


REGISTRE SUAS MÚSICAS
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Todo mundo sabe que hoje em dia é fácil provar a autoria de suas músicas através de
arquivos e documentos gerados no computador.
MAS... isso ainda é um assunto que rende muitas discussões em escritórios de
advocacia. Então, por segurança, nós, da BERGER MOBILE, recomendamos aos
artistas e compositores que registrem suas obras literomusicais, ou seja, suas
próprias músicas, em algum serviço apropriado para este fim.
Neste TUTORIAL, vamos sugerir o uso da plataforma "MÚSICAS REGISTRADAS", mas
vale lembrar que esta não é a única plataforma de registro de música existente na
internet, porém, ela é muito prática de ser usada e, por experiência própria, vamos
informar o passo a passo para que você cuide bem do seu REPERTÓRIO usando esse
serviço.



Acesse o LINK:

www.musicasregistradas.com



Cadastre-se gratuitamente Ou faça teu login caso já tenha uma conta



No menu à direita da página você
poderá escolher o que fazer.
Primeiramente, você deverá
comprar créditos para cada obra
que deseja registrar. 
O site oferece registro de um
crédito gratuitamente, mas a
partir do segundo registro, o
serviço será cobrado.
Entre no link "Comprar Créditos"
e faça os procedimentos para
isso. O site aceita pagamento em
boleto bancário ou cartão de
crédito.



Feito isso, vamos ao que
interessa: registrar músicas.
Entre no link "Registrar Música".
Lá você irá preencher todos os
dados relativos à sua obra. Título,
nome dos coautores (se houver),
estilo, idioma, etc. Você já deverá
enviar o ÁUDIO e a LETRA da
música para que o site gere o
certificado digital completo.
Aceite os termos de serviço e
pronto. Sua música está
protegida juridicamente!!!
OBS: o áudio não precisa ser uma gravação oficial ou de alta qualidade, ele é 
necessário para se ter a compreensão da melodia com a letra, ou seja, 
uma "demo" já é o suficiente para comprovar isso.



PRONTO!!!
O mais importante você já fez. Agora

aproveite as funcionalidades da
plataforma e atualize seus dados

pessoais, adicione fotos no teu perfil,
crie um perfil público se assim

desejar. Você pode solicitar a carteira
de compositor, ler sobre legislação e

muito mais. 



até 
a

próxim
a



bergeroficial @BergerMobbergermobile

siga-nos




