
Ouvidos de fino trato
Gravadoras fazem projetos customizados para embalar os descolados

nacional e da internacio-
nal, em projetos bem cui-
dados, com a proposta
de agradar clientes de
espaços de luxo de São
Paulo.Essa é a proposta
da recém-lançada gra-
vadora Bacanas Re-
cords, que está inves-
tindo R$ 1,5 milhão em
compilações de tira-
gens reduzidas e desti-
nadas ao público classe
A de São Paulo.

Os primeiros 5 títu-
los lançados pelo selo levam a marca
da Daslu - "Daslu Lounge", "House",
"Samba Rock", "Hip Hop" e "Mix". "A
idéia surgiu desde que a nova loja, foi
inaugurada, contratando o grupo Jo-
vem Pan para a criação da 'Daslu
Rádio', um canal com músicas exclusi-
vas e inspiradas em clientes desse espa-
ço. Daí, tivemos a idéia de lançar uma
empresa para customização de músi-
cas destinadas a ambientes comerciais
sofisticados,como lojas, hotéis, restau-
rantes e desfiles de moda", diz Rober-
ta Eluf, empresária que lançou a grava-
dora com sua irmã, Flávia, e com An-
tônio Augusto Amaral de Carvalho Fi-
lho, do grupo Jovem Pan.

O próximo lançamento leva a eti-
queta do Baretto, o bar classudo do
não menos chique Hotel Fasano, que,
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Música
especial em
todos os
ambientes da
nova loja

também, ganhará em breve, sua cole-
ção de CDs. A idéia da criação da Ba-
cana Records segue a idéia de compi-
lações feitas pelo Budha Bar, pelo Re-
noma Café, ou ainda pelo restaurante
"grifado" com o nome do design Phil-

lipe Starck, o Le Bom — todos
na capital francesa.

Alan Grabowsky, presiden-
te da Ábaco Research no Bra-
sil, empresa responsável por
pesquisas de mercado sobre os
hábitos culturais no País —
com checagens feitas a cada 3
meses sobre as tendências de

ançamentos
de CDs que
trazem a nata
da boa música
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consumo cultural em cidades brasi-
leiras —, diz acreditar que os lança-
mentos vão ao encontro dos desejos
culturais das classes mais abastadas.
Mas ele não acredita que haja uma
música voltada exclusivamente para a
classe A. "Todavia, há gêneros musi-
cais com os quais essas camadas ricas
brasileiras se identificam mais", diz
Grabowsky. Em sua última pesquisa, a
Ábaco Research concluiu que 47% da
classe A consome MPB. As checagens
feitas nos últimos 4 anos, mostram
que o público de renda mais alta se
identifica e consome MPB, rock anti-

Mônica Salmaso, que esteve se
apresentando recentemente no bar, diz
acreditar que, a princípio, artistas fa-
zem música pensando em atingir a to-
dos os públicos, sem pensar exclusiva-
mente em uma ou outra classe social.
"Minha música, por exemplo, acabou
se tornando elitizada, mas de forma al-
guma é elitista", afirma."Meu público,
normalmente, é o que freqüenta os
Sescs, mas não deixaria passar a opor-
tunidade de me apresentar no Baretto.
O desejo de todo artista, aliás, é se
apresentar tanto no Baretto quanto no
Maracanã", completa a cantora, que

Teatro Municipal ou a Sala São Paulo",
diz Olívia."Mas um público informado
vai perceber que o baião pode ser uma
música de primeira linha", completa.

E foi pensando em agradar aos "ou-
vidos de fino -trato" que Olívia formu-
lou sua gravadora. A própria noção de
"biscoito fino" vem embutida com
uma certa noção de qualidade, de al-
go selecionado. O nome da gravadora
surgiu de uma frase do escritor Os-
wald de Andrade nos anos 20: "A mas-
sa ainda comerá do biscoito fino que
eu fabrico". Ao saber que Olíyia pre-
tendia lançar uma gravadora com o

O selo "Biscoito fino", criado por Olívia Hime, reúne cantoras sofisticadas como Mônica Salmaso e Maria Betânia

go, bossa nova e música clássica, nes-
sa ordem. O funk e o axé encontram-
se entre os últimos lugares nas prefe-
rências desse público.

Foi pensando em pesquisas como es-
sas e no gosto musical de seus freqüen-
tadores, que o Baretto tem contratado a
fina flor da música brasileira para shows
intimistas, focados na MPB. Airton
Martini, diretor artístico e programa-
dor da casa, diz que o projeto procura
criar uma ambientação de "sala de visi-
tas" por meio de concertos acústicos. Já
passaram pelo lugar Caetano Veloso,
Marina Lima, Guinga, e muitos outros
nomes expressivos da música popular.

tem seus últimos títulos lançados pela
gravadora Biscoito Fino.

Olívia Hime, criadora desse selo —
que tem no seu elenco, além de Môni-
ca Salmaso, um time de primeira linha
formado por Maria Bethânia, Joyce, Ya-
mandu Costa, Paulinho da Viola e Miú-
cha — acredita que não haja realmente
música destinada à classe A. "A princí-
pio somos levados a crer que música
erudita é um gênero para a classe A. Mas
aí entramos em uma discussão que en-
volve poder aquisitivo e cultural. Nor-
malmente, quem tem poder aquisitivo
mais elevado, tem mais acesso às artes,
tem mais dinheiro para freqüentar o

supra-sumo da música nacional, o
poeta Geraldo Carneiro lhe disse:
"Mas o que você vai fazer é biscoito fi-
no". Estava, assim, batizado o selo.

Quase cinco anos depois do pri-
meiro CD, a gravadora nada ortodo-
xa ultrapassou 150 lançamentos, não
só de MPB, mas reunindo obras do
compositor erudito Cláudio Santoro,
do pianista Francis Hime, do mestre
francês Michel Legrand, e do grupo
de choro Tira Poeira. "Quero ampliar
o compromisso com o vasto patrimô-
nio musical brasileiro, recuperando
relíquias. Se isso agrada à classe A,
tanto melhor", afirma ela.
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