
Regras para o Pocket session  

 

Ao adquirir o combo Pocket Session do Angrason você aceita automaticamente os termos 

descritos abaixo:  

Leia atentamente os termos da promoção do Pocket Session. Não será possível abrir 

exceções em relação às regras desta promoção.  

TODOS OS MÚSICOS QUE PARTICIPAREM DAS GRAVAÇÕES DEVEM OBRIGATORIAMENTE 

ESTAR CIENTES DESSAS REGRAS, E NÃO SOMENTE QUEM ESTÁ ADQUIRINDO OS PACOTES.  

A promoção do Pocket Session é um combo que contempla a gravação de áudio e vídeo em 

formato acústico (sem gravação de bateria com microfonação completa) em estúdio, é ideal 
para quem quer produzir conteúdo audiovisual de qualidade para seu projeto musical (autoral 
ou cover) de forma constante, em consonância com as necessidades do mercado musical 

atual.  

Nessa edição os pacotes Angra Single e Angra Single Plus são exclusivos para as bandas que 

optarem por gravar com bateria, áudio e vídeo em estúdio. Nessa edição o pacote Angra Vídeo 
é destinado a todos que já possuem áudio gravado e querem optar por gravar somente o 

Vídeo Session em estúdio.  

O nosso primeiro Pocket Session 1.0 irá incluir os pacotes abaixo:  



 

whatsapp 11-965454852 / 11-94884-3861 / 11-94879-9671 

1. Termos da promoção:  

1.1 Estes pacotes são valores promocionais e estão fora dos valores cobrados normalmente 
pelo Angrason. Não há a possibilidade de realizar descontos mesmo o cliente adquirindo mais 

de um pacote.  



1.2 O cliente poderá adquirir quantos pacotes achar necessário, conforme datas disponíveis 

para esta promoção.  

1.3 Todas as músicas gravadas nessa promoção terão que ter 4 minutos no máximo.  

1.4. Não será possível alterar o número de pistas de áudio de cada pacote. 

1.5. Para os pacotes do Pocket Session não está incluso como opção de pista a gravação de 
bateria. Para os pacotes Angra Single e Angra Single Plus será possível gravar bateria com set 
de microfones reduzido, sendo: 1 microfone no bumbo, 1 microfone na caixa, e 2 microfones 

overheads. A bateria é fornecida pela banda, o Studio não usa bateria própria. Toda a 

microfonação tanto de bateria quando dos demais é feita pelo Angrason®  

1.6. Pedimos que os músicos sempre tragam os seus próprios instrumentos para a gravação 

assim como amplificadores de guitarra, baixo, pedaleira etc. 

1.7. Toda a captação do áudio é feita com microfones de primeira linha específicos para cada 

tipo de situação, já disponibilizados pelo Angrason 

1.8. Não estão inclusos, edição de áudio (sincronizar trechos tocados fora do tempo com o 

metrônomo) e afinação de voz/instrumentos (melodyne). Caso seja necessária a utilização 
desses dois serviços, serão cobradas as horas conforme valores do estúdio. O valor do estúdio 

hoje é de R$100,00 para a hora de edição/afinação.  

1.9. As horas reservadas de cada pacote são destinadas exclusivamente para a gravação. Caso 

o cliente não utilize todas as horas reservadas não será possível utilizar as horas restantes em 
estúdio para qualquer outro serviço de pós-produção. Assim como não é possível realizar 

qualquer tipo de reembolso, pois o valor da promoção é referente ao pacote ofertado.  

1.10. Para as gravações que ultrapassarem o horário reservado de cada pacote serão 

cobrados valores para as horas adicionais em estúdio no valor de R$100,00 por hora 

excedida sempre arredondando o horário para cima. 

1.11. Não será possível dentro dessa promoção gravar somente áudio. A promoção se refere 

a gravação dos combos ofertados nos itens dos Pacotes.  

1.12 Caso o músico/banda queira outro formato terá que esperar o término da promoção e 

serão cobrados valores fora dos pacotes ofertados.  

1.13. Recomendamos que os músicos não tragam acompanhantes que não estiverem 

envolvidos no processo de gravação de áudio e vídeo.  

2. Pagamentos: 

 2.1 O pagamento do pacote promocional deverá, obrigatoriamente, ser feito a Angrason no 

período entre 10/01/2021 a 10/03/2021, ou quando se encerrarem as vagas. 

2.2 Só será possível realizar a compra dos pacotes nesse período estabelecido. 

2.3 O agendamento para a gravação será feito após a aprovação do pagamento a Angrason 

2.4 O Angrason entrará em contato com o cliente através dos dados cadastrais (Nome, E-mail e 
Telefone) preenchidos no site ou enviado pelo Whatsapp para agendar o dia e horário da 

gravação. 



2.5 A vaga para o Pocket Session será reservada somente com o pagamento aprovado pelo 

Angrason.  

2.6. Não será aceito pagamento na hora feito diretamente no estúdio para esta promoção, 

terá que ser antecipado.  

2.7 O pagamento do pacote poderá ser realizado através das condições ofertadas, incluindo 
pagamento à vista por boleto bancário ou parcelamento no cartão de crédito em até mais de 

3x  

2.8 O Angrason não se responsabiliza pela não aprovação do pagamento por parte da empresa 

de cobrança. Consulte seus limites previamente.  

3. Agendamentos:  

3.1. As datas para agendamento das gravações serão de 10/01/2021 a 10/03/2021.  

3.2. As vagas para esta promoção são limitadas, conforme a disponibilidade do estúdio. 

3.3. Você pode consultar os horários de gravação disponíveis pelo link (esta agenda estará 

sujeita a constantes alterações): Agenda Pocket Session do Angrason. 

3.4. Para reservar a data, o Studio Angrason entrará em contato com o cliente logo após a 

aprovação da compra realizada por diversos meios.  

3.5 Caso seja necessário alterar a data de gravação (já escolhida previamente no primeiro 

contato com o estúdio) o cliente deverá comunicar o estúdio em até 48 horas antes do dia do 
agendamento. Um novo agendamento será feito conforme os dias e horários disponíveis na 

agenda do estúdio. 

3.6 Caso o cliente não compareça na data agendada, sem aviso prévio, perderá o direito à 

vaga.  

3.7 O cliente poderá alterar a data de gravação somente uma vez. 

 3.8. Não é responsabilidade do estúdio o não comparecimento do cliente nas datas 

agendadas.  

3.9 Caso o cliente não entre em contato em 30 dias (após aprovada a compra), para um novo 

agendamento, perderá o direito à vaga e ao reembolso.  

 

4. Gravação: 

4.1. Uma semana antes da gravação o estúdio irá solicitar a formação do arranjo a ser gravado 

previamente. Não será possível alterações após o aviso.  

4.2 O cliente deverá chegar com 30 minutos de antecedência no estúdio, no dia de sua 

gravação. 

 4.3. Será reservada 1 hora de gravação para o pacote Angra Vídeo.  

4.4. Serão reservadas 3 horas para gravação do Pocket Session nos pacotes Pocket 1 e Pocket 

2 

4.5. Serão reservadas 4 horas para gravação do Pocket Session no pacote Pocket 3. 



4.6. Serão reservadas 4 horas para gravação dos pacotes Angra Single e Angra Single Plus.  

4.7 Gravações que ultrapassarem o período de horas de cada pacote escolhido serão cobradas 

horas adicionais conforme valores do estúdio. O valor por hora do estúdio hoje é de R$100,00 
para gravações, lembrando que só vendemos horas redondas, exemplo: se gastar 45min é 

cobrado uma hora, ou se gastar 1:35 é cobrado 2 horas  

4.8 O músico/banda deve chegar devidamente ensaiado com o uso do metrônomo. Não será 

possível realizar ensaios durante a gravação, bem como criar arranjos, melodias ou 
improvisos. O horário reservado para esta promoção é exclusivo para a gravação de áudio e 

vídeo.  

4.9 Problemas de interpretação e de execução da música não dependem do estúdio. 

Portanto é necessário chegar devidamente preparado e ensaiado para a gravação. 
Recomendamos que o músico decore toda a sua execução para não prejudicar a 

performance durante o vídeo.  

4.10. Para os pacotes Angra Single e Angra Single Plus será possível gravar bateria com set de 
microfones reduzido, sendo: 1 microfone no bumbo, 1 microfone na caixa, e 2 microfones 

overheads. O baterista deverá providenciar toda a bateria que já deve vim para a gravação 
afinada e com o set a ser usado todo definido. Todos os músicos sempre têm que trazer os 

seus próprios instrumentos para a gravação.  

4.11. Os vídeos, obrigatoriamente, serão feitos no local apropriado designado pelo estúdio.  

4.12. Não será possível incluir terceiros no vídeo que não participarem da gravação do áudio.  

4.13 A produção do vídeo será feita pelo estúdio. Não será permitido terceiros participarem da 

produção do vídeo, captação de imagens ou fotografia. 

4.14. Na gravação do vídeo o estúdio terá total liberdade para pegar ângulos e planos diversos 

para melhor aproveitar a performance do músico/banda.  

4.15. Para a gravação de vídeo serão realizados de 3 a 5 takes de vídeo, sendo feito de forma 
contínua. Ou seja, será gravado a execução da música inteira de 3 a 5 vezes, utilizando 1 ou 

em alguns casos 2 câmeras simultâneas. Não serão realizados takes isolados a mais. Portanto 
os músicos devem vir bem ensaiados e sabendo exatamente o que fazer na hora da execução 
da música e devidamente vestidos com roupas adequadas para o estilo, evitando roupas 

com marcas estampadas.  

4.16. Os vídeos serão realizados conforme o padrão estético próprio do estúdio. Serão feitas 
gravações com luzes, desfoques e câmeras com movimento conforme a necessidade da 
música. Padrões fora do que é realizado pelo estúdio não estão inclusos nessa promoção. 

Para verificar o padrão dos vídeos feitos você pode conferir o nosso portfólio nesse link: 
WWW.ANGRASON.COM.BR para saber se o padrão oferecido na promoção se adequa ao seu 

projeto.  

4.17. As gravações de áudio e vídeo não poderão sair do padrão estabelecido para o formato 

da promoção. Não estão inclusos takes de vídeo fora do padrão de um videosession, que 
consiste nos músicos executando a música no estúdio. Não estão inclusos takes com 
encenação, danças, participação de atores ou de terceiros que não participaram das 

gravações de áudio.  



4.18. Não há a possibilidade de não ter instrumentos durante o vídeo uma vez que seja 

executado algum instrumento durante a gravação do áudio, pois prejudica a estética do vídeo 

e sai fora dos padrões de um videosession.  

4.19. Não será possível o mesmo músico tocar dois instrumentos em takes diferentes do vídeo. 

4.20. Não será possível realizar a gravação de dobras de instrumentos ou overdubs em 
pacotes que não contemplam essas quantidades de pistas. Se for necessário fazer dobras de 

instrumentos e overdubs você deve pegar o pacote que contenha esse número de pistas a 
mais. Por exemplo: No pacote de Angra Single Plus: Só é possível gravar 1 pista de bateria, 1 
pista de baixo, 2 pistas de guitarra e 1 pista para voz. Se for necessário colocar uma pista a 

mais, dobrando a guitarra, será cobrado uma pista adicional no valor de R$100,00 que é o 

valor da hora de estúdio. Esse sistema serve para todos os pacotes da promoção.  

4.21. Não será possível realizar a regravação do áudio e do vídeo após a conclusão da gravação 
em estúdio. O tempo disponível para a gravação é o suficiente para o músico que estiver bem 

ensaiado e com a estrutura da música definida.  

5. Pós-produção: 

 5.1. Não estão inclusos edição de áudio (sincronizar trechos tocados fora do tempo com o 

metrônomo) e afinação de voz/instrumentos (melodyne). Caso seja necessária a utilização 
desses dois serviços, serão cobradas as horas conforme valores do estúdio. O valor do estúdio 

hoje é de R$100,00 para a hora de edição/afinação.  

5.2 É de responsabilidade do músico/banda chegar devidamente ensaiado no momento da 
gravação. Não é de responsabilidade do estúdio o músico/banda tocar fora do tempo ou 

cantar/tocar desafinado.  

5.3 A mixagem e a edição do vídeo serão realizadas após a data da gravação, em períodos 
próprios para a realização dessas atividades por parte da equipe do estúdio. Não será possível 
o músico/banda participarem desse processo por conta da grande demanda que o estúdio tem 

nos períodos da promoção.  

5.4 A mixagem e masterização ofertados pelo estúdio como bônus serão para regular volumes, 
pequenos ajustes na equalização, compressão e ambiência. Não será possível mudanças 
profundas nos timbres já gravados. Portanto os músicos devem vir com predefinições dos 

efeitos e timbres dos instrumentos que querem colocar na música.  

5.5. Ao receber o material pronto o músico/banda terá direito a uma prévia da mixagem e uma 
prévia do vídeo. Poderá ser feita 1 alteração no material pelo músico/banda conforme o 
necessário. Alterações além da ofertada serão cobradas conforme valores do estúdio. O valor 

do estúdio hoje é de R$100,00 a hora.  

5.6 Alterações após a prévia não terão horários reservados, serão feitas conforme as 

disponibilidades do estúdio.  

5.7 A logomarca do combo "Pocket Session – Angrason" será inserida no início de cada 

vídeo.  

5.8 Caso o músico/banda não tenha um nome artístico definido, o mesmo deve ser definido 

previamente até a data da gravação.  



5.9 O nome do músico/banda será inserido no início do vídeo, logo após a logomarca do 

combo. 

5.10 A logomarca do estúdio será inserida no final de cada vídeo.  

5.11. Não estão inclusos efeitos e escritos adicionais no vídeo que fogem do padrão do 

Pocket session.  

6. Entrega:  

6.1 Entrega da prévia do material em até 45 dias após a gravação. Caso precise de alterações 

no vídeo ou no áudio esse prazo será estendido, conforme as disponibilidades do estúdio.  

6.2 Todo o material será enviado por e-mail para o contato do cliente que comprou os pacotes. 

O e-mail será o utilizado no cadastro do site PagSeguro.  

6.3. Não serão entregues arquivos abertos da gravação para o cliente, nem do áudio nem do 

vídeo.  

6.4. As fotos que eventualmente forem tiradas por parte da equipe do estúdio serão 
entregues junto com os demais materiais. Não será possível o envio das fotos antes do 

período de entrega.  

6.5. Os vídeos serão postados nas páginas/site do estúdio após a entrega do material para o 

cliente.  

6.6. Todo material gravado será usado no portfólio do estúdio para divulgações futuras.  

6.7 O estúdio não se responsabiliza pelo uso das imagens caso ocorra uma eventual alteração 

na formação da banda após as gravações do vídeo.  

7. Garantias:  

7.1. Após o pagamento pelo PagSeguro o músico/banda terá 15 dias para pedir o dinheiro de 
volta pelo PagSeguro e de mais 15 dias pelo estúdio, totalizando 30 dias para desistência da 

promoção e reembolso dos valores caso não tenham iniciado as gravações. 

7.2. Em caso de solicitação da garantia após realizar a gravação, o cliente automaticamente 

não terá direito de receber o material de áudio e vídeo. 

 

8. Bônus: 

8.1. Os conteúdos disponibilizados em formato de bônus não estão inclusos como parte 

integrante do valor a ser pago pelo pacote. Eles são totalmente gratuitos no contexto dessa 

promoção.  

8.2. Não será possível qualquer tipo de reembolso caso o cliente não queira utilizar os bônus, 

pois os mesmos não são contabilizados no valor do pacote. 

 8.3. Não haverá qualquer tipo de ressarcimento para o cliente caso ele já possua algum 

conteúdo disponibilizado em formato de bônus.  

8.4. Todos que adquirirem qualquer pacote ganharão como bônus: Mixagem do áudio; 

Masterização do áudio; Edição do Vídeo; 1 Teaser de 30 seg. 


