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"O jabá existe." Pela primeira vez, uma das figuras centrais da indústria do disco no 
Brasil explicita a história do pagamento clandestino feito por gravadoras para emplacar 
sucessos musicais em emissoras de rádio e televisão. 
 
André Midani, 70, um dos homens mais poderosos da indústria fonográfica brasileira 
dos anos 60 aos 90, concordou em dizer à Folha como participou de acordos de 
execução de músicas por intermédio da prática do jabá -que ele próprio descreve como 
uma modalidade de suborno. 
 
Aposentado da indústria há dois anos e atuando em ONGs como a Viva Rio, Midani diz 
apoiar o projeto de lei de criminalização do jabá, que o deputado Fernando Ferro (PT-
PE) pretende apresentar nos próximos dias. 
 
Midani participou da invenção da bossa nova na Odeon (hoje EMI) do final dos anos 50 
e consolidou a geração tropicalista na Philips (atual Universal) dos 60. Nessa 
gravadora, na década de 70, reuniu elenco de peso, com Chico Buarque, Elis Regina, 
Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Nara Leão, Mutantes, Tim 
Maia, Jorge Ben, Erasmo Carlos, Raul Seixas etc. 
 
Fundador da filial brasileira da Warner, em 77, foi um dos homens fortes da invasão 
roqueira dos 80, impulsionando nomes como Titãs, Kid Abelha, Ira! e Ultraje a Rigor. 
Nos anos 90, dirigiu a partir dos EUA as operações latino-americanas da Warner.  
Numa suíte de um hotel em São Paulo, ele recebeu a Folha para falar sobre a origem 
do esquema. Pediu para que o gravador fosse ligado e admitiu que pagou e ainda hoje 
pagaria jabá a artistas que considera talentosos. Citou negociações envolvendo 
Chacrinha, a rádio Jovem Pan e a gravadora Abril Music. Leia trechos a seguir. 
 
Folha - Na indústria fonográfica, é unânime a afirmação de que não existe jabá no 
Brasil. É verdade? 
 
André Midani - O jabá existe. Não é uma coisa nova nem particular da indústria 
fonográfica. Sempre se ouve falar "vamos acabar com a prostituição", "vamos acabar 
com as drogas", "vamos acabar com o jabá". O mundo nasceu corrupto e acabará um 
belo dia na miséria da sua corrupção. 
 
Folha - Quando começou? 
 
Midani - Tal como é hoje, e em quantidades talvez menores do que agora, começou, 
creio, em 70, 71. Eu estava com uma parte grande dos artistas importantes, então não 
tinha tanta preocupação. Fazia sucesso no rádio porque os artistas genuinamente 
faziam sucesso. Mas, num belo dia, um colaborador meu chegou dizendo que estava 
havendo um movimento, que o pessoal do rádio gostaria que se reconhecessem seus 
méritos. Havia se formado uma rede entre vários programadores importantes de 
rádios do Rio e de São Paulo. 
 
"Que me importa?", disse. Telefonei para alguns artistas e expliquei que estava 
acontecendo aquilo, disse que não estava a fim de participar. Eles apoiaram.  
 



Para minha surpresa, uns dias depois, nossos discos saíram da programação. Aguentei 
uma, duas semanas. Na terceira não deu mais, porque os próprios artistas disseram: 
"Pô, pelo amor de Deus! A gente está fora do ar". Dali por diante, o jabá estava 
instalado. Tomei uma atitude pragmática: se é a regra do jogo, lá vou eu. 
 
Folha - Quais eram as regras? 
 
Midani - Eram lamentáveis, porque não eram profissionais. Vim do México em 55, onde 
o jabá rolava com grande despudor. Mas lá, pelo menos, havia uma regra: toco cinco 
vezes por dia, lhe pago tanto. No Brasil, a indústria perdeu muito rapidamente o 
controle sobre o que se tocava. Pagava e não sabia se ia tocar. Hoje, não estou muito 
a par, mas piorou. 
 
 
Continuação... 
 
O PREÇO DO SUCESSO 
 
 
Ex-executivo diz que pagamento para execução de músicas é suborno e defende a 
criminalização 
 
A seguir, André Midani fala sobre as formas de pagamento do jabaculê e de esquemas 
envolvendo Chacrinha, a gravadora Abril Music e a rádio Jovem Pan. 
(PAS e LM) 
    
Folha - Você quis resistir ao jabá? 
 
Midani - Tive várias interferências no sentido de dizer "vamos parar com esse 
negócio". Em 78, na Warner, estava lançando Baby e Pepeu, que, como integrantes 
dos Novos Baianos, haviam sido os protegidos do Chacrinha. De repente, recebo a 
notícia de que, se não pagássemos, eles não iam aparecer em seu programa. Achei por 
bem denunciar. Disse à imprensa que Chacrinha queria cobrar jabaculê. Isso me 
custou caro. Rádios e outros programas de TV aderiram à causa e passaram a cobrar 
também. 
 
Folha - A geração dos anos 80, inclusive artistas seus, contou muito com Chacrinha 
para fazer sucesso. Como terminou sua briga com ele? 
 
Midani - Recebi um recado de que ele gostaria de se reconciliar. Almoçamos e ficou 
aquela mútua hipocrisia. Fizemos as pazes, sempre nos amamos muito. Chacrinha me 
convidou ao programa para receber um prêmio. O filho dele, Leleco, era quem fazia a 
programação e foi uma das pessoas mais militantes [no esquema]. 
 
Folha - Os grandes nomes de sucesso pagam jabá? 
 
Midani - Até hoje. No início do governo FHC, se nos EUA o custo de lançar uma música 
no rádio era de US$ 300 mil por uma canção, no rádio brasileiro era de R$ 80 mil a R$ 
100 mil, na época em que um dólar era um real. 
 
Folha - Qual era o peso do orçamento para jabá numa gravadora? 
 



Midani - Quando isso começou, a verba publicitária era 5% das vendas. Na época do 
Chacrinha, era algo como 10%. Até o momento em que estava militando, há dois 
anos, os orçamentos publicitários variavam entre 12% e 16%. Dessa verba, na última 
vez que ouvi falar de números, a parte do jabá podia chegar a 70%. 
 
Folha - O esquema tinha a participação dos donos das emissoras? 
 
Midani - No início, não. Os funcionários de rádio tinham salários modestos e 
encontraram um meio de ganhar mais. Os donos das rádios ficavam contentes, pois 
não tinham que aumentar os salários. Mas a soma de dinheiro foi ficando maior e 
certos donos entraram em contato com as gravadoras e disseram: "A partir de agora 
quem manda na programação sou eu". Aí era uma relação profissional. Tutinha, da 
Jovem Pan, gostava do disco ou não. Se ele não gostasse, não pegava acordo 
financeiro com a companhia, não havia jeito. Se gostava, ele se sentava para negociar. 
E fazia isso de uma forma profissional: "Vou tocar tantas vezes por dia, vou fazer um 
especial". Armava quase uma operação de marketing. 
 
Folha - Por que as gravadoras não se uniram para acabar com o jabá? 
 
Midani - Isso foi tentado várias vezes, mas sempre alguém roía a corda. Quando a 
empresa está numa situação de fragilidade orçamentária, a tentação do diabo é muito 
grande. A concorrência é grande. Há, por exemplo, o caso recente da Abril Music. A 
companhia entra no mercado e paga o que tiver que pagar para poder tocar e 
desestabiliza as outras. O prejuízo foi de milhões. A sede de sucesso imediato fez com 
que a companhia fosse uma catalisadora da tormenta jabazeira. 
 
Folha - O que acha da proposta de criminalização do jabá? 
 
Midani - Acho que é indispensável. Se o nome é jabá, suborno ou campanha 
promocional (ri), moralmente é um suborno. 
 
Folha - Você pagaria jabá hoje? 
 
Midani - Tudo depende do que se faz com esse jabá. Vamos supor que nos 70 a 
situação fosse como é hoje. Teria botado jabá em cima de Caetano, Gil, Chico, Raul 
Seixas. A coisa começa a ficar pior quando você pega um artista que não tenha 
nenhuma qualidade e coloca dinheiro por cima. 
 
Folha - Além de dinheiro vivo, jabá também incluía "mercadorias"? 
 
Midani - O que for. Dinheiro, drogas, prostitutas. Isso já não creio que exista hoje em 
dia. 
 
 
Continuação... 
 
Pan e Abril fa lam em "projetos de marketing"  
 
 
A rádio Jovem Pan e representantes da extinta gravadora Abril Music (citadas por 
Midani no esquema de pagamento para execução de músicas) defendem que 
atualmente os acordos não configuram mais jabá, e sim "projetos de marketing".  
 



A diferença, segundo eles, é que hoje a negociação é feita às claras e com nota fiscal. 
"Esse assunto de jabá é uma história velha do rádio, que já mudou há muito tempo. 
Hoje, trocaria a palavra jabá por projetos de marketing, até porque essa verba tem 
nota fiscal, pagamento de impostos, contratos", diz o proprietário da Jovem Pan, 
Antonio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha. 
 
"Assim como a gravadora paga para fazer videoclipes, brindes e colocar artistas novos 
na TV, por que não pagar as rádios, que são os veículos que fazem os artistas 
acontecerem?", questiona Tutinha, também diretor vice-presidente da empresa. 
Ele diz que a Pan está inserida na "estratégia de marketing das gravadoras". "Fazemos 
lançamentos de CDs de artistas novos com elas, e é óbvio que também tocamos essas 
músicas porque queremos vender discos." 
 
Para Tutinha, a palavra jabá só "pode ser usada quando o proprietário da empresa não 
está ciente da negociação entre a gravadora e um funcionário da rádio". 
Pela Abril Music, o ex-diretor financeiro Eduardo Assumpção também rebate a validade 
do termo "jabá". 
 
"Esse nome não é bem-vindo pela indústria, apesar de largamente utilizado. O que as 
gravadoras fazem é promoção." É o que defendia o ex-presidente da gravadora, 
Marcos Maynard, que diz que não vai se pronunciar sobre a fala de Midani. 
 
Sobre a afirmação de Midani de que a Abril teria inflacionado o mercado por causa de 
jabá, Assumpção afirma: "Por ser uma empresa nova e não possuir catálogo, a Abril 
tinha um gasto percentual de marketing maior que os de outras gravadoras. Mas não 
consigo dizer se gastávamos mais que as outras ou não".  
 
Sobre a afirmação de Midani de que a gravadora fechou com prejuízo relacionado ao 
jabá, diz: "A Abril, no acumulado de cinco anos, não obteve lucro. Mas não posso 
quantificar, por questão de foro íntimo do Grupo Abril". (PAS e LM) 
 
 
Continuação... 
 
"Era troca", diz filho de Chacrinha  
 
 
Apontado por André Midani como responsável por negociar jabás para o programa do 
Chacrinha, Leleco Barbosa, 52, filho do apresentador, diz que não havia pagamento 
em dinheiro. Segundo ele, que dirigiu o show do pai por cerca de 20 anos, o que 
existia era "uma troca de interesses". 
 
"A gravadora queria botar [no programa] o artista tal. Se papai gostasse, botava. Mas, 
como produzia shows com artistas, chacretes e calouros, a "caravana", fazia uma 
troca: "Boto o artista [na TV], mas ele tem que ir ao show". Era uma troca de 
interesses", disse. 
 
Leleco afirmou à Folha que o músico se apresentava de graça na caravana, que ocorria 
até duas vezes por mês, e Chacrinha faturava com a venda de ingressos. "Era uma 
coisa mais que justa. Se o cara queria se lançar no programa, ia ao show em 
contrapartida." 



De acordo com ele, praticamente todos cantavam nos shows sem cobrar do 
apresentador. "99% eram de graça. A verba de produção do programa não dava para 
pagar o artista [para a caravana]." 
 
Leleco diz não se lembrar da história de Baby e Pepeu, relatada por Midani. "Quem 
lançou os dois na TV foi papai. Ele tinha um carinho todo especial com ela, e não me 
lembro desse episódio." Hoje produtor de um "talk show" da TV Bandeirantes do Rio, 
diz não ser contra o jabá. "Artista é um produto como outro qualquer. Não vejo por 
que não pagar. Se cria um produto e quer anunciar, tem que pagar." (PAS e LM) 
 
Folha de SP 21/05/2003 


