexandre Pires é um artista completo. Músico que toca com perfeição vários 

instrumentos, cantor, compositor e (por que não?) até dançarino. Por tudo isso, construiu 
brilhante carreira no Brasil e em alguns países de língua hispânica. Nos últimos meses, 
enquanto cumpria a agenda de shows do projeto Gigantes do samba 2, Alexandre deu vida a 
uma ideia muito interessante, que valorizará seu lado intérprete. Trata-se do álbum duplo 
DNA musical, reunindo 24 clássicos da MPB que embalaram sua juventude – muitos integravam 
o repertório da banda de bailes liderada por seus pais – e influenciaram em sua escolha 
profissional. Sozinho, Alexandre canta pérolas como As rosas não falam (Cartola), Eu e ela 
(Roberto Carlos), Estranha loucura (Alcione), Travessia (Milton Nascimento), Por causa de você 
(Tom Jobim e Dolores Duran) e Kid Cavaquinho ( João Bosco). Em alguns casos, ele faz 
duetos com grandes nomes da nossa música. Com Caetano Veloso (consultor artístico do 
projeto), Alexandre gravou Você não entende nada. Seu Jorge (também consultor de DNA 
musical) participa em Ive Brussel (de Jorge BenJor). Ivete Sangalo aparece em Lembra de mim 
(Ivan Lins), Martinho da Vila em Café com leite (sucesso do sambista), Djavan em Pétala, Jorge 
BenJor em O Telefone e Gilberto Gil em Deixar você.

Além do lançamento físico e digital, DNA musical contará com um amplo projeto concei-
tual audiovisual de comunicação, encabeçado por um video-álbum (ou videolist) dirigido por 
Paula Lavigne em parceria com Batman Zavareze, especialista em projeções e mapping, que 
foi responsável, entre outros, pela abertura e encerramento das Olimpíadas do Rio de Janeiro. 
A produção é da Infinit Music e da Uns Produções, de Paula Lavigne, que responde pela di-
reção geral do projeto, previsto para ser lançado no início de 2017.

DNA musical será transformado em show, a ser comercializado pela Infinit Music. A ideia 
de Aldo Ghetto e Allan Caramaschi, managers de Alexandre, é trabalhar o produto junto ao 
mercado convencional e em eventos corporativos.  
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ElEs Estão dE volta!
Sucesso na década de 90, Maurício & Mauri já 

lançaram oito CDs, um DVD e fizeram centenas de 
apresentações pelo Brasil. Nos últimos anos, porém, a dupla se 
afastou dos estúdios de gravação e dedicou-se inteiramente a 
agenda de shows. Mas esse hiato acaba de ser quebrado. Em 
outubro, os sertanejos lançaram nas rádios a inédita Toca fio de 
cabelo, faixa que conta com a participação de Rionegro & 
Solimões e que ganhou em novembro um videoclipe gravado 
nos estúdios do produtor Toninho Mesquita. “A música, 
composta pelo nosso amigo e parceiro Franco Levine, é um 
batidão desses que estão tocando muito nas rádios. É totalmente 
voltada para o público jovem”, explica Maurício.

Além da repaginação em sua sonoridade, a nova fase da dupla 
também conta com novidades em sua gestão. Agora, Maurício 
& Mauri são empresariados pela Primme – Gerenciamento e 
Marketing Artístico, dos sócios Victor Passos, Fellipe Godinho 
e Leandro Sarkis. “Nós assumimos a dupla em setembro. Desde 
então, iniciamos diversos projetos. Os principais são a gravação 
de um DVD comemorativo de 25 anos de carreira e a estreia de 
uma nova turnê, também comemorativa”, conta o empresário 
Victor Passos, reforçando que ambos os trabalhos serão volta-
dos para o público mais jovem. 

O novo DVD, o segundo da carreira de Maurício & Mauri, 
será gravado entre dezembro e janeiro na casa de shows Villa 
Country, em São Paulo. “Vamos preparar algo especial para o 
repertório. Serão 15 faixas, entre inéditas e regravações”, revela 
Maurício. Até agora, a dupla já confirmou a regravação dos su-
cessos Paixão ou loucura, Olhos nos olhos, Sempre seu homem e Xo-
nado eu tô. “Todas elas passarão por uma repaginação. Queremos 
fazer algo diferente – afinal, são 25 anos de história”, diz. O pro-
jeto, que será lançado em 2017, contará com as participações de 
Rionegro & Solimões e de alguns integrantes da família Lima. 
“Estamos ansiosos para relembrar nossas músicas para essa gale-
ra mais nova, da geração universitária”, completa.

dupla Em 
ascEnsão

Com cinco CDs e três DVDs na discografia, a 
dupla paulistana Gustavo Moura & 

rafael alcançou importante status no mercado. 
Irmãos, os rapazes carregam o DNA sertanejo – são 
filhos de Monetário, da dupla Monetário & Financeiro, 
que fez sucesso nos anos 90. Com a influência e ajuda 
do pai, eles gravaram em 2008 o disco que trouxe o hit 
Cachaça, mulher e gaia, música que acabou por abrir as 
portas do show business à dupla. No ano seguinte, veio 
o primeiro DVD, Ao vivo em Sorocaba, puxado pela 
romântica Tentação.

“Estava indo tudo bem, mas em 2012 achamos que 
poderia melhorar se nos fixássemos em Goiânia, capital 
do sertanejo. E estávamos certos. Desde então, nossa 
carreira deu uma turbinada”, comemora Gustavo Mou-
ra. Logo após a mudança, a dupla lançou o projeto Ao 
vivo em Goiânia, que, entre outras faixas, transformou 
em sucesso o arrocha Tô namorando não.

No começo deste ano, os irmãos voltaram à tona com 
o lançamento de novo DVD, Eu quero ser seu anjo, pro-
duzido por Wlajonis Carvalho, com direção de vídeo de 
Rafael Terra. O interessante no registro são as partici-
pações especiais. Entre elas, Marília Mendonça em Vou 
levando a minha (atual faixa de trabalho), Os Havaianos 
(Prima safada e boa), Leo Santana (Nem mamãe acha), 
Leo Magalhães (Alô meu amor) e Henrique & Juliano, 
que participam na faixa que dá título ao álbum. “Somos 
amigos de todos eles, que foram muito generosos co-
nosco em aceitar participar do CD/DVD. No caso do 
Henrique & Juliano, somos autores de Na hora da raiva, 
grande sucesso da dupla", lembra Rafael.

Nos shows, Gustavo Moura & Rafael cantam os 
principais sucessos da dupla, hits do sertanejo como 
Sosseguei e Medo bobo e músicas de raiz (quando Rafa-
el mostra seus dotes com a viola e o violão), além de 
pot-pourris de axé music e funk.
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Ótima aposta
A SDR Music, de Silvio Rodrigues, está apostando 

em novo produto: a cantora Thayná 
BiTencourT. Paulista de Guarulhos, 19 anos, 

Thayná se apresenta em 
eventos e espaços de festas 
há pelo menos quatro 
anos e recentemente 
ganhou notoriedade por 
conta dos vídeos de covers 
postados no YouTube. 
“Ela tem um estilo muito 
particular de interpretar 
os covers. Não é aquela 
coisa de tentar imitar o 
artista. Seu repertório 
próprio também é ótimo. 
Tem um timbre diferente, 
enérgico. É carismática e 
sua performance no palco 
surpreende”, elogia Silvio, 
que assumiu a carreira da 
artista ao lado de Murilo 
Rios, especialista em 
marketing digital. Pra se 

ter uma ideia da força da garota na net, o vídeo com a 
versão de Eu sei de cor, de Marilia Mendonça, postado por 
Thayná no final de agosto, alcançou dois milhões de 
visualizações em outubro. O mesmo observa-se com Meu 
coração deu pt (sucesso de Wesley Safadão e Mateus & 
Kauan), que alcançou um milhão de views em pouco 
mais de um mês.

Por conta desse êxito nas redes sociais, Thayná já 
participou de apresentações de vários artistas, como Zé 
Felipe, Leonardo, Safadão e Lucas Lucco. E, com seu 
próprio show, tem viajado a várias partes do Brasil. Entre 
novembro e dezembro, ela tem mais de 30 apresentações 
marcadas, em cidades como Araguari (MG), Barretos 
(SP), Sinop (MT), Gurupi e Palmas (TO). “O interessante 
é que, por causa da internet, Thayná acabou sendo 
convidada até para se apresentar fora do Brasil – fez dois 
shows em Santa Fé del Paraná, no Paraguai, cidade 
próxima a Foz do Iguaçu”, lembra Silvio.

O empresário, no momento, gerencia a gravação do 
primeiro disco de Thayná, a ser lançado no início de 2017. 
Ao todo serão 13 faixas inéditas, com destaque para a 
sofrência Essa sou eu, a primeira a ser trabalhada. Além 
disso, Silvio continua responsável pela carreira da dupla 
Maycon & Vinícius. Compositores de sucessos como Pra 
sempre com você (gravada por Jorge & Mateus), Antídoto 
(Mateus & Kauan) e Beautiful girl (com Thaeme & 
Thiago), os irmãos vem crescendo no mercado de shows 
graças a hits como Duas da manhã e Eu, o cachorro e o litro 
– esta, gravada com a participação de Jads & Jadson.

Rumo ao sucesso
Um dos estados que mais produz duplas sertanejas foi 

responsável por revelar Henrico & Ravel – que, após 
uma reformulação, passou a se chamar rodrigo & 
ravel. A dupla, originária do norte do Paraná,  ganhou 
maior visibilidade em junho último após o lançamento do 
disco Ao vivo, que trouxe no repertório os hits Como a gente 
faz, com a participação de Maiara & Maraisa, e a romântica 
Dez pras três. Um mês depois, os artistas resolveram fazer um 
registro em vídeo dessas canções, na cidade de Maringá. 

A gravação do DVD Ao vivo em Maringá aconteceu na 
casa de shows Wood’s. O setlist, composto por 15 faixas –
sete do disco anterior e oito inéditas –, buscou priorizar as 
baladas românticas, para valorizar o timbre da dupla. Embo-
ra o áudio oficial já esteja disponível para download no iTu-
nes desde setembro, o lançamento do DVD físico acontece-
rá somente em dezembro. Enquanto isso, Rodrigo & Ravel 
publicam em sua conta no YouTube alguns vídeos da grava-
ção – até agora, já foram lançados os registros de Dono de bar, 
Chorência e Pegando e beijando.

Juntos, eles somam quase 1,5 milhão de visualizações. 
“Agora estamos focados em trabalhar nossa imagem. Como 
tivemos um reconhecimento grande com a parceria com a 
Maiara & Maraísa, sentimos que precisávamos fazer com 
que o público conhecesse mais sobre a dupla. A maneira 
mais rápida, nesse caso, foi gravando um DVD – o que foi 
ótimo, já que tínhamos esse desejo desde o começo”, explica 
Ravel. “Nossa música é muito forte no sudeste, então esse 
projeto busca projeção nacional”, finaliza.
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POP COM FOLK
O cantor e compositor MARCELO ARCHETTI está lançando o EP Até a 

noite terminar, com quatro músicas autorais, pela Universal Music. Por enquanto, 
o lançamento será realizado apenas no formato digital. O cantor ganhou destaque ao 
participar da edição de 2015 do � e Voice Brasil, na TV Globo. Com voz suave, letras 
maduras, melodias doces e so� sticadas, Marcelo Archetti vem revelando sua identidade 
musical e conquistando cada vez mais fãs pelo Brasil. O EP, produzido por Maycon 
Ananias, é formado pelo single Sei lá, além da faixa-título Até a noite terminar e das 
músicas Do que vi ontem e Chove (em meu coração). Fã das bandas inglesas, Marcelo 
Archetti mescla pop-rock, folk e MPB em seu trabalho. Nascido em Pato Branco 
(interior do Paraná), o cantor, atualmente com 25 anos, integrou algumas bandas 
antes de lançar-se em carreira solo, em 2013.  
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GANHANDO MERCADO
Com dois anos de carreira e apenas um disco gravado, 

LÉO & RAPHAEL estão entre as revelações do 
sertanejo no sul do país. Agora, caminham para a ascensão 
nacional. E não é à toa. Somente em 2016, a dupla dobrou 
seus números no YouTube – atualmente já são mais de 35 
mil inscritos e nove milhões de visualizações -, lançou 
dois videoclipes (das faixas Quem disse que me viu mentiu 
e Sai do mato, veiaco), fez 16 shows em média por 
mês e ainda se apresentou na Festa do 
Peão em Barretos, no mesmo dia em 
que Jorge & Mateus subiram no 
palco principal do evento. Este último 
fato, inclusive, garantiu destaque aos cantores de Londrina, já 
que eles eram estreantes no festival. “Foi uma experiência 
inesquecível, era um sonho que tínhamos desde o começo da 
dupla. Vamos levar isso para o resto de nossas vidas. Subimos 
no trio elétrico às cinco da manhã. E ver lá de cima toda aquela multidão cantando com a gente enquanto o sol nascia 
foi surreal”, comenta Raphael.

Atualmente, Léo & Raphael trabalham na divulgação do primeiro álbum de estúdio do duo, Na contramão do sucesso. Com 
11 faixas, o projeto é puxado por Sai do mato, veiaco, single que conta com a participação de Pedro Paulo & Alex. A música, 
que ganhou um videoclipe em junho deste ano, somou mais de dois milhões de views antes mesmo do lançamento do vídeo 
o� cial e, nas rádios, obteve um destaque considerável nos estados do Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Em paralelo, os 
rapazes planejam o lançamento de nova música de trabalho, a dançante Tchau brigado. A faixa, ainda inédita, já pode ser 
ouvida na internet e ganhará um videoclipe até o � nal do ano. As gravações foram feitas durante a apresentação da dupla 
na Festa do Peão em Barretos, ocasião em que Tchau brigado foi tocada pela primeira vez.

GANHANDO MERCADO
om dois anos de carreira e apenas um disco gravado, 

 estão entre as revelações do 
sertanejo no sul do país. Agora, caminham para a ascensão 
nacional. E não é à toa. Somente em 2016, a dupla dobrou 
seus números no YouTube – atualmente já são mais de 35 
mil inscritos e nove milhões de visualizações -, lançou 
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que Jorge & Mateus subiram no 
palco principal do evento. Este último 
fato, inclusive, garantiu destaque aos cantores de Londrina, já 
que eles eram estreantes no festival. “Foi uma experiência 
inesquecível, era um sonho que tínhamos desde o começo da 
dupla. Vamos levar isso para o resto de nossas vidas. Subimos 
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Ótima aposta
A SDR Music, de Silvio Rodrigues, está apostando 

em novo produto: a cantora Thayná 
BiTencourT. Paulista de Guarulhos, 19 anos, 

Thayná se apresenta em 
eventos e espaços de festas 
há pelo menos quatro 
anos e recentemente 
ganhou notoriedade por 
conta dos vídeos de covers 
postados no YouTube. 
“Ela tem um estilo muito 
particular de interpretar 
os covers. Não é aquela 
coisa de tentar imitar o 
artista. Seu repertório 
próprio também é ótimo. 
Tem um timbre diferente, 
enérgico. É carismática e 
sua performance no palco 
surpreende”, elogia Silvio, 
que assumiu a carreira da 
artista ao lado de Murilo 
Rios, especialista em 
marketing digital. Pra se 

ter uma ideia da força da garota na net, o vídeo com a 
versão de Eu sei de cor, de Marilia Mendonça, postado por 
Thayná no final de agosto, alcançou dois milhões de 
visualizações em outubro. O mesmo observa-se com Meu 
coração deu pt (sucesso de Wesley Safadão e Mateus & 
Kauan), que alcançou um milhão de views em pouco 
mais de um mês.

Por conta desse êxito nas redes sociais, Thayná já 
participou de apresentações de vários artistas, como Zé 
Felipe, Leonardo, Safadão e Lucas Lucco. E, com seu 
próprio show, tem viajado a várias partes do Brasil. Entre 
novembro e dezembro, ela tem mais de 30 apresentações 
marcadas, em cidades como Araguari (MG), Barretos 
(SP), Sinop (MT), Gurupi e Palmas (TO). “O interessante 
é que, por causa da internet, Thayná acabou sendo 
convidada até para se apresentar fora do Brasil – fez dois 
shows em Santa Fé del Paraná, no Paraguai, cidade 
próxima a Foz do Iguaçu”, lembra Silvio.

O empresário, no momento, gerencia a gravação do 
primeiro disco de Thayná, a ser lançado no início de 2017. 
Ao todo serão 13 faixas inéditas, com destaque para a 
sofrência Essa sou eu, a primeira a ser trabalhada. Além 
disso, Silvio continua responsável pela carreira da dupla 
Maycon & Vinícius. Compositores de sucessos como Pra 
sempre com você (gravada por Jorge & Mateus), Antídoto 
(Mateus & Kauan) e Beautiful girl (com Thaeme & 
Thiago), os irmãos vem crescendo no mercado de shows 
graças a hits como Duas da manhã e Eu, o cachorro e o litro 
– esta, gravada com a participação de Jads & Jadson.

Rumo ao sucesso
Um dos estados que mais produz duplas sertanejas foi 

responsável por revelar Henrico & Ravel – que, após 
uma reformulação, passou a se chamar rodrigo & 
ravel. A dupla, originária do norte do Paraná,  ganhou 
maior visibilidade em junho último após o lançamento do 
disco Ao vivo, que trouxe no repertório os hits Como a gente 
faz, com a participação de Maiara & Maraisa, e a romântica 
Dez pras três. Um mês depois, os artistas resolveram fazer um 
registro em vídeo dessas canções, na cidade de Maringá. 

A gravação do DVD Ao vivo em Maringá aconteceu na 
casa de shows Wood’s. O setlist, composto por 15 faixas –
sete do disco anterior e oito inéditas –, buscou priorizar as 
baladas românticas, para valorizar o timbre da dupla. Embo-
ra o áudio oficial já esteja disponível para download no iTu-
nes desde setembro, o lançamento do DVD físico acontece-
rá somente em dezembro. Enquanto isso, Rodrigo & Ravel 
publicam em sua conta no YouTube alguns vídeos da grava-
ção – até agora, já foram lançados os registros de Dono de bar, 
Chorência e Pegando e beijando.

Juntos, eles somam quase 1,5 milhão de visualizações. 
“Agora estamos focados em trabalhar nossa imagem. Como 
tivemos um reconhecimento grande com a parceria com a 
Maiara & Maraísa, sentimos que precisávamos fazer com 
que o público conhecesse mais sobre a dupla. A maneira 
mais rápida, nesse caso, foi gravando um DVD – o que foi 
ótimo, já que tínhamos esse desejo desde o começo”, explica 
Ravel. “Nossa música é muito forte no sudeste, então esse 
projeto busca projeção nacional”, finaliza.
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POP COM FOLK
O cantor e compositor MARCELO ARCHETTI está lançando o EP Até a 

noite terminar, com quatro músicas autorais, pela Universal Music. Por enquanto, 
o lançamento será realizado apenas no formato digital. O cantor ganhou destaque ao 
participar da edição de 2015 do � e Voice Brasil, na TV Globo. Com voz suave, letras 
maduras, melodias doces e so� sticadas, Marcelo Archetti vem revelando sua identidade 
musical e conquistando cada vez mais fãs pelo Brasil. O EP, produzido por Maycon 
Ananias, é formado pelo single Sei lá, além da faixa-título Até a noite terminar e das 
músicas Do que vi ontem e Chove (em meu coração). Fã das bandas inglesas, Marcelo 
Archetti mescla pop-rock, folk e MPB em seu trabalho. Nascido em Pato Branco 
(interior do Paraná), o cantor, atualmente com 25 anos, integrou algumas bandas 
antes de lançar-se em carreira solo, em 2013.  
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GANHANDO MERCADO
Com dois anos de carreira e apenas um disco gravado, 

LÉO & RAPHAEL estão entre as revelações do 
sertanejo no sul do país. Agora, caminham para a ascensão 
nacional. E não é à toa. Somente em 2016, a dupla dobrou 
seus números no YouTube – atualmente já são mais de 35 
mil inscritos e nove milhões de visualizações -, lançou 
dois videoclipes (das faixas Quem disse que me viu mentiu 
e Sai do mato, veiaco), fez 16 shows em média por 
mês e ainda se apresentou na Festa do 
Peão em Barretos, no mesmo dia em 
que Jorge & Mateus subiram no 
palco principal do evento. Este último 
fato, inclusive, garantiu destaque aos cantores de Londrina, já 
que eles eram estreantes no festival. “Foi uma experiência 
inesquecível, era um sonho que tínhamos desde o começo da 
dupla. Vamos levar isso para o resto de nossas vidas. Subimos 
no trio elétrico às cinco da manhã. E ver lá de cima toda aquela multidão cantando com a gente enquanto o sol nascia 
foi surreal”, comenta Raphael.

Atualmente, Léo & Raphael trabalham na divulgação do primeiro álbum de estúdio do duo, Na contramão do sucesso. Com 
11 faixas, o projeto é puxado por Sai do mato, veiaco, single que conta com a participação de Pedro Paulo & Alex. A música, 
que ganhou um videoclipe em junho deste ano, somou mais de dois milhões de views antes mesmo do lançamento do vídeo 
o� cial e, nas rádios, obteve um destaque considerável nos estados do Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Em paralelo, os 
rapazes planejam o lançamento de nova música de trabalho, a dançante Tchau brigado. A faixa, ainda inédita, já pode ser 
ouvida na internet e ganhará um videoclipe até o � nal do ano. As gravações foram feitas durante a apresentação da dupla 
na Festa do Peão em Barretos, ocasião em que Tchau brigado foi tocada pela primeira vez.

GANHANDO MERCADO
om dois anos de carreira e apenas um disco gravado, 

 estão entre as revelações do 
sertanejo no sul do país. Agora, caminham para a ascensão 
nacional. E não é à toa. Somente em 2016, a dupla dobrou 
seus números no YouTube – atualmente já são mais de 35 
mil inscritos e nove milhões de visualizações -, lançou 

Quem disse que me viu mentiu
), fez 16 shows em média por 

mês e ainda se apresentou na Festa do 
Peão em Barretos, no mesmo dia em 
que Jorge & Mateus subiram no 
palco principal do evento. Este último 
fato, inclusive, garantiu destaque aos cantores de Londrina, já 
que eles eram estreantes no festival. “Foi uma experiência 
inesquecível, era um sonho que tínhamos desde o começo da 
dupla. Vamos levar isso para o resto de nossas vidas. Subimos 
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mercado
POR GILMAR LAURINDO

osé Eboli deixou a presidência da Universal Music em maio 
último e desde então atua como consultor de A&R da em-
presa para o Brasil e demais países da América Latina. "Dei-

xei o trabalho diário, que envolve comandar muitas pessoas e 
muitos projetos, mas continuo envolvido com o mercado e sobre-
tudo com minha antiga casa", diz ele que, ao deixar a Universal, 
montou uma empresa própria, em sociedade com o � lho Rafael, 
para, entre outros, � rmar o vínculo de consultoria. Através da Ebo-
li Entertainment Company, pai e � lho vem se ocupando nos últi-
mos meses basicamente com os projetos envolvendo a produtora 
Audiomix, que tem vários de seus contratados vinculados à Uni-
versal Music. "Foi o novo presidente Paulo Lima quem pediu para 
eu fazer a interface entre os produtos da Audiomix e a Universal, 
inclusive participando da concepção desses produtos", a� rma 
Eboli. "Eu comecei a trabalhar com o Marcos Araújo e a Audio-
mix em 2006, quando contratei Jorge & Mateus, em início de 
carreira, para lançar um disco pela Universal. Ou seja, nossa rela-
ção é bem antiga. Mais tarde, a dupla optou por se transferir para 
a Som Livre, mas meu vínculo com a Audiomix permaneceu e por 
isso estou bem à vontade na nova função, trabalhando com o cast 
do escritório que tem contratos com a Universal".

Os produtos aos quais Eboli se refere são Matheus & Kauan, 
Israel Novaes, Rafaella Miranda e Simone & Simaria. No caso de 
Mateus & Kauan, Eboli colaborou na concepção e gravação do 
DVD da dupla Na praia 2, realizada no Rio no � nal do setembro, 
em clima de luau. O primeiro volume havia sido gravado em 
2015, no Lago Paranoá, em Brasília. Detalhe: a gravação contou 
com uma praia arti� cial criada especialmente para a ocasião. Na 
época, a dupla ainda trabalhava na promoção do DVD Ao vivo em 
Brasília, mas uma ideia repentina fez com que ela apostasse em 
algo novo. O resultado foi o melhor possível e tanto o disco quan-
to o DVD estouraram – graças a faixas como Que sorte a nossa, O 
nosso santo bateu, A rosa e o beija-� or, entre outros –, colocando 
M&K em evidência. "A dupla está em ótimo momento e é um 
produto importante dentro da Audiomix e da Universal. Faz shows 
e tem ótimas vendagens. Em serviços de streaming, está no Top 
5. Ela também é muito forte no YouTube e plataformas de do-
wnloads", lembra Eboli, que acredita que o novo trabalho sairá 
entre o � nal deste ano e início de 2017.

O executivo coordena também o projeto do novo disco de Is-
rael Novaes, previsto para sair no início do ano que vem e, junta-
mente com a Audiomix e a 
Universal, planeja gravar um 
DVD em breve com a canto-
ra Rafaela Miranda, revela-
ção feminina do sertanejo. 
"Ela canta muito e tem uma 
força incrível no palco. É 
preciso mostrar isso ao pú-

DO MESMO LADO
EX-PRESIDENTE E AGORA CONSULTOR DA UNIVERSAL MUSIC, JOSÉ EBOLI ATUA 
NA CONCEPÇÃO DOS PRODUTOS DA AUDIOMIX LANÇADOS PELA GRAVADORA

blico e ao mercado. A ideia é fazer um registro intimista, talvez 
em Goiânia, base da artista e sua equipe", revela.

 
 › PONTE COM O EXTERIOR

Se Eboli coordena os projetos nacionais da Audiomix vinculados à 
Universal, seu � lho Rafael, ex-excecutivo de majors no exterior, 
auxilia a empresa goiana em suas atividades e negociações interna-
cionais. O principal produto em questão é o DJ Alok, parceria com 
a Plus Talent. O DJ, atual 44º do mundo de acordo com a revista 
inglesa DJ Mag, se popularizou no país por marcar presença com 
frequência nos festivais Villa Mix, porém há anos desenvolve im-
portante carreira internacional. "O Marquinho Araújo foi DJ 
quando ingressou no mercado. Ele vem valorizando muito essa 
área na empresa", diz Eboli, lembrando que Alok fechou contrato 
recentemente com o selo holandês Spinnin' Records, pelo qual fez 
em outubro o lançamento mundial do single Hear me now (Alok 
& Bruno Martini feat. Marcos Zeeba). "No Brasil, ela vem sendo 
bem executada na rede Jovem Pan", lembra.

Além dos projetos artísticos, Rafael Eboli tem sido designado 
por Marcos Araújo para negociar parcerias entre a Audiomix e 
gigantes grupos de entretenimento do exterior, como os ameri-
canos AEG Live e William Morris. 
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EXECUTIVO FAZ A INTERFACE ENTRE A UNIVERSAL 
E ARTISTAS DA AUDIOMIX COMO AS DUPLAS 
MATHEUS E KAUAN  E SIMONE & SIMARIA (DEST.)
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POR GILMAR LAURINDO
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mix em 2006, quando contratei Jorge & Mateus, em início de 
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ção é bem antiga. Mais tarde, a dupla optou por se transferir para 
a Som Livre, mas meu vínculo com a Audiomix permaneceu e por 
isso estou bem à vontade na nova função, trabalhando com o cast 
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M&K em evidência. "A dupla está em ótimo momento e é um 
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gospel
Por Iule KaralKovas

Fabi só entrou no cast da MK Music em janeiro de 2016, 
mas há muito tempo a cantora é uma velha conhecida do 
público. Desde que se converteu há seis anos anos, ela mer-

gulhou no mundo gospel e se profissionalizou na música, chegan-
do a lançar dois álbuns independentes. Em 2010, foi a vencedora 
do concurso Som Gospel, da Rádio 93FM (Rio), com 250 mil 
votos, recorde que é mantido até hoje; em 2011 participou do 
programa Ídolos, da Rede Record, ficando entre os 40 melhores 
do Brasil. No ano seguinte, foi uma das participantes do quadro 
Mulheres Que Brilham, do Programa Raul Gil (SBT), obteve a 
segunda colocação no Festival de Música Gospel de Volta Redon-
da (RJ) e a terceira colocação no Sing Festival, em São Paulo. Ou 
seja, Fabi chegou na maior gravadora brasileira de música cristã 
com experiência e uma bagagem bem pesada. 

Nesta nova fase, a artista quis encontrar um meio termo: era 
hora de experimentar novos caminhos, mas sem deixar suas ra-
ízes de lado. Com isso na cabeça, ela se reuniu com o produtor 
musical Ricardo Cordeiro, os guitarristas Cacau Santos e Duda 
Andrade, os bateristas Felipe Alves e Claudio Felix e os tecla-
distas Johnny Essi e Thiago Antunes para criar seu primeiro 
projeto pela MK. Nasceu, assim, Isso que é viver, disco lançado 
oficialmente em julho. “Eu defino esse trabalho como um te-
souro a ser explorado. Foi a primeira vez que tive influência 
direta na escolha do repertório. Também dei muitas sugestões 
nos arranjos. Por isso, posso dizer com certeza que esse álbum 
tem a minha minha identidade”, explica Fabi. 

Com 13 faixas, o disco apresenta uma sonoridade que cami-
nha entre o pop e o rock. Destaque para Isso que é viver e Eter-

UM NOVO TEMPO 
Na estrada há mais de seis aNos, jovem revelação Fabi fecha com a mK 
music, promove disco iNédito e prepara laNçameNto de seu primeiro dvd
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no amor (ambas versões para sucessos da banda australiana Hill-
song), duas composições da própria Fabi (O amor e Santo) e o 
primeiro single do projeto, Algo novo. Há, ainda, duas participa-
ções especiais: do rapper Mano Reco em Para sempre e do can-
tor Eli Soares na faixa-título. “Incluimos também uma releitura 
para Rio de Janeiro, de Emerson Pinheiro, que é uma música de 
que eu gosto bastante”, conta a cantora. 

Enquanto promove nas rádios o primeiro single de seu novo 
álbum, Fabi trabalha na divulgação visual do projeto. Em maio, 
a cantora gravou na Pousada Relicário, em Rio Bonito (RJ), o 
DVD Fabi Live session, que será lançado entre o final deste ano 
e o começo de 2017. Com produção geral de Luciano Pimentel 
e do Estúdio F5 e direção de Riverson Alfradique e da própria 
Fabi, o DVD trará para o público o registro ao vivo de todas as 
canções de Isso que é viver. Até agora, dois vídeos já foram lan-
çados no YouTube: Algo novo e Santo. Em paralelo, a intérprete 
também criou o projeto Ensaio aberto, em que apresenta as can-
ções do álbum num estúdio de gravação. “Lançamos em julho 
o ensaio da faixa-título, em que faço dueto com Eli Soares e, em 
outubro, o vídeo em que eu canto com o Mano Reco”, conta. 
“Foi uma grande realização, algo que sempre quis fazer. E ago-
ra inicio uma nova etapa em minha vida, bastante promissora. 
Sempre tive para mim que sucesso e reconhecimento são coisas 
distintas. Sucesso eu tenho buscado constantemente em todas 
as áreas da minha vida, incluindo a pessoal. Já na carreira musi-
cal acredito que, se eu tiver perseverança e força de vontade, 
serei capaz de conquistar tudo, de ter reconhecimento. Isso é 
algo bom, porém não me deslumbra”, finaliza. 

Fabi, EnTrE Marina E yvElisE dE OlivEira, da Mk 
após o álbum de estreia, fabi planeja
o lançamento de um dvd pela gravadora
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Em 2016, a MK Music apostou alto e trouxe vários nomes 
da música gospel para o seu cast. Depois da contratação 
de Fabi em janeiro, a gravadora fechou contrato em ju-

nho com Graciele Farias, que também foi vencedora do Som 
Gospel (da Rádio 93 FM), só que do ano de 2015. Após ganhar 
o concurso, a cantora, como prêmio, teve o direito de gravar a 
faixa Oceanos, versão de Oceans (Where feet may fail), da banda 
australiana Hillsong. A partir de então, sua carreira deslanchou, 
o que acabou despertando o interesse de Marina de Oliveira, 
diretora artística da MK. 

Pouco tempo depois de assinar com a MK, Graciele Farias lan-
çou seu primeiro EP,  Perto de ti, produzido por Kleyton Martins. 
“O Kleyton foi extremamente cuidadoso com todos os detalhes e 
entendeu perfeitamente qual era a minha proposta: entregar can-
ções fiéis ao pop contemporâneo mas com arranjos que tocassem 
as pessoas”, explica Graciele. Ao todo, o trabalho conta com seis 
músicas assinadas por compositores conceituados da música gos-
pel, como Pastor Lucas, Delino Marçal, Marcelo Manhãs, Maycon 
Rodrigues e Denyse Bittencourt. 

Para primeiro single, foi escolhida a composição assinada 
pelo Pastor Lucas, Nas mãos do oleiro. No YouTube, o videoclipe 
da faixa soma mais de 400 mil visualizações e, nas rádios, ela já 

FUTURO promissor
Graciele Farias lança EP PErto dE ti  E aPosta Em vidEocliPEs no YoutubE
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aparece entre as dez mais pedidas. “Tenho recebido muitos tes-
temunhos de como essa canção não é apenas uma música, mas 
sim uma oração que todos nós deveríamos fazer todos os dias, 
que é permitir que Deus nos molde como Ele quer que nós 
sejamos”, explica Graciele. 

Enquanto promove nas rádios Nas mãos do oleiro, a cantora 
planeja o lançamento de Perto de ti, que será o segundo single 
do EP. Inclusive, a faixa ganhou um registro em vídeo no mês 
de setembro, através do projeto Music Session, da MK. Em um 
mês, o video ultrapassou 80 mil visualizações no YouTube. 
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Fabi só entrou no cast da MK Music em janeiro de 2016, 
mas há muito tempo a cantora é uma velha conhecida do 
público. Desde que se converteu há seis anos anos, ela mer-

gulhou no mundo gospel e se profissionalizou na música, chegan-
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do Brasil. No ano seguinte, foi uma das participantes do quadro 
Mulheres Que Brilham, do Programa Raul Gil (SBT), obteve a 
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com experiência e uma bagagem bem pesada. 

Nesta nova fase, a artista quis encontrar um meio termo: era 
hora de experimentar novos caminhos, mas sem deixar suas ra-
ízes de lado. Com isso na cabeça, ela se reuniu com o produtor 
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projeto pela MK. Nasceu, assim, Isso que é viver, disco lançado 
oficialmente em julho. “Eu defino esse trabalho como um te-
souro a ser explorado. Foi a primeira vez que tive influência 
direta na escolha do repertório. Também dei muitas sugestões 
nos arranjos. Por isso, posso dizer com certeza que esse álbum 
tem a minha minha identidade”, explica Fabi. 

Com 13 faixas, o disco apresenta uma sonoridade que cami-
nha entre o pop e o rock. Destaque para Isso que é viver e Eter-

UM NOVO TEMPO 
Na estrada há mais de seis aNos, jovem revelação Fabi fecha com a mK 
music, promove disco iNédito e prepara laNçameNto de seu primeiro dvd
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Por Gilmar laurindo

Fundada há 25 anos, a DM Promoções, de Belo Horizonte, 
ficou reconhecida não apenas por sido uma das principais 
produtoras a contribuir com o expressivo sucesso da axé 

music, mas também pela maneira diferente com que se compor-
tou no mercado por muitos anos, atuando de forma agressiva, 
abrindo praças e construindo um calendário de eventos bastante 
abrangente. "Somos reconhecidos, sim, pelo grande número de 
shows do segmento do axé, mas construímos nossa marca tam-
bém atuando em várias frentes, como a comercialização de shows. 
Foi a DM, por exemplo, que realizou a primeira tour no Brasil do 
DJ Bob Sinclar. Temos em nosso curriculum eventos como Car-
nabelô, Axé Brasil, Pop Rock Brasil, Carnalfenas, Gevê Folia, Axé 
Uberaba, Festa da Cerveja de Divinópolis e CarnaBrahma, den-
tre outros. Já tivemos casa de espetáculos em BH (Music Hall), 
entre outros empreendimentos. Construímos junto com a Ambev 
o selo Skol Folia, que se espalhou pelo Brasil e se transformou em 
uma plataforma da própria Ambev. Também temos no portfolio 
shows internacionais de nomes como Steve Vai, Cindy Lauper, 
Roger Hodgson, Offspring, Black Eyed Peas, Maroon Five”, ex-
plica Emanuel Junior, um dos fundadores da empresa. "São vários 

Leque aberto
emanuel Junior fala das reformulações na Dm Promoções e dos noVos 
projetos – um deles enVolVe o Contratado eXClusIVo danIlo Bottrel

cases em nossa história. Desde a gravação do CD Ao vivo e a cores 
doTerra Samba (1998),  que foi um estouro nacional, até o evento 
Axé Brasil, com suas várias edições. Em 2009, chegamos a colocar 
120 mil pessoas no estádio Mineirão, transformando o evento no 
maior festival de axé do mundo. Num dos dias, fizemos uma pro-
moção envolvendo a música Beijo na boca, da Claudia Leitte, que 
entrou para o Guinness Book: um beijo na boca simultâneo, que 
reuniu 8.500 casais", continua ele. 

    Há três anos, a DM fez uma reformulação no seu quadro de 
sócios. E hoje Emanuel toca a empresa com um grupo de cola-
boradores. "Estamos redesenhando um futuro muito bacana para 
a DM. É claro que em 25 anos de empresa com o mesmo CNPJ 
você colhe ônus e bônus por ter sido uma das maiores produtoras 
de eventos do país. Não quero mais ser a maior mas temos no 
nosso DNA o dom de ser uma das mais qualificadas. O tempo 
dirá. Temos obstinação, garra e muita força de vontade para al-
cançar nossos objetivos", diz ele. 

Desde o ano passado, a DM  vem  diversificando seu “core 
business”, segundo Junior. “É preciso consolidar estas mudanças 
estratégicas para nos firmarmos cada vez mais num mercado que 
se transforma ano a ano. Para exemplificar estas mudanças, cria-
mos algumas novas empresas que orbitam em torno da DM Pro-
moções: a DM Corporate, que atende empresas e trabalha no 
mercado de licitações; a DM Universitária, que cuida do público 
de escolas e universidades com soluções em eventos e festas de 
formatura; a DM Fotografias, braço dessa empresa, que cuida dos 
registros de imagens desses clientes universitários e, por fim, a 
DM Shows, que atua na venda de artistas e agora no manage-
ment artístico do cantor Danilo Bottrel”, detalha. 

Junior afirma estar muito satisfeito com a receptividade ao 
trabalho de Danilo. “Ele é uma grata surpresa que aconteceu na 
vida da DM. Já teve uma dupla com o irmão Diogo, na época 
pertencente ao cast do Clube do Cowboy. Um ano após o fim 
da dupla, conheci o Danilo e fomos amadurecendo a questão do 
management. Colocamos ele na estrada depois de um trabalho 
bem criterioso. É o quinto artista mais tocado nas regiões cen-
tral e sul de Minas. Estamos agora montando a estratégia para 
entrar no leste do estado e no Triângulo Mineiro. Depois vamos 
para Goiás”, informa ele. 

“Com isso, queremos nos posicionar num nicho onde não há 
tantos artistas renomados se apresentando. Há poucos nomes 
sertanejos de sucesso cobrando até 100 mil reais de cachê. Di-
gamos que queremos primeiro entrar na 'série B' antes de pen-
sar na elite do gênero. O Danilo é o primeiro de um plano de 
administração de carreiras que contemplará outros artistas, de 
outros gêneros musicais. Sinto que estamos precisando criar 
algo novo no Brasil. Um som novo. Sinto falta disso – de mais 
opções em termos sonoros. E é isso que me faz acreditar muito 
num talento como o Danilo Bottrel”. 

emanuel e, na Página ao laDo, Danilo bottrel 
“ElE é o primEiro dE um plano dE administração 
dE carrEiras quE contEmplará outros artistas"
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 › VerÃo e CarnaVal
Com o verão e o carnaval se aproximando, cabe perguntar ao 
diretor da DM se há projetos visando esta temporada mais 
quente e festiva do ano, quando tradicionalmente a empresa 
realiza muitos eventos. “Fizemos um trabalho muito bacana em 
Belo Horizonte no último carnaval. Estamos agora desenhando 
nossos projetos de verão e carnaval. Temos ainda a intenção de 
voltar com uma versão sazonal do Axé Brasil, além de um pro-
jeto de circuito nacional que estamos desenvolvendo junto a um 
patrocinador. Num passado recente tínhamos um calendário 
forte de carnavais fora de época. Porém estas fórmulas perderam 
o encanto num determinado momento por repetirmos tanto os 
mesmo ingredientes. Fizemos alguns ajustes mas nem sempre 
deram certo. Hoje os eventos tipo festival estão repetindo os 
mesmos erros e estas fórmulas poderão se esgotar em breve. O 
que temos pensado é um pouco de itinerância e espaçamento 
maior entre os eventos. Este é o foco”, acrescenta. 

Sobre as expectativas para o mercado de shows para 2017, 
Junior faz a seguinte avaliação: “o mercado está mudando ano a 
ano e vários fatores interferem nestas mudanças. Temos a crise 
econômica, que afeta diretamente os projetos de entretenimen-
to cultural. Por outro lado, há a mudança de mão do mercado 
– hoje os grandes projetos são dominados e administrados pelos 
próprios artistas. Nada mais legítimo. Há anos isso já ocorre na 
Europa e EUA. Mais: dá pra contar nos dedos os artistas que 
conseguem cobrir os custos dos eventos apenas com a venda de 
ingressos. O Brasil está vivendo uma entressafra em termos de 
produção de talentos. Não digo somente na música, mas em 
todos os segmentos. Qual o nosso último talento na política, no 
futebol, na literatura? Não estamos produzindo mais craques 
em termos gerais, e se olharmos somente a diversidade artística 
na música, a conta fica mais apertada ainda… O sucesso mais 
recente no segmento pop provavelmente tem mais de 30 anos; 
na MPB, é melhor nem falar. O Brasil é um país continental, 
mas sucumbiu a um único ritmo e isso prejudica a pluralidade 
da cultura musical. De qualquer forma, em 2017 talvez tenha-
mos um alívio nos ajustes macro-econômicos e isto pode refle-
tir positivamente no mercado de shows”. 
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todos os segmentos. Qual o nosso último talento na política, no 
futebol, na literatura? Não estamos produzindo mais craques 
em termos gerais, e se olharmos somente a diversidade artística 
na música, a conta fica mais apertada ainda… O sucesso mais 
recente no segmento pop provavelmente tem mais de 30 anos; 
na MPB, é melhor nem falar. O Brasil é um país continental, 
mas sucumbiu a um único ritmo e isso prejudica a pluralidade 
da cultura musical. De qualquer forma, em 2017 talvez tenha-
mos um alívio nos ajustes macro-econômicos e isto pode refle-
tir positivamente no mercado de shows”. 
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SAFADÃO GRAVARÁ DVD EM MIAMI
MESMO COM O CD E DVD WS - EM CASA disponíveis nas lojas e plataformas digitais, WESLEY 
SAFADÃO continua liberando os clipes da gravação no YouTube. O projeto foi registrado em agos-
to, na casa do próprio cantor, em Fortaleza. Intimista, o show contou com 20 músicas, entre inéditas 
e regravações. A atual música de trabalho, Meu coração deu pt, com participação de Matheus & 
Kauan, fechou outubro com mais de 30 milhões de visualizações. Além da dupla, o novo DVD de 
Safadão contou com outros convidados, ente eles Luan Santana. Apesar de estar divulgando o re-
cente trabalho, Safadão já programou o próximo registro em vídeo. Será dia 15 de abril, em Miami, 
Flórida. O show a ser transformado em CD e DVD, intitulado In Miami Beach, será realizado no Eden 
Roc Resort. O formato do projeto e o repertório ainda não foram defi nidos.

REGGAETON E CINEMA
NÃO É DE HOJE QUE O CANTOR LATINO, sempre que pode, promove o reggaeton junto aos seus 
fãs. Em outubro, ele postou no YouTube o clipe de seu novo single, a dançante Happy day, com 
direito a muita coreografi a. A música fala de alegria, autoestima e, segundo o cantor, é bem diferente 
de tudo que ele fez até hoje. A canção ainda será tema do fi lme Duas de mim, de Cininha de Paula, 
que traz o cantor entre os protagonistas. O longa tem lançamento previsto para fevereiro de 2017.

MULHER E BOTECO
RECÉM-CONTRATADA PELA WORKSHOW, PAULA MATTOS lançou em outubro seu novo clipe, As buteque-
ras, primeira faixa de trabalho do EP Sofrer pra quê?, lançado também no mês passado nas plataformas 
digitais. Gravado em São Paulo, com direção de Alex Batista e produção musical de Eduardo Pepato, o vi-
deoclipe traz a participação das atrizes Erika Schneider, Ivi Pizzott, Janaína Oliveira e Julia Dias.
“A música é gostosa e dançante. O clipe mostra o atual momento da mulher, independente criativa e leve, 

se relacionando de forma saudável com as pessoas sem cair em padrões pré-determinados”, explica 
a cantora. “Quisemos mostrar nesta faixa, de uma forma descontraída, que a mulher pode e deve se 
divertir. E que ela é capaz de encontrar a felicidade com autoconfi ança, sem se intimidar com os de-

safi os que a vida lhe impõe diariamente”.

APOSTA DO POP
NOVA APOSTA DO POP, e recém-contratada da Universal Music, a cantora GABILY acaba de lançar 
uma nova música promocional, Deixa rolar. Trata-se de uma parceria dela com o ator e cantor Mika 
(Micael Borges, ex-Melanina Carioca e Rebelde). A letra e a produção musical são de Umberto Tavares, 
que assina sucessos como Bang (Anitta), Não quero mais (Ludmilla) e Não me deixe sozinho (Nego do 
Borel). No fi nal de setembro, a jovem gravou o clipe de Deixa rolar em diversas locações na Barra da 
Tijuca, no Rio de Janeiro. Mika também participa do clipe, cantando e atuando. 
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O NOVO CD DE ALDO JUNIOR
POR SER DE FAMÍLIA TRADICIONALMENTE MUSICAL, desde muito cedo ALDO JUNIOR se identifi cou com a 
música. Mas ao contrário da mãe, que seguia o ritmo erudito, o artista optou pelo brega. A escolha aconteceu em 
meados dos anos 90 após uma turnê pelo nordeste, quando se encantou pelo gênero. Antes disso, o músico 
transitava pelo sertanejo. Ele iniciou a carreira como backing vocal de duplas como Chrystian & Ralf, Cesar 
& Paulinho e Gian & Giovani. Ainda em 1999, Aldo - na época conhecido por Aldo Venccini - gravou seu 
primeiro disco solo. Após o feito, lançou mais seis discos independentes. 
   Atualmente Aldo Junior está com diversas novidades. Sua carreira agora é administrada pela Lisa Even-
tos, comandada por Cláudio Lisa. Infl uenciado por Amado Batista e Reginaldo Rossi, Aldo acaba de 
lançar seu novo CD, Príncipe vol. 7, que traz 13 músicas românticas atreladas a uma forte melodia. 
Ainda no combo de novidades, ele está com uma nova turnê marcada, denominada Tudo novo. E para 
2017, planeja expandir o território de shows, atualmente concentrado no norte e no nordeste do Brasil. 
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SAFADÃO GRAVARÁ DVD EM MIAMI
MESMO COM O CD E DVD WS - EM CASA disponíveis nas lojas e plataformas digitais, WESLEY 
SAFADÃO continua liberando os clipes da gravação no YouTube. O projeto foi registrado em agos-
to, na casa do próprio cantor, em Fortaleza. Intimista, o show contou com 20 músicas, entre inéditas 
e regravações. A atual música de trabalho, Meu coração deu pt, com participação de Matheus & 
Kauan, fechou outubro com mais de 30 milhões de visualizações. Além da dupla, o novo DVD de 
Safadão contou com outros convidados, ente eles Luan Santana. Apesar de estar divulgando o re-
cente trabalho, Safadão já programou o próximo registro em vídeo. Será dia 15 de abril, em Miami, 
Flórida. O show a ser transformado em CD e DVD, intitulado In Miami Beach, será realizado no Eden 
Roc Resort. O formato do projeto e o repertório ainda não foram defi nidos.

REGGAETON E CINEMA
NÃO É DE HOJE QUE O CANTOR LATINO, sempre que pode, promove o reggaeton junto aos seus 
fãs. Em outubro, ele postou no YouTube o clipe de seu novo single, a dançante Happy day, com 
direito a muita coreografi a. A música fala de alegria, autoestima e, segundo o cantor, é bem diferente 
de tudo que ele fez até hoje. A canção ainda será tema do fi lme Duas de mim, de Cininha de Paula, 
que traz o cantor entre os protagonistas. O longa tem lançamento previsto para fevereiro de 2017.

MULHER E BOTECO
RECÉM-CONTRATADA PELA WORKSHOW, PAULA MATTOS lançou em outubro seu novo clipe, As buteque-
ras, primeira faixa de trabalho do EP Sofrer pra quê?, lançado também no mês passado nas plataformas 
digitais. Gravado em São Paulo, com direção de Alex Batista e produção musical de Eduardo Pepato, o vi-
deoclipe traz a participação das atrizes Erika Schneider, Ivi Pizzott, Janaína Oliveira e Julia Dias.
“A música é gostosa e dançante. O clipe mostra o atual momento da mulher, independente criativa e leve, 

se relacionando de forma saudável com as pessoas sem cair em padrões pré-determinados”, explica 
a cantora. “Quisemos mostrar nesta faixa, de uma forma descontraída, que a mulher pode e deve se 
divertir. E que ela é capaz de encontrar a felicidade com autoconfi ança, sem se intimidar com os de-

safi os que a vida lhe impõe diariamente”.

APOSTA DO POP
NOVA APOSTA DO POP, e recém-contratada da Universal Music, a cantora GABILY acaba de lançar 
uma nova música promocional, Deixa rolar. Trata-se de uma parceria dela com o ator e cantor Mika 
(Micael Borges, ex-Melanina Carioca e Rebelde). A letra e a produção musical são de Umberto Tavares, 
que assina sucessos como Bang (Anitta), Não quero mais (Ludmilla) e Não me deixe sozinho (Nego do 
Borel). No fi nal de setembro, a jovem gravou o clipe de Deixa rolar em diversas locações na Barra da 
Tijuca, no Rio de Janeiro. Mika também participa do clipe, cantando e atuando. 
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POR SER DE FAMÍLIA TRADICIONALMENTE MUSICAL, desde muito cedo ALDO JUNIOR se identifi cou com a 
música. Mas ao contrário da mãe, que seguia o ritmo erudito, o artista optou pelo brega. A escolha aconteceu em 
meados dos anos 90 após uma turnê pelo nordeste, quando se encantou pelo gênero. Antes disso, o músico 
transitava pelo sertanejo. Ele iniciou a carreira como backing vocal de duplas como Chrystian & Ralf, Cesar 
& Paulinho e Gian & Giovani. Ainda em 1999, Aldo - na época conhecido por Aldo Venccini - gravou seu 
primeiro disco solo. Após o feito, lançou mais seis discos independentes. 
   Atualmente Aldo Junior está com diversas novidades. Sua carreira agora é administrada pela Lisa Even-
tos, comandada por Cláudio Lisa. Infl uenciado por Amado Batista e Reginaldo Rossi, Aldo acaba de 
lançar seu novo CD, Príncipe vol. 7, que traz 13 músicas românticas atreladas a uma forte melodia. 
Ainda no combo de novidades, ele está com uma nova turnê marcada, denominada Tudo novo. E para 
2017, planeja expandir o território de shows, atualmente concentrado no norte e no nordeste do Brasil. 
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Bom ouvir Joana Garfunkel
Encontrar Jean Garfunkel, velho amigo e parceiro, é sempre maravilhoso. o compositor, o cantor, o criador de jin-
gles é uma figura com um lastro cultural imenso. Ser humano especial.  agora, quando ele chega junto com Joana Gar-
funkel, sua filha, maravilhosa compositora e poetisa, a emoção é muito maior. Eles falam do 
projeto Canto livre, série de shows que costumeiramente realizam, onde fazem a literatura 
encontrar a música.textos de João Guimarães rosa, Jorge amado, Vinicius de Moraes, cecí-
lia Meireles, Manuel Bandeira e muitos outros grandes escritores e poetas nacionais, musica-
dos por Jean e cantados por pai e filha são espetáculos riquíssimos e imperdíveis.
   Joana está promovendo o disco Curruíra, produzido por Swami Jr., lançado nesse semes-
tre e distribuído pela tratore. Uma agradável surpresa! recheado de lindas canções e poe-
mas de grande sensibilidade. composições de caetano Veloso, Milton nascimento, tavinho 
Moura, Fernando Brant e Edu Lobo se juntam às criações do argentino Fito Paez e do uru-
guaio Leo Masliah. não faltam também obras inspiradas do pai Jean e do tio Paulo e poemas 
de Joana. Curruíra revela uma intérprete criativa, de voz cristalina e cheia de carisma. Um 
cD que deve ser ouvido com atenção e carinho. 

Guimê em mídia física
PrEStES a Lançar, em no-
vembro, seu primeiro álbum 
físico, mc Guimê acaba de 
liberar mais uma música do 
repertório. Desta vez a esco-
lhida foi Fato raro. a canção 
está disponível nas platafor-
mas digitais e também faz 
parte da trilha sonora do filme 
É fada, estrelado pela Youtu-
ber Kefera – o longa conta 
ainda com faixas cantadas 
por Ludmilla e anitta.

De acordo com o cantor, Sou filho da lua, nome dado ao 
disco, explora outros ritmos além do funk, como pop e hip-
-hop. “Fato raro mostra a proposta sonora deste trabalho. É 
um rap suave com levada bem pop”, explica ele. além de 
Fato raro, o álbum traz entre os destaques Não rouba minha 
brisa e Viva la vida, com partipação do duo de música ele-
trônica tropkillaz. além do duo, outros artistas participam 
do disco: Lexa, Emicida, rael, claudia Leitte, negra Li e os 
Mcs catra, Lon e rodolfinho.

icomP faz 10 anos
conSoLiDaDa no MErcaDo e bastante atuante no desenvolvimento de ideias para 
lançamentos, redes sociais e sites oficiais de cantores, duplas, bandas e escritórios 
artísticos, a icomP, agência digital sediada em Londrina, está completando 10 anos no 
mercado. o proprietário dhieGo Bicudo relembra e comemora seu primeiro projeto 
criado ainda em 2006 com os também iniciantes Fernando & Sorocaba. Dois anos de-
pois, foi a vez de conhecer “o gurizinho” Luan Santana, que despontava na fase pré-
-Meteoro. “Em seguida vieram conrado e aleksandro e Léo Magalhães. Em 2011, Bru-
ninho & Davi e logo o desafio de lançar Ai se eu te pego, com Michel teló", conta. Hoje, 
além dos nomes citados, a empresa contabiliza trabalhos para mais de 100 outros ar-
tistas, dentre eles Paula Fernandes (Live talentos), Jads & Jadson (Brothers), Bruno e 
Barretto (Lobos), Paula Mattos (Workshow), Ludmilla e Biel (a3B Music) e a banda nXZe-
ro. conheça o portfolio da agência no site www.icomp.com.br.

maneva Grava dvd
coM 11 anoS DE carrEira rEcÉM-coMPLEta-
DoS, o grupo de reggae maneva realizou no dia 21 
de outubro a gravação de um novo DVD, em show no 
Espaço das américas, em São Paulo. armandinho, 
Haikaiss, tati Portella (vocalista do chimarruts), Deko, 
oriente e Zeider (Planta & raiz) participaram do proje-
to, cantando com o Maneva faixas conhecidas, como 
Pisando descalço, O destino não quis, Lembranças, 
Êxodo e Saudades do tempo, além de oito inéditas – 
Me olhe bem, Venha, Unhas compridas, Teu olhar, Seja 
pra mim, Maçãs, Esperança e Chuva.
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Dois AfricAnos lAnçA EP
Naturais de BeNiN e togo, opai BigBig e izy Mistura, que formam o 
duo Dois AfricAnos, vivem no Brasil desde 2012, fazendo pequenas 
apresentações. em 2015, foram convencidos a se inscrever no supers-
tar (globo) pelos colegas da universidade Federal da Paraíba e, desde 
então, viram a vida e a carreira mudar rapidamente. o duo, que tinha o 
cantor thiaguinho como coach, chegou à final do reality. desde que 
apresentou a autoral Eu sou de lá, música que alcançou 88% dos votos 
no programa, a dupla tem conquistado centenas de fãs a cada dia, mos-
trando o alto astral e o estilo descontraído do “afropop”, nome que eles 
adotaram para a mistura de hip hop com estilos musicais africanos e 
brasileiros. aliás, toda a passagem do dois africanos pelo programa foi 
marcada pelo toque autoral dos amigos.
   em 2014, o duo lançou o disco Primeiro  passo, com 14 faixas nas quais são abordados temas como a integração do con-
tinente africano com o mundo, a realidade do povo africano e a mistura presente na cultura afro-brasileira. além do álbum, a 
dupla lançou dois videoclipes: Eu sou de lá e Primeiro passo, com rimas em português, francês e inglês. Mesmo não vencen-
do o Superstar, Big e izy foram convidados a gravar pela som Livre, que promete para novembro o lançamento de um eP. a 
produção terá cinco faixas, incluindo o atual single Lekema, lançado em setembro e cantado em inglês, português, francês e  
mina (togo). Lekema ainda ganhou belo videoclipe que resgata a cultura africana. "Lekema é nossa reconexão com o nosso 
povo. Mas é também uma música daqui. ela nos liga com as nossas casas”, diz izy, referindo-se a são Paulo e à África. e, ao 
que parece, o objetivo está sendo cumprido, pois tanto aqui quanto em Benin e no togo, a faixa tem sido muito bem recebida. 
Lekema, traduzido do mina para o português coloquial, significa E aí?

lADy lu E ovElhA rEgrAvAm não sE vá
LaNçado eM 1976, o megasucesso Não se vá, versão brasileira para Tu t’en nas, dos franceses alain 
Barriere & Noelle Cordier, ficou consagrado nas vozes de Jane & Herondy, na segunda metade dos 
anos 70. Quarenta anos depois, a composição acaba de ganhar uma nova releitura, desta vez com 
interpretação de lADy lu e ovelha. Produzida por Mister sam, a nova versão traz um tempero mais 
latino, puxado para a bachata. 
   Lady Lu também trabalha atualmente a canção Perdido, em versão para o espanhol, tanto no Brasil 
quanto em alguns países da américa do sul. a música está disponível em sites como itunes e ama-
zon. a gravação original em português, assim como versões estendida e acústica, também poderão 
ser baixadas na argentina, Chile, uruguai e Paraguai, países onde a cantora realizará uma turnê de 
divulgação ainda este ano.

nickEloDEon PrEmiA sofiA olivEirA
assiM CoMo aCoNteCe aNuaLMeNte desde 2000, o canal Nickelodeon realizou em outubro 
a cerimônia Meus Prêmios Nick – versão brasileira do Kid’s Choice awards –, que elege os maio-
res destaques da música, da televisão e da internet. Neste ano, a festa ocorreu no Citibank Hall, 
em são Paulo, e foi comandada pelo youtuber Christian Figueiredo.
   dentre as 29 categorias, a cantora e youtuber sofiA olivEirA foi uma das vencedoras, re-
cebendo o prêmio de Canal Musical Favorito, categoria na qual ela concorria com nomes como 
gabi Luthai e Mariana Nolasco. Criado há pouco mais de um ano, o canal de sofia no Youtube 
já soma mais de 1,7 milhão de inscritos e, recentemente, bateu a marca de 100 milhões de visu-
alizações. a jovem alcançou o sucesso por fazer covers de canções nacionais e internacionais, 
além de duetos com tati Zaqui, Lua Blanco, rodrigo Marim, gabi Luthai e Fly, entre outros. No 
ano passado, a artista assinou contrato com o escritório dMusic e começou a se profissionalizar.
Mostrando uma nova fase de trabalho, sofia acaba de gravar seu primeiro eP, que foi produzido 

por umberto tavares e Mãozinha (um Music) – responsáveis por sucessos de anitta e Ludmilla. este trabalho tem 
como destaque o single Você foi moleque, que inclusive ganhou videoclipe. em apenas três semanas, o vídeo oficial 
do single ultrapassou um milhão de visualizações em seu canal no Youtube. atualmente, soma três milhões. o lança-
mento do eP está previsto ainda para este mês pela dMusic.
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Bom ouvir Joana Garfunkel
Encontrar Jean Garfunkel, velho amigo e parceiro, é sempre maravilhoso. o compositor, o cantor, o criador de jin-
gles é uma figura com um lastro cultural imenso. Ser humano especial.  agora, quando ele chega junto com Joana Gar-
funkel, sua filha, maravilhosa compositora e poetisa, a emoção é muito maior. Eles falam do 
projeto Canto livre, série de shows que costumeiramente realizam, onde fazem a literatura 
encontrar a música.textos de João Guimarães rosa, Jorge amado, Vinicius de Moraes, cecí-
lia Meireles, Manuel Bandeira e muitos outros grandes escritores e poetas nacionais, musica-
dos por Jean e cantados por pai e filha são espetáculos riquíssimos e imperdíveis.
   Joana está promovendo o disco Curruíra, produzido por Swami Jr., lançado nesse semes-
tre e distribuído pela tratore. Uma agradável surpresa! recheado de lindas canções e poe-
mas de grande sensibilidade. composições de caetano Veloso, Milton nascimento, tavinho 
Moura, Fernando Brant e Edu Lobo se juntam às criações do argentino Fito Paez e do uru-
guaio Leo Masliah. não faltam também obras inspiradas do pai Jean e do tio Paulo e poemas 
de Joana. Curruíra revela uma intérprete criativa, de voz cristalina e cheia de carisma. Um 
cD que deve ser ouvido com atenção e carinho. 

Guimê em mídia física
PrEStES a Lançar, em no-
vembro, seu primeiro álbum 
físico, mc Guimê acaba de 
liberar mais uma música do 
repertório. Desta vez a esco-
lhida foi Fato raro. a canção 
está disponível nas platafor-
mas digitais e também faz 
parte da trilha sonora do filme 
É fada, estrelado pela Youtu-
ber Kefera – o longa conta 
ainda com faixas cantadas 
por Ludmilla e anitta.

De acordo com o cantor, Sou filho da lua, nome dado ao 
disco, explora outros ritmos além do funk, como pop e hip-
-hop. “Fato raro mostra a proposta sonora deste trabalho. É 
um rap suave com levada bem pop”, explica ele. além de 
Fato raro, o álbum traz entre os destaques Não rouba minha 
brisa e Viva la vida, com partipação do duo de música ele-
trônica tropkillaz. além do duo, outros artistas participam 
do disco: Lexa, Emicida, rael, claudia Leitte, negra Li e os 
Mcs catra, Lon e rodolfinho.

icomP faz 10 anos
conSoLiDaDa no MErcaDo e bastante atuante no desenvolvimento de ideias para 
lançamentos, redes sociais e sites oficiais de cantores, duplas, bandas e escritórios 
artísticos, a icomP, agência digital sediada em Londrina, está completando 10 anos no 
mercado. o proprietário dhieGo Bicudo relembra e comemora seu primeiro projeto 
criado ainda em 2006 com os também iniciantes Fernando & Sorocaba. Dois anos de-
pois, foi a vez de conhecer “o gurizinho” Luan Santana, que despontava na fase pré-
-Meteoro. “Em seguida vieram conrado e aleksandro e Léo Magalhães. Em 2011, Bru-
ninho & Davi e logo o desafio de lançar Ai se eu te pego, com Michel teló", conta. Hoje, 
além dos nomes citados, a empresa contabiliza trabalhos para mais de 100 outros ar-
tistas, dentre eles Paula Fernandes (Live talentos), Jads & Jadson (Brothers), Bruno e 
Barretto (Lobos), Paula Mattos (Workshow), Ludmilla e Biel (a3B Music) e a banda nXZe-
ro. conheça o portfolio da agência no site www.icomp.com.br.

maneva Grava dvd
coM 11 anoS DE carrEira rEcÉM-coMPLEta-
DoS, o grupo de reggae maneva realizou no dia 21 
de outubro a gravação de um novo DVD, em show no 
Espaço das américas, em São Paulo. armandinho, 
Haikaiss, tati Portella (vocalista do chimarruts), Deko, 
oriente e Zeider (Planta & raiz) participaram do proje-
to, cantando com o Maneva faixas conhecidas, como 
Pisando descalço, O destino não quis, Lembranças, 
Êxodo e Saudades do tempo, além de oito inéditas – 
Me olhe bem, Venha, Unhas compridas, Teu olhar, Seja 
pra mim, Maçãs, Esperança e Chuva.
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Dois AfricAnos lAnçA EP
Naturais de BeNiN e togo, opai BigBig e izy Mistura, que formam o 
duo Dois AfricAnos, vivem no Brasil desde 2012, fazendo pequenas 
apresentações. em 2015, foram convencidos a se inscrever no supers-
tar (globo) pelos colegas da universidade Federal da Paraíba e, desde 
então, viram a vida e a carreira mudar rapidamente. o duo, que tinha o 
cantor thiaguinho como coach, chegou à final do reality. desde que 
apresentou a autoral Eu sou de lá, música que alcançou 88% dos votos 
no programa, a dupla tem conquistado centenas de fãs a cada dia, mos-
trando o alto astral e o estilo descontraído do “afropop”, nome que eles 
adotaram para a mistura de hip hop com estilos musicais africanos e 
brasileiros. aliás, toda a passagem do dois africanos pelo programa foi 
marcada pelo toque autoral dos amigos.
   em 2014, o duo lançou o disco Primeiro  passo, com 14 faixas nas quais são abordados temas como a integração do con-
tinente africano com o mundo, a realidade do povo africano e a mistura presente na cultura afro-brasileira. além do álbum, a 
dupla lançou dois videoclipes: Eu sou de lá e Primeiro passo, com rimas em português, francês e inglês. Mesmo não vencen-
do o Superstar, Big e izy foram convidados a gravar pela som Livre, que promete para novembro o lançamento de um eP. a 
produção terá cinco faixas, incluindo o atual single Lekema, lançado em setembro e cantado em inglês, português, francês e  
mina (togo). Lekema ainda ganhou belo videoclipe que resgata a cultura africana. "Lekema é nossa reconexão com o nosso 
povo. Mas é também uma música daqui. ela nos liga com as nossas casas”, diz izy, referindo-se a são Paulo e à África. e, ao 
que parece, o objetivo está sendo cumprido, pois tanto aqui quanto em Benin e no togo, a faixa tem sido muito bem recebida. 
Lekema, traduzido do mina para o português coloquial, significa E aí?

lADy lu E ovElhA rEgrAvAm não sE vá
LaNçado eM 1976, o megasucesso Não se vá, versão brasileira para Tu t’en nas, dos franceses alain 
Barriere & Noelle Cordier, ficou consagrado nas vozes de Jane & Herondy, na segunda metade dos 
anos 70. Quarenta anos depois, a composição acaba de ganhar uma nova releitura, desta vez com 
interpretação de lADy lu e ovelha. Produzida por Mister sam, a nova versão traz um tempero mais 
latino, puxado para a bachata. 
   Lady Lu também trabalha atualmente a canção Perdido, em versão para o espanhol, tanto no Brasil 
quanto em alguns países da américa do sul. a música está disponível em sites como itunes e ama-
zon. a gravação original em português, assim como versões estendida e acústica, também poderão 
ser baixadas na argentina, Chile, uruguai e Paraguai, países onde a cantora realizará uma turnê de 
divulgação ainda este ano.

nickEloDEon PrEmiA sofiA olivEirA
assiM CoMo aCoNteCe aNuaLMeNte desde 2000, o canal Nickelodeon realizou em outubro 
a cerimônia Meus Prêmios Nick – versão brasileira do Kid’s Choice awards –, que elege os maio-
res destaques da música, da televisão e da internet. Neste ano, a festa ocorreu no Citibank Hall, 
em são Paulo, e foi comandada pelo youtuber Christian Figueiredo.
   dentre as 29 categorias, a cantora e youtuber sofiA olivEirA foi uma das vencedoras, re-
cebendo o prêmio de Canal Musical Favorito, categoria na qual ela concorria com nomes como 
gabi Luthai e Mariana Nolasco. Criado há pouco mais de um ano, o canal de sofia no Youtube 
já soma mais de 1,7 milhão de inscritos e, recentemente, bateu a marca de 100 milhões de visu-
alizações. a jovem alcançou o sucesso por fazer covers de canções nacionais e internacionais, 
além de duetos com tati Zaqui, Lua Blanco, rodrigo Marim, gabi Luthai e Fly, entre outros. No 
ano passado, a artista assinou contrato com o escritório dMusic e começou a se profissionalizar.
Mostrando uma nova fase de trabalho, sofia acaba de gravar seu primeiro eP, que foi produzido 

por umberto tavares e Mãozinha (um Music) – responsáveis por sucessos de anitta e Ludmilla. este trabalho tem 
como destaque o single Você foi moleque, que inclusive ganhou videoclipe. em apenas três semanas, o vídeo oficial 
do single ultrapassou um milhão de visualizações em seu canal no Youtube. atualmente, soma três milhões. o lança-
mento do eP está previsto ainda para este mês pela dMusic.
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rádio
Por Thomaz rafael

uando se fala em Transamérica, especialmente em 
algumas das principais capitais do Brasil, logo se 
pensa na emissora que marcou época nos anos 90, 

com promoções pioneiras, programas irreverentes e uma esco-
la brilhante de locutores e humoristas. É provável até que al-
guns ouvintes imediatamente se recordem da voz padrão re-
tumbante da rádio, mesmo não tendo ideia que o dono da 
mesma era o lendário locutor Walker Blaz (hoje responsável 
pela locução dos canais HBO no Brasil e América Latina). 
Outros provavelmente pensarão nas tradicionais transmissões 
esportivas da emissora e haverá até quem cite a imponente 
antena da rádio, em sua sede, em São Paulo, sempre iluminada 
e com quase o dobro de tamanho da Torre da Globo e da TV 
Gazeta, localizada na Avenida Paulista. 

Se a história da Rede Transamérica Pop se confunde com a 
vida de milhões de ouvintes nos grandes centros do país, é curio-
so pensar que a grande maioria deles nem imagina que exista uma 
outra rede de rádios do grupo, também chamada Transamérica, 
mas com uma programação musical totalmente diferente. E, mais 
importante, que se trata da maior rede de FMs do país. 

Sim, com 55 rádios, incluindo emissoras próprias e afiliadas, 
a Transamérica Hits foi fundada em 2000 (27 anos depois da 
primeira emissora do grupo ser inaugurada, em Recife) e atual-
mente atinge centenas de municípios brasileiros de 11 estados, 
incluindo São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, 
Bahia e Rio Grande do Sul. Ao contrário da Transamérica Pop 
- com programação mais pop e voltada ao público jovem -, que 

hit até no nome
com 55 emissoras, a transamérica hits é considerada a maior rede de 
fms do país; locutora e gerente gislaine martins fala sobre a rádio 

opera em diversas grandes capitais, a Hits prioriza pequenas e 
médias cidades do interior. As duas únicas exceções são BH e 
Porto Velho. O sertanejo domina a programação e a base de 
operação da rede, que se localiza em São Paulo, na mesma sede 
da Pop, embora a capital paulista, como já vimos, não receba o 
sinal da emissora. 

Outra peculiaridade da Transamérica Hits é ser, juntamente 
com a própria irmã "pop", uma das poucas grandes rádios bra-
sileiras a terem uma mulher no comando artístico. A incumbên-
cia é de Gislaine Martins, locutora da casa há quase 20 anos e 
uma das vozes mais marcantes do FM nacional. Abaixo, a ge-
rente artística da Rede Transamérica fala sobre seu trabalho, os 
diferenciais da emissora e a força do rádio ainda como divulga-
dor de canções.

 
 » SUCESSO! - Em que ano você começou na Transamérica?

Gislaine Martins - Fui contratada em fevereiro de 97. Es-
tava na antiga Nova FM (hoje, Nova Brasil), aqui em São Paulo, 
depois de ter passado no interior paulista pela Educadora (Campinas), 
Stereosom, da minha cidade, Limeira, e Fraternidade FM (Araras).

 
 » Em todos esses anos, mesmo agora ocupando a gerência ar-

tística da casa, sempre atuou como locutora?
Sim, já são quase 20 anos no ar pela Transamérica Pop. E trabalhei 
dois anos como locutora na Hits. Assumi o cargo de coordenadora 
quando o gerente era o Ruy Balla e, há cinco anos, fui promovida a 
gerente na Pop e na Hits. Mas sigo apresentando na Pop o 2 em 1 
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(programa que aborda relacionamentos, comportamento, saúde e bem 
estar), ao lado do Ricardo Sam (de segunda a sexta, das 8 às 10h).

 
 » Você está no SBT também há muito tempo, certo?

Sim, estou há 17 anos no SBT, sempre no mesmo programa, o Do-
mingo Legal. Primeiro com o Gugu e depois com o Celso Portiolli. 
Faço locução ainda no Sabadão, também apresentado pelo Celso.

 
 » Voltando à Transamérica Hits, quantas horas diárias são 

transmitidas a partir de São Paulo?
Das 8 às 10 da manhã e do meio-dia às 15h, apresentamos progra-
mas feitos em São Paulo, que são obrigatórios para a rede. O mesmo 
acontece das 22 às 5, mas aí basicamente com programação musical. 
Nos demais horários, as emissoras próprias e as afiliadas podem 
transmitir conteúdo próprio. Mas temos muitas que retransmitem 
24 horas por dia a programação daqui.

 
 » Música sertaneja é o carro-chefe da programação?

Sim, 90% da programação é de música sertaneja. É o gênero que pre-
domina em todo o país. Também tocamos um pouco de pagode e bem 
pouco de funk: apenas artistas de muito sucesso deste gênero, como Anit-
ta, Ludmilla e Nego do Borel. Mas abrimos exceção para algumas ten-
dências, como hits de novelas, além das músicas mais pedidas pelos 
ouvintes. O atendimento aos ouvintes funciona 12 horas por dia e es-
tudamos também os pedidos por WhatsApp, e-mails e redes sociais. 
Também levamos em conta as pesquisas da Crowley e Connect Mix.

 
 » Tocam só sucessos ou lançam novidades?

Tocamos várias novidades, acho que esse é, inclusive, um diferencial 
da Transamérica Hits. Particularmente, é algo que gosto muito de 
fazer. Investir em apostas, acreditar em novos artistas... Tenho for-
çado bastante isso por aqui. É importante "fazer" novos produtos, até 
pra chamar a atenção do mercado para nossa força.

 
 » A rádio se preocupa em tocar o maior número possível de 

músicas ou prefere apostar em talk shows?
O ideal é encontrar um meio termo. Temos bastante bate papo num de 
nossos principais programas, o Sofazão de Couro, no qual os artistas 
se sentem muito à vontade - sentados no sofazão, claro -, pra contar 
novidades da carreira e até da vida pessoal, além de tocar suas músicas. 
Isso também acontece no Estúdio Ao Vivo, programa super tradicio-
nal da casa, criado na Transamérica Pop ainda nos anos 80, onde 
cantores tocam versões exclusivas de sucessos, lançam novas canções e 
igualmente interagem com os ouvintes, respondendo a várias pergun-
tas. São atrações divertidas, com conteúdo diferente, mas é importante 
lembrar que sempre tendo a música como destaque. Até porque acho 
que, apesar de tantas plataformas virtuais disponíveis, o ouvinte ain-
da liga o rádio pra ouvir música. Mas temos que ser criativos e oferecer 
diferenciais. Faz toda a diferença ter programas como esses dois citados.

 
 » Além do estúdio ao Vivo, outros programas ou conteúdos 

nascidos na Pop também foram absorvidos pela Hits?
Sim. Temos o Clube da Insônia, que sempre fez sucesso na Pop e há 
alguns anos está na Hits, mas com programação diferente, é claro. Além 
do Conectados, que é basicamente igual ao Toca Uma, que fez parte 
da programação da Pop durante anos. Na Hits, só mudou de nome.

 »  E quanto ao conteúdo da Hits na internet, trata-se de uma 
extensão do que ouvimos na rádio?
Acho que, na verdade, é até bem pelo contrário, pois há muito conte-
údo diferente em nossas redes sociais e em nosso site. Publicamos mui-
tas notícias, até mesmo fofocas, além de divulgar lançamentos de 
clipes e canções, mas sempre de artistas que tocam na programação. 

 
 » Por falar nos artistas, percebo que agora muitos diretores de 

rádio usam a palavra "parceiros" para se referir a eles...
Sim, e essa parceria entre nós e os artistas é a relação que melhor fun-
ciona no dia a dia. Eu diria até que, na Transamérica, praticamente 
só tocamos os artistas que são grandes parceiros. Aqueles que se dispõem 
a participar, às vezes até com certa frequência, de nossos programas. Os 
que topam fazer o Estúdio Ao Vivo, ou tocam em nossos eventos, nos 
muitos shows de aniversário das rádios afiliadas e em festas de aniver-
sário de cidades com promoção da rádio... Essa aproximação do artista 
com nossos ouvintes, seja na interação via programação, seja nos 
shows, é muito importante. Acaba sendo um bom negócio pra todos.

 
 » Esses shows são com bilheteria?

A grande maioria, sim, mas alguns, com entrada franca, tem apoio 
de patrocinadores.

 
 » Pelo fato de várias emissoras da rede estarem em cidades 

menores, fica mais difícil determinar números de audiência?
Nossas afiliadas estão em municípios onde não há pesquisa do Ibope, 
por isso muitas emissoras fazem pesquisas próprias, como por exemplo 
a Transamérica Itapira, onde os resultados mostraram que mais de 
50% dos ouvintes locais ouvem a rádio. Uma exceção é Belo Hori-
zonte, onde logicamente há Ibope e, normalmente, aparecemos entre 
os dez primeiros. Mas temos audiência expressiva em praticamente 
todas as praças.

 
 » São poucas as mulheres que atuam como coordenadora ou 

gerente artística numa grande rádio FM brasileira, certo? Em 
algum momento sofreu algum tipo de preconceito por isso?
Acho que sou a única em São Paulo e uma das poucas no Brasil. No 
trabalho diário, tenho muito mais contato com homens, seja aqui na 
rádio, seja com parceiros, empresários de artistas... E posso afirmar 
que nunca tive problema. Pelo contrário, sinto na verdade muito 
carinho de todos. Agora, quem me conhece sabe que não sou exata-
mente uma menina delicadinha no trato com as pessoas (risos). Acho 
que minha personalidade forte, sendo boa ou não, acaba influencian-
do na relação de respeito que tenho com todos do mercado.

 
 » O que esperar da Hits neste final de ano?

Estamos, como sempre, criando diversas promoções, sempre com prê-
mios que realmente interessam aos ouvintes. Ou são presentes legais, 
até caros, como smartphones e tablets, ou ítens que não dá pra com-
prar por aí, como o violão de um determinado artista ou o chapéu do 
Sorocaba – enfim, presentes especiais. Estamos também produzindo 
um tema especial, voltado às festas de fim de ano e ao verão que se 
aproxima, com uma mensagem positiva. Nesse ano, o tema será gra-
vado pela Turma do Pagode e pelo Thiaguinho. É a primeira vez que 
o tema de fim de ano da rádio será gravado por artistas de pagode. 
Mais uma novidade para nossos ouvintes! 
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Por Thomaz rafael

uando se fala em Transamérica, especialmente em 
algumas das principais capitais do Brasil, logo se 
pensa na emissora que marcou época nos anos 90, 

com promoções pioneiras, programas irreverentes e uma esco-
la brilhante de locutores e humoristas. É provável até que al-
guns ouvintes imediatamente se recordem da voz padrão re-
tumbante da rádio, mesmo não tendo ideia que o dono da 
mesma era o lendário locutor Walker Blaz (hoje responsável 
pela locução dos canais HBO no Brasil e América Latina). 
Outros provavelmente pensarão nas tradicionais transmissões 
esportivas da emissora e haverá até quem cite a imponente 
antena da rádio, em sua sede, em São Paulo, sempre iluminada 
e com quase o dobro de tamanho da Torre da Globo e da TV 
Gazeta, localizada na Avenida Paulista. 

Se a história da Rede Transamérica Pop se confunde com a 
vida de milhões de ouvintes nos grandes centros do país, é curio-
so pensar que a grande maioria deles nem imagina que exista uma 
outra rede de rádios do grupo, também chamada Transamérica, 
mas com uma programação musical totalmente diferente. E, mais 
importante, que se trata da maior rede de FMs do país. 

Sim, com 55 rádios, incluindo emissoras próprias e afiliadas, 
a Transamérica Hits foi fundada em 2000 (27 anos depois da 
primeira emissora do grupo ser inaugurada, em Recife) e atual-
mente atinge centenas de municípios brasileiros de 11 estados, 
incluindo São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, 
Bahia e Rio Grande do Sul. Ao contrário da Transamérica Pop 
- com programação mais pop e voltada ao público jovem -, que 

hit até no nome
com 55 emissoras, a transamérica hits é considerada a maior rede de 
fms do país; locutora e gerente gislaine martins fala sobre a rádio 

opera em diversas grandes capitais, a Hits prioriza pequenas e 
médias cidades do interior. As duas únicas exceções são BH e 
Porto Velho. O sertanejo domina a programação e a base de 
operação da rede, que se localiza em São Paulo, na mesma sede 
da Pop, embora a capital paulista, como já vimos, não receba o 
sinal da emissora. 

Outra peculiaridade da Transamérica Hits é ser, juntamente 
com a própria irmã "pop", uma das poucas grandes rádios bra-
sileiras a terem uma mulher no comando artístico. A incumbên-
cia é de Gislaine Martins, locutora da casa há quase 20 anos e 
uma das vozes mais marcantes do FM nacional. Abaixo, a ge-
rente artística da Rede Transamérica fala sobre seu trabalho, os 
diferenciais da emissora e a força do rádio ainda como divulga-
dor de canções.

 
 » SUCESSO! - Em que ano você começou na Transamérica?

Gislaine Martins - Fui contratada em fevereiro de 97. Es-
tava na antiga Nova FM (hoje, Nova Brasil), aqui em São Paulo, 
depois de ter passado no interior paulista pela Educadora (Campinas), 
Stereosom, da minha cidade, Limeira, e Fraternidade FM (Araras).

 
 » Em todos esses anos, mesmo agora ocupando a gerência ar-

tística da casa, sempre atuou como locutora?
Sim, já são quase 20 anos no ar pela Transamérica Pop. E trabalhei 
dois anos como locutora na Hits. Assumi o cargo de coordenadora 
quando o gerente era o Ruy Balla e, há cinco anos, fui promovida a 
gerente na Pop e na Hits. Mas sigo apresentando na Pop o 2 em 1 
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(programa que aborda relacionamentos, comportamento, saúde e bem 
estar), ao lado do Ricardo Sam (de segunda a sexta, das 8 às 10h).

 
 » Você está no SBT também há muito tempo, certo?

Sim, estou há 17 anos no SBT, sempre no mesmo programa, o Do-
mingo Legal. Primeiro com o Gugu e depois com o Celso Portiolli. 
Faço locução ainda no Sabadão, também apresentado pelo Celso.

 
 » Voltando à Transamérica Hits, quantas horas diárias são 

transmitidas a partir de São Paulo?
Das 8 às 10 da manhã e do meio-dia às 15h, apresentamos progra-
mas feitos em São Paulo, que são obrigatórios para a rede. O mesmo 
acontece das 22 às 5, mas aí basicamente com programação musical. 
Nos demais horários, as emissoras próprias e as afiliadas podem 
transmitir conteúdo próprio. Mas temos muitas que retransmitem 
24 horas por dia a programação daqui.

 
 » Música sertaneja é o carro-chefe da programação?

Sim, 90% da programação é de música sertaneja. É o gênero que pre-
domina em todo o país. Também tocamos um pouco de pagode e bem 
pouco de funk: apenas artistas de muito sucesso deste gênero, como Anit-
ta, Ludmilla e Nego do Borel. Mas abrimos exceção para algumas ten-
dências, como hits de novelas, além das músicas mais pedidas pelos 
ouvintes. O atendimento aos ouvintes funciona 12 horas por dia e es-
tudamos também os pedidos por WhatsApp, e-mails e redes sociais. 
Também levamos em conta as pesquisas da Crowley e Connect Mix.

 
 » Tocam só sucessos ou lançam novidades?

Tocamos várias novidades, acho que esse é, inclusive, um diferencial 
da Transamérica Hits. Particularmente, é algo que gosto muito de 
fazer. Investir em apostas, acreditar em novos artistas... Tenho for-
çado bastante isso por aqui. É importante "fazer" novos produtos, até 
pra chamar a atenção do mercado para nossa força.

 
 » A rádio se preocupa em tocar o maior número possível de 

músicas ou prefere apostar em talk shows?
O ideal é encontrar um meio termo. Temos bastante bate papo num de 
nossos principais programas, o Sofazão de Couro, no qual os artistas 
se sentem muito à vontade - sentados no sofazão, claro -, pra contar 
novidades da carreira e até da vida pessoal, além de tocar suas músicas. 
Isso também acontece no Estúdio Ao Vivo, programa super tradicio-
nal da casa, criado na Transamérica Pop ainda nos anos 80, onde 
cantores tocam versões exclusivas de sucessos, lançam novas canções e 
igualmente interagem com os ouvintes, respondendo a várias pergun-
tas. São atrações divertidas, com conteúdo diferente, mas é importante 
lembrar que sempre tendo a música como destaque. Até porque acho 
que, apesar de tantas plataformas virtuais disponíveis, o ouvinte ain-
da liga o rádio pra ouvir música. Mas temos que ser criativos e oferecer 
diferenciais. Faz toda a diferença ter programas como esses dois citados.

 
 » Além do estúdio ao Vivo, outros programas ou conteúdos 

nascidos na Pop também foram absorvidos pela Hits?
Sim. Temos o Clube da Insônia, que sempre fez sucesso na Pop e há 
alguns anos está na Hits, mas com programação diferente, é claro. Além 
do Conectados, que é basicamente igual ao Toca Uma, que fez parte 
da programação da Pop durante anos. Na Hits, só mudou de nome.

 »  E quanto ao conteúdo da Hits na internet, trata-se de uma 
extensão do que ouvimos na rádio?
Acho que, na verdade, é até bem pelo contrário, pois há muito conte-
údo diferente em nossas redes sociais e em nosso site. Publicamos mui-
tas notícias, até mesmo fofocas, além de divulgar lançamentos de 
clipes e canções, mas sempre de artistas que tocam na programação. 

 
 » Por falar nos artistas, percebo que agora muitos diretores de 

rádio usam a palavra "parceiros" para se referir a eles...
Sim, e essa parceria entre nós e os artistas é a relação que melhor fun-
ciona no dia a dia. Eu diria até que, na Transamérica, praticamente 
só tocamos os artistas que são grandes parceiros. Aqueles que se dispõem 
a participar, às vezes até com certa frequência, de nossos programas. Os 
que topam fazer o Estúdio Ao Vivo, ou tocam em nossos eventos, nos 
muitos shows de aniversário das rádios afiliadas e em festas de aniver-
sário de cidades com promoção da rádio... Essa aproximação do artista 
com nossos ouvintes, seja na interação via programação, seja nos 
shows, é muito importante. Acaba sendo um bom negócio pra todos.

 
 » Esses shows são com bilheteria?

A grande maioria, sim, mas alguns, com entrada franca, tem apoio 
de patrocinadores.

 
 » Pelo fato de várias emissoras da rede estarem em cidades 

menores, fica mais difícil determinar números de audiência?
Nossas afiliadas estão em municípios onde não há pesquisa do Ibope, 
por isso muitas emissoras fazem pesquisas próprias, como por exemplo 
a Transamérica Itapira, onde os resultados mostraram que mais de 
50% dos ouvintes locais ouvem a rádio. Uma exceção é Belo Hori-
zonte, onde logicamente há Ibope e, normalmente, aparecemos entre 
os dez primeiros. Mas temos audiência expressiva em praticamente 
todas as praças.

 
 » São poucas as mulheres que atuam como coordenadora ou 

gerente artística numa grande rádio FM brasileira, certo? Em 
algum momento sofreu algum tipo de preconceito por isso?
Acho que sou a única em São Paulo e uma das poucas no Brasil. No 
trabalho diário, tenho muito mais contato com homens, seja aqui na 
rádio, seja com parceiros, empresários de artistas... E posso afirmar 
que nunca tive problema. Pelo contrário, sinto na verdade muito 
carinho de todos. Agora, quem me conhece sabe que não sou exata-
mente uma menina delicadinha no trato com as pessoas (risos). Acho 
que minha personalidade forte, sendo boa ou não, acaba influencian-
do na relação de respeito que tenho com todos do mercado.

 
 » O que esperar da Hits neste final de ano?

Estamos, como sempre, criando diversas promoções, sempre com prê-
mios que realmente interessam aos ouvintes. Ou são presentes legais, 
até caros, como smartphones e tablets, ou ítens que não dá pra com-
prar por aí, como o violão de um determinado artista ou o chapéu do 
Sorocaba – enfim, presentes especiais. Estamos também produzindo 
um tema especial, voltado às festas de fim de ano e ao verão que se 
aproxima, com uma mensagem positiva. Nesse ano, o tema será gra-
vado pela Turma do Pagode e pelo Thiaguinho. É a primeira vez que 
o tema de fim de ano da rádio será gravado por artistas de pagode. 
Mais uma novidade para nossos ouvintes! 

Transamérica FM.indd   51 24/10/2016   19:14:48

http://www.portalsucesso.com.br/


52 www.portalsucesso.com.br

cliques

FO
TO

S 
- 1

 A
 1

0 
- D

IV
UL

GA
ÇÃ

O 
/ R

EP
RO

DU
ÇÃ

O 
IN

ST
AG

RA
M

 1. GUSTTAVO LIMA COM MARCOS MION NO PROGRAMA LEGENDÁRIOS
  2. CARLINHOS BROWN E VICTOR CHAVES NOS BASTIDORES DE SHOW  REALIZADO                               
      EM UBERLÂNDIA
  3. ANA CLARA E ALEXANDRE PIRES NO PROGRAMA DA SABRINA
  4. ELIANA VISITA A FAZENDA DE EDUARDO COSTA EM MINAS GERAIS
  5. MC LEOZINHO E NEGO DO BOREL NOS BASTIDORES DE SHOW EM SÃO PAULO
  6. JADS & JADSON COM O COMPOSITOR MATHEUS LACERDA, DO HIT EUCALIPTO 
  7. JESUS LUZ COM SEU MANAGER PETERSON IBRAHIM EM PARIS (FRANÇA)
  8. MC GUIMÊ COM FERNANDA PAES LEME NO PROGRAMA DESENGAVETA (GNT)
  9. LÉO COM O ESCRITOR AUGUSTO CURY E SUA ESPOSA CLAUDIA CURY NO EVENTO 
       AMIGOS DO FUTURO, EM UBERLÂNDIA
10. ROBERTA MIRANDA E CRIS VIANNA EM GRAVAÇÃO DO DVD DE ELYMAR SANTOS (RIO)

1 2 3

4

5

9

7

108

6

Cliques.indd   52 24/10/2016   18:50:39 Sem título-4   1 24/10/2016   18:43:40

http://www.portalsucesso.com.br/


52 www.portalsucesso.com.br

cliques

FO
TO

S 
- 1

 A
 1

0 
- D

IV
UL

GA
ÇÃ

O 
/ R

EP
RO

DU
ÇÃ

O 
IN

ST
AG

RA
M

 1. GUSTTAVO LIMA COM MARCOS MION NO PROGRAMA LEGENDÁRIOS
  2. CARLINHOS BROWN E VICTOR CHAVES NOS BASTIDORES DE SHOW  REALIZADO                               
      EM UBERLÂNDIA
  3. ANA CLARA E ALEXANDRE PIRES NO PROGRAMA DA SABRINA
  4. ELIANA VISITA A FAZENDA DE EDUARDO COSTA EM MINAS GERAIS
  5. MC LEOZINHO E NEGO DO BOREL NOS BASTIDORES DE SHOW EM SÃO PAULO
  6. JADS & JADSON COM O COMPOSITOR MATHEUS LACERDA, DO HIT EUCALIPTO 
  7. JESUS LUZ COM SEU MANAGER PETERSON IBRAHIM EM PARIS (FRANÇA)
  8. MC GUIMÊ COM FERNANDA PAES LEME NO PROGRAMA DESENGAVETA (GNT)
  9. LÉO COM O ESCRITOR AUGUSTO CURY E SUA ESPOSA CLAUDIA CURY NO EVENTO 
       AMIGOS DO FUTURO, EM UBERLÂNDIA
10. ROBERTA MIRANDA E CRIS VIANNA EM GRAVAÇÃO DO DVD DE ELYMAR SANTOS (RIO)

1 2 3

4

5

9

7

108

6

Cliques.indd   52 24/10/2016   18:50:39 Sem título-4   1 24/10/2016   18:43:40



54 www.portalsucesso.com.br

cliques
FO

TO
S 

- 1
 A

 4
  -

 D
IV

UL
GA

ÇÃ
O 

/ R
EP

RO
DU

ÇÃ
O 

IN
ST

AG
RA

M
; 5

 - 
AN

A 
LU

IS
A 

M
AR

ZA
N

O;
 6

 A
 9

 - 
GI

LM
AR

 L
AU

RI
N

DO

1.  MARILIA MENDONÇA E MAIARA & MARAÍSA PARTICIPAM DO
      PROGRAMA CALDEIRÃO DO HUCK
2. ZÉ FELIPE NO PROGRAMA A HORA DO FARO
3. LUDMILLA AO LADO DE RICK BONADIO NA GRAVAÇÃO DO 
     REALITY MUSICAL XFACTOR BRASIL
4. TURMA DO PAGODE EM VISITA À RÁDIO GUARUJÁ FM
5. IVETE SANGALO E SIMONE & SIMARIA EM ENSAIO PARA O 
     PROGRAMA MÚSICA BOA AO VIVO, APRESENTADO POR ANITTA (GNT)

EM VISITA À EDITORA ESPETÁCULO: 
6. A DUPLA GUSTAVO MOURA & RAFAEL COM A DIVULGADORA
     VALÉRIA TINOCO
7. JOYCE SANZONE (LÍDER FM UBERLÂNDIA)
8. O CANTOR DIEGO FARIA
9. OS CANTORES E COMPOSITORES JEAN E JOANA GARFUNKEL 

1 2

3 4
5

97 8

6

Cliques.indd   54 24/10/2016   18:52:25 Sem título-2   1 24/10/2016   15:40:53

http://www.portalsucesso.com.br/


54 www.portalsucesso.com.br

cliques

FO
TO

S 
- 1

 A
 4

  -
 D

IV
UL

GA
ÇÃ

O 
/ R

EP
RO

DU
ÇÃ

O 
IN

ST
AG

RA
M

; 5
 - 

AN
A 

LU
IS

A 
M

AR
ZA

N
O;

 6
 A

 9
 - 

GI
LM

AR
 L

AU
RI

N
DO

1.  MARILIA MENDONÇA E MAIARA & MARAÍSA PARTICIPAM DO
      PROGRAMA CALDEIRÃO DO HUCK
2. ZÉ FELIPE NO PROGRAMA A HORA DO FARO
3. LUDMILLA AO LADO DE RICK BONADIO NA GRAVAÇÃO DO 
     REALITY MUSICAL XFACTOR BRASIL
4. TURMA DO PAGODE EM VISITA À RÁDIO GUARUJÁ FM
5. IVETE SANGALO E SIMONE & SIMARIA EM ENSAIO PARA O 
     PROGRAMA MÚSICA BOA AO VIVO, APRESENTADO POR ANITTA (GNT)

EM VISITA À EDITORA ESPETÁCULO: 
6. A DUPLA GUSTAVO MOURA & RAFAEL COM A DIVULGADORA
     VALÉRIA TINOCO
7. JOYCE SANZONE (LÍDER FM UBERLÂNDIA)
8. O CANTOR DIEGO FARIA
9. OS CANTORES E COMPOSITORES JEAN E JOANA GARFUNKEL 

1 2

3 4
5

97 8

6

Cliques.indd   54 24/10/2016   18:52:25 Sem título-2   1 24/10/2016   15:40:53



Sem título-6   1 19/10/2016   12:43:50


