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O projeto “Denise canta Drexler em português – 
uma união musical sulamericana Brasil-Uruguai”, 
trará a musicalidade e a poesia como elo entre 
as duas culturas e línguas, através da gravação 
de um CD composto por doze obras do cantor e 
compositor, Jorge Drexler, cantadas em portu-

Apresentação guês pela nova cantora, Denise Studart. Além da 
realização de um show de lançamento no Rio de 
Janeiro e outro em Montevidéu.

Denise Studart iniciou sua carreira como cantora 
na Itália, cantando em diversos locais, principal-
mente na cidade de Florença e arredores, onde 
viveu por quatro anos, interpretando bossa-no-
va e MPB, gêneros bastante apreciados pelos 
italianos. A banda era constituída por dois músi-
cos italianos (Pino Arborea - violão, e Dario Tes-
tini - baixo) e um africano (Atif - percussão).
 
Quando Denise retornou ao Brasil (Rio de Ja-
neiro), anos depois, cantou nos corais de Julio 
Moretzom e Paulo Malaguti, e atualmente, es-
tuda canto com Amélia Rabello, na Escola Por-
tátil de Música. Também teve aulas de canto com 
Ronald Valle, com o qual aprimorou a sua téc-
nica vocal. O trabalho com as músicas de Jorge 
Drexler (versões para o português) é recente e 
está produzindo excelentes resultados musicais.



Divulgar, em língua portuguesa, a obra musical 
do premiado cantor e compositor uruguaio, Jorge 
Drexler, no Brasil e em outros países de língua 
portuguesa, por meio de gravação de um CD por 
uma nova cantora brasileira, autora das versões 
em português.
- Contribuir para enriquecer as parcerias intercul-
turais entre países do Mercosul, mais especifica-
mente entre Brasil e Uruguai.
- Oferecer acesso em língua portuguesa à obra 
de Jorge Drexler, considerado um dos maiores 
compositores da música latina da atualidade.
- Oferecer uma experiência musical de altíssima 
qualidade por meio da música, da poesia, e das 
línguas portuguesa e espanhola.
- Apresentar ao público o potencial artístico de 
uma nova cantora brasileira.
- Disponibilizar parte do produto final do projeto 
na internet, gratuitamente, democratizando o 
acesso e o alcance do cd.

Objetivo



Jorge Drexler nasceu em Montevidéu, Uruguai, 
em 1964. É um cantor e compositor uruguaio, 
mais conhecido pela sua canção “Al Otro Lado 
del Río”, a primeira música não em inglês a venc-
er o Oscar de melhor canção original. É consid-
erado um artista excepcional, pois tem o dom de 
mesclar como ninguém diversos ritmos à poesia, 
conseguindo canções com equilíbrio perfeito e 
com um toque sutil de sensibilidade. Na sua dis-
cografia existem inúmeras músicas que captu-
raram a alma do público ao redor do mundo, do 
Uruguai à Espanha (onde o compositor reside 
atualmente), passando por países como Brasil, 
Argentina, México, Itália, Estados Unidos, entre 
outros.
 
Sendo uma intelectual (PhD pela Universidade 
de Londres), Denise dedica-se também à po-
esia, daí o interesse em versionar para o portu-

Justificativa guês a obra musical do premiado compositor e 
cantor uruguaio, Jorge Drexler. Denise Studart 
nasceu no Rio de Janeiro em 1963. Já interpre-
tou gêneros como Bossa Nova, Samba e Choro. 
Agora, por meio do projeto “Denise Studart canta 
Jorge Drexler em português - uma união musical 
sulamericana Brasil-Uruguai:”, a cantora pretende 
oferecer uma experiência musical de grande sen-
sibilidade em torno das maravilhosas canções de 
Drexler.
 
Entendemos que, mesmo o Uruguai sendo um 
país vizinho, as músicas em língua espanhola 
são de difícil compreensão para o público bra-
sileiro. Então, este projeto musical traz versões 
inéditas do premiado compositor, em língua por-
tuguesa, abrindo um campo para interações rel-
evantes entre povos, arte e música.



A gravação/produção do cd se dará no Rio de 
Janeiro. O custo total incluindo produção, estú-
dio, músicos, tiragem (10 mil cópias), copyright, 
divulgação, etc, está orçado em R$70.710,00
 

Orçamentos do CD 
e Shows

Os shows de lançamento do cd estão previstos 
para serem realizados no Rio de Janeiro e em 
Montevideo (Uruguai).
 
O custo do show no Rio de Janeiro (com a par-
ticipação de Jorge Drexler), incluindo produção, 
músicos, divulgação, ECAD, é de R$70.300,00
 
O custo do show em Montevidéu, incluindo todas 
as despesas, inclusive passagem aérea e hos-
pedagem, é de R$ 94.060,00
 
O custo total da produção dos dois shows está 
orçado em R$164.360,00 (cento e sessenta e 
quatro mil, trezentos e sessenta reais).

O custo de todo o projeto é de R$235.070,00  
(duzentos e trinta e cinco mil e setenta reais). 



A empresa que se tornar parceira desse projeto 
terá como contrapardidas:
-  Logomarca inserida em todas as mídias im-
pressas e online, e no encarte do cd.
- Agradecimento no encarte do cd , nos shows 
de lançamento e nas mídias online.
- Cota de convites para os shows de lançamento
- Cota de cds
 
O projeto foi aprovado pela Lei Rouanet.
( número do Pronac 128438 )

 
Contato
 
Heloisa Coelho (manager da cantora)
(55) (21) 9981.4665
denisestudart@gmail.com

Contrapartidas de
Patrocínio e Parcerias



A Algazarra Cultura e Entretenimento é uma 
produtora jovem e inovadora que atua nas áreas 
de cultura e entretenimento. Focada nas diver-
sas linguagens das artes e na transversalidade 
da cultura, procura abrir espaço para artistas e 
manifestações diferenciadas e inovadoras.
CNPJ:   

Produtora responsável 
pela execução do projeto:  


