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O mais novo projeto da cantora, compositora e produtora Mariana Dias ao lado do seu dupla, o guitarrista Tom 
Saboia. A dupla lançou recentemente seu disco de estreia, Gold, e começa a fazer shows para todo mundo 
conhecê-lo ao vivo e a cores. 

 
Voz, guitarra acústica e sintetizadores em versão Rock, com levada neo Bossa Nova. Clima, romance e pista. 



http://pablitonaozzyland.blogspot.com/2010_12_01_archive.html 
 
Dee and Us - Lançamento  

 
 
Desde que me conheço por gente, amo música. Primeiro porque está no sangue. O irmão do meu bisavô, por 
exemplo, era o grande Joubert de Carvalho, autor de, entre outras, "Taí" (aquela mesma, Taí / Eu fiz tudo pra 
você gostar de mim / Ó, meu bem / Não faz assim comigo, não / Você tem / Você tem / Que me dar seu coração). 
 
Do meu bisavô, Leônidas de Carvalho, herdei um piano. Tive aulas, mas disciplina para terminar algo não fazia 
parte do meu dicionário na infância, o que fez dos meus dois irmãos mais velhos donos do instrumento por uso 
capião. 
 
Fabian, o primogênito, tinha talento nato, tirava tudo de ouvido, mas como andou durante anos no, digamos, 
dark side of the moon, não continuou (hoje está no white side). Já Christian, o irmão do meio, também muito 
talentoso e com as raras qualidades da dedicação, paciência e do foco, tornou-se um estudioso do assunto e, 
consequentemente, um grande tecladista. Ambos, com suas incríveis coleções de vinis, k7s e fitas vhs, não só 
foram responsáveis por 80% da minha iniciação musical, como também me expuseram diretamente à música. 
 
Durante o colegial, no final dos anos 80, Christian estudava na mesma classe de Tom Saboia, guitarrista com 
exímio talento e um ouvido monstruoso. Os dois montaram uma banda nos corredores da Escola Nossa Senhora 
das Graças, em São Paulo, e eu tinha o privilégio de ouvi-los tocar petardos do Van Halen, Rush e Marillion em 
casa e de ver alguns ensaios no estúdio que pertencia à mãe do Tom. Estar num estúdio de verdade com doze 
anos era o máximo! Os dois chegaram a ir para os Estados Unidos, tiveram uma banda que fez relativo sucesso, 
lançaram dois álbuns e cada um seguiu o seu caminho. 
 
Tom continuou tocando guitarra e compondo, se tornou produtor, engenheiro de gravação e mixagem, professor 
e escritor, lançando dois livros relacionados à música. O ponto alto da carreira aconteceu entre 2008 e 2009, 
quando produziu 7 Vezes do O Rappa, álbum que vendeu mais de 100 mil cópias e lhe rendeu um disco de ouro. 
 



 
 
Semana passada, Tom lançou o álbum Gold, fruto de seu mais recente trabalho, Dee and Us, parceria com a 
cantora Mariana Dias. E hoje à noite, no programa Vibez Brazil, que vai ao ar das 21h30 às 23h, na 89.7 
Eastside FM, a dupla Mau e Rapha tocará uma das faixas com total exclusividade (a partir das 8 horas da manhã 
da terça no Brasil). O que é a tecnologia! 
 
 

 



 
Eu tenho ouvido no site do Dee and Us, que disponibilizou todas as faixas para serem escutadas gratuitamente e 
compradas, e gosto cada vez mais. Claro, sou suspeito, pois há duas décadas Tom é uma espécie de guitar-hero 
pra mim. Mas que é um som muito prazeroso, musicalmente rico ao mesmo tempo em que é simples, e com uma 
sonoridade absolutamente universal que poderia ter sido criada tanto em North Bondi quanto em São Paulo, não 
tenho dúvida. E a voz da Mariana, sem comentários... 
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Dee anD US
PoP eletrônico made in Brazil

 No EStúdio    |     Rodrigo Sabatinelli

O
s 535 km de distância entre a cidade ca-

tarinense de Joinville e a capital paulista 

não impediram que o guitarrista e produtor 

musical Tom Saboia e a arquiteta e cantora 

Mariana Dias voltassem a tocar juntos. Separados 

musicalmente desde 2003, quando Tom deixou a 

banda na qual a amiga era a vocalista, eles agora 

formam o Dee and US, um duo pop eletrônico com 

influência de gigantes do gênero, como New Order, 

Softcell, David Bowie e Depeche Mode. 

“A ideia de ser um duo se deu por vários motivos, 

mas principalmente por querermos focar nossas 

ideias, que estavam super alinhadas, sem interferên-

cias ou distrações de terceiros. Queríamos simplificar 

e centralizar todo o processo, já que iríamos coorde-

nar tudo à distância, e envolver mais pessoas seria 

um complicador”, diz Tom. Como fruto da nova união, 

“nasceu” Gold. Produzido pela dupla e registrado no 

home studio de Tom e também no Caroçu – estú-

dio que pertence a Xandão, guitarrista d’O Rappa –, 

localizado em Curitiba, o disco é um apanhado de 

composições que vêm sendo esboçadas há tempos.

Ao todo, o álbum conta com dez faixas, que têm 

como principal característica a delicada e charmosa 

voz de Mariana, os timbres de guitarra nada co-

muns de Tom e os precisos grooves de bateria, to-

cados pelo baterista Mário Jr. Lançado no mercado 

em suporte físico, o trabalho também está disponí-

vel para compra em diversas lojas virtuais, dentre 

elas o iTunes e a Amazon.com. 

LetraS em ingLêS DãO ar internaciOnaL aO cD

Tom Saboia: No final de 2009, a Mari veio à Joinvil-

le e começamos a trabalhar em cima de cinco músi-

cas que eu havia composto em 2003. Acertamos os 

andamentos, as tonalidades e as referências para 

cada uma delas e fizemos uma guia com voz e violão 

no click. Ela voltou para São Paulo e eu comecei a 

instrumentá-las. Dessas cinco músicas, quatro fo-

ram trabalhadas com letras em português e uma foi 

feita em inglês. À medida em que as desenvolvia, 

eu enviava, por e-mail, amostras para que a Mari 

pudesse opinar e também deixar o trabalho com a 

sua cara. Quando terminei a parte instrumental, ela 

voltou para o sul e gravou as vozes em definitivo. 

Em maio de 2010, tínhamos finalizado essas cinco 

faixas e pudemos analisar todo o processo.

Dentre outras dez harmonias com ideias de melodias 

pré-desenvolvidas, eu e Mari escolhemos mais cinco, 

que também receberam ajustes. Convidamos, então, 

nosso amigo Markus Thomas para nos ajudar na fina-

lização das letras das músicas em inglês e em algumas 

melodias. Ele é de São Paulo, mas por ser de família 

suíça, foi alfabetizado em inglês e domina a língua. 
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gravaçãO De vOz é cercaDa De cUiDaDOS

Tom: Mesmo com toda a complexidade instrumen-
tal que estávamos criando, eu sabia que o centro 
de toda a produção seria a voz da Mariana, então 
procurei, acima de tudo, valorizá-la. Para isso, tive 
o cuidado de fazer uma captação impecável, não 
só tecnicamente, mas também em relação à sua 
interpretação. Mariana é extremamente rápida no 
estúdio. Ela já estava muito bem ensaiada e sabia 
exatamente o que iria fazer. Fomos para o Caroçu e 
gravamos todas as vozes em um único dia, inclusi-
ve os backings. No dia seguinte, refizemos apenas 
aquilo que ela acreditava poder executar melhor. 

Particularmente, não gosto de ficar “tesourando” um 
cantor durante sua gravação, afinal de contas, quan-
do o interrompemos, acabamos por destruir toda a 
evolução natural que ele cria ao longo de uma mú-
sica. Sendo assim, costumo gravar de três a quatro 
takes inteiros, para, depois, montar um take ideal, 

composto pelo que há de melhor em todos os regis-

tros. E só faço uma emenda quando há alguma falha 

mais grave que se repita em todos os takes. Dessa 

forma, o vocalista não se estressa, a sua interpreta-

ção soa mais natural e o trabalho rende muito mais.

Gravação de voz de Mariana foi coordenada por 
Tom Saboia de dentro da técnica
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Para gravar a voz, usei um microfone valvulado da 
SE Electronics, modelo Gemini 3500. Extremamente 
sensível e dono de um detalhismo impressionante, 
ele ainda contou com um pré-amplificador API 512c, 
que, ligado juntamente a um equalizador API 550b, 
seguiu direto para a MOTU 2408 MKIII. A compres-
são foi aplicada somente durante a mixagem.

gUitarra mODificaDa é USaDa cOm SimULaDOreS

Tom: A gravação das guitarras foi, de certa forma, 
simples. Optei por trabalhar com simuladores de am-
plificadores em plug-ins e em nenhum momento usei 
caixas acústicas. Eu tive a preocupação de captar tudo 
por meio do dbx 386 com a MOTU Z-Box, e não me 
importei se os timbres iriam soar como uma guitarra 
captada por um amplificador de verdade. Muito pelo 
contrário. Procurei trabalhar com timbres que trouxes-
sem ao trabalho uma sonoridade diferenciada. 

Para chegar a um som mais real, usei o Guitar Rig 
4. Quando quis algo mais artificial, optei pelo Guitar 
Rig sem o gabinete, pelos amplificadores e pelo pe-
dalboard do Logic Pro 9. Usei vários plug-ins, dentre 
eles noise gates, ataques e releases extremamente 
rápidos – trabalhando de maneira agressiva e pouco 
natural –, bitcrushers em seis bits ou menos, pitch 
shifters e gates em side-chain com a bateria. Além 
disso, utilizei um Z-Box da MOTU antes da entrada 
Hi-Z do DBX. Essa caixinha ajusta o sinal que vem da 
guitarra e do baixo da mesma forma que o circuito 
de entrada de um amplificador real faz, filtrando o 

sinal de maneira mais apropriada que os DIs conven-
cionais de alta impedância dessas interfaces. Assim, 
quando usei simuladores de amplificadores em sof-
tware, consegui uma sonoridade muito mais natural. 

A guitarra usada em todas as faixas foi a minha Gi-
bson Les Paul Standard, de 1998. Em sua ponte, co-
loquei um captador Di Marzio PAF Pro, que trabalha 
com bobina dupla, fazendo o papel de um humbu-
cker ou um single coil. Também coloquei uma chave 
de inversão de fase entre o captador da ponte e o do 
braço e instalei essas chaves push-pull, que foram 
acopladas ao botão de volume. 

Bateria “reaL” Se tranSfOrma em LOOpS Or-
gânicOS 

Tom: Para que as baterias não soassem robóticas, 
misturamos loops de eletrônica com acústica. O bate-
rista Mário Jr tocou os grooves de cinco músicas. Ele 
também fez os fills e alguns ataques de acordo com o 
direcionamento que eu estava dando. Esses grooves, 
gravados no meu kit Pinguim, original de 1984, foram 
editados, transformados em loops e mesclados com 
outros grooves eletrônicos que programei. Por uma 
questão de logística, para as demais músicas do dis-
co não pude chamar o Mário. Então acabei utilizando 
loops e fills de bateria acústica. 

Comprei alguns pacotes da Beta Monkey Music, da 
Big Fish Audio, e programei algumas levadas bem 
simples, simulando uma bateria acústica com os 
samples da Abbey Road 70s Drums rodando no 
Kontakt, da Native Instruments, para depois mes-
clar com outros loops e grooves mais eletrônicos, 
da mesma forma que havia feito anteriormente. 
Também utilizei um Korg Minipops 35, fabricado 
em 1978, que minha mãe havia comprado naquela 
época para estudar piano, e que, desde então, está 
guardado comigo. Ele possui a autêntica sonoridade 
retrô, com seus padrões rítmicos e timbres que hoje 
são constantemente sampleados e usados nos tra-
balhos mais alternativos e de vanguarda. 

Não bastasse, executei toda a parte de percussão, 
composta de pandeiro (meia-lua), cabaça, ovinho e 
shakers. Foi muito mais fácil tocar do que programar 
esses instrumentos, que colaboraram para a sono-
ridade mais orgânica que procurávamos. Ainda na 

Capa do primeiro álbum da dupla: 
disponível em lojas virtuais de todo o 

mundo, o trabalho também vem sendo 
comercializado em suporte físico
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área de percussão, lembro que usei o Ableton Live 
para samplear alguns kicks e snares, além de alguns 
pacotes da Ueberschall – Club Toolz, Minimal Techno, 
Trance, Sounds of Berlin –, alguns sets da Steinberg 
que vieram com o Cubase 5, um pacote chamado 
VST Sound Set Synthesizers, e, por fim, alguns Apple 
Loops que vieram no pacote do Logic Studio.

Na parte de teclados, em praticamente todas as fai-
xas utilizei o Vintage Organs e o Elektrik Piano, da 
Native Instruments, rodando no Kontakt. Também 
usei vários presets do VST Sound Set Synthesizers, 
da Steinberg, extraídos do Cubase e outros do Able-
ton Live, esses para timbres mais futurísticos. Na li-
nha mais orquestral, mesclei muito strings, pianos e 
outros elementos do Miroslav Orchestra, da IK Mul-
timedia, com os timbres Lo-Fi de mellotron, sample-
ados pelo G-Force da M-Audio, ambos excelentes. 

Tudo foi executado por meio de um controller Ya-
maha PSR-230, uma espécie de teclado de brin-
quedo, mas que faz seu trabalho de maneira im-

pecável. Os baixos de todas as músicas foram 
gravados com meu Giannini estilo Jazz Bass, da 
linha de exportação fabricada em 1984. Nenhum 
deles foi programado ou sintetizado. Exceto o da 
música Don’t Back Down, na qual utilizei um Ash-
bory fretless com cordas de nylon. 

DiScO fOi regiStraDO em DiverSaS pLatafOrmaS

Tom: Em uma gravação, fico focado nos aspectos 
de captação, me preocupando muito mais com a 
interação acústica-músico-instrumento-prés-mi-
crofones-conversores-monitoração do que com a 
plataforma que estou utilizando. Afinal de contas, 
nesse momento, a plataforma só está gerencian-
do o material sonoro que está sendo criado atra-
vés da combinação dos elementos que mencionei. 
Acho que a plataforma acaba sendo muito mais 
determinante durante os processos de edição, mi-
xagem e masterização, em que o processamento 
digital do áudio se faz mais intenso do que, efeti-
vamente, durante a gravação.
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Quando gravamos o disco, a estrutura do estúdio 

Caroçu e do Studio 55 estavam baseadas em um PC 

com processador Quad Core 2 de 2.5GHz e 4GB de 

memória RAM rodando o Cubase 5. No meu estúdio, 

eu tinha um computador com esta mesma configu-

ração, mas havia acabado de migrar do Cubase 5 

para o Logic Pro 9 e ainda não tinha um Mac muito 

potente. Estava gravando as linhas de guitarra e bai-

xo no Logic 9 utilizando meu MacBook e exportando 

essas captações para o Cubase junto com as capta-

ções que foram feitas nos outros estúdios. 

As cinco faixas produzidas inicialmente foram feitas 

dessa forma. Em junho de 2010, adquiri um iMac 27 

com quatro núcleos de 2,66GHz e 4GB de RAM. Nele, 

rodando principalmente o Logic Pro 9, finalizei as de-

mais faixas. No Caroçu, utilizamos a interface MOTU 

2408 MKIII, que é alimentada por prés API 512c, Fo-

cusrite ISA e AMEK System 9098. No Studio55 tínha-

mos uma interface da Mackie modelo ONYX 1200F, 

que possui conversores AKM de alta performance 

que chegam a 192KHz, e 12 prés ONYX de qualidade 

surpreendente. No meu estúdio, gravei as guitarras 

e baixos utilizando um pré valvulado DBX 386, que 

possui saída digital S/PDIF. Esse pré possui entradas 

para instrumento de alta impedân-
cia e já faz a conversão digital que 
alimenta uma interface da M-Audio 
modelo Solo que possuo.

prOceSSamentO peSaDO SO-
mente na mixagem

Tom: Durante as captações, uti-
lizo o mínimo possível de efeitos. 
Normalmente, só passo o micro-
fone pelo pré, que segue limpinho 
para o conversor. Todo o restante 
é feito durante a mixagem, por 
meio de plug-ins. Me preocupo 
com o posicionamento do micro-
fone, experimento diferentes mo-
delos destes e também de prés, 
mas gravo limpo mesmo. Às vezes 
gravo um baixo passando por um 
Distressor, para dar aquele ataque 
estilo britânico, algo que nunca 
consegui chegar com um plug-in, 
mas, nesse projeto, não foi o caso. 

Eu gostaria muito de ter uma mesa analógica, tipo 
uma SSL ou uma Neve, para fazer a soma dos ca-
nais, mas em termos de automação e patching dos 
efeitos, trabalhar no software é muito mais prático 
e rápido. Além do mais, simplifica o processo de re-
call para fazermos os pequenos ajustes finais antes 
de “abandonarmos” a mix de vez. Geralmente faço 
todo o processo de edição e mixagem no Logic Pro 
9, que vem com um extenso pacote de plug-ins de 
qualidade absurda. Também não vivo sem o paco-
te de plug-ins da Waves, que inclui a emulação de 
compressores e equalizadores clássicos. 

O TrueVerb, por exemplo, tem uma capacidade in-
crível de redimensionar um ambiente através de 
seus early reflections, que me ajudam a colocar 
instrumentos em diferentes camadas sobrepos-
tas umas às outras. E o Vintage Warmer, da PSP, 
cria uma textura analógica ao som, que, por si só, 
acabaria ficando muito limpo. Também trabalho 
extensivamente com compressão em side-chain, 
compressão paralela e compressão/equalização 
em M/S, para administrar o espaço do palco so-
noro da mix. Neste caso, utilizo um pacote da 
Brainworx. O resultado é excelente.

A dupla de músicos e o guitarrista do 
Rappa, Xandão, em seu estúdio, o 

Caroçu, durante as gravações
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