
A árdua tarefa de coletar as músicas pela noite  
 
Tão insólita quanto a missão do Ecad em tentar ampliar a arrecadação de direito autoral 
principalmente numa época em que a internet tem derrubado gigantes da indústria fonográfica 
é a tarefa dos técnicos da entidade, que diariamente vão a campo para gravar o que ouvirem 
pela frente.   
 
Moacir Teixeira foi operador de gravação do Ecad entre 1998 e 2000. Até pouco tempo atrás, 
conta ele, o Ecad mandava uma turma de funcionários para as ruas da cidade, todos com um 
crachá, uma bolsa cheia de fitas cassete, um gravador convencional e umas planilhas. A 
equipe tinha que gravar as músicas executadas nos locais cadastrados pelo Ecad e anotar o 
nome de cada obra e autor de cada canção.   
 
Em muitas ocasiões, lembra Teixeira, cantores amadores ou pouco conhecidos entravam em 
contato com o próprio Ecad para informar onde iriam tocar. Ao chegar no local, o operador do 
Ecad era recebido com uma lista de músicas em que a maioria das obras surpresa era do 
próprio artista que estava ali na sua frente, pronto para executá-la. "Eles incluiam algo de 
sucesso no meio do show só para disfarçar, mas a grande parte das músicas era deles 
mesmo", afirma. "Muita gente ganhou um bom dinheiro com direito autoral fazendo isso."   
 
Não era em todas as situações, porém, que a visita do representante do Ecad era bem-vinda. 
"Alguns donos de bar e músicos detestam a presença do operador", conta. "Cansei de ouvir 
que até um macaco faria nosso trabalho."   
 
Hoje, muito do que o Ecad arrecada está relacionado a cobranças judiciais. Entre 2004 e 2007, 
a arrecadação judicial aumentou quase dez vezes e atingiu R$ 82 milhões. No ano passado, as 
vitórias de processos renderam mais R$ 76,2 milhões.   
 
Os infortúnios diários enfrentados pelos operadores do Ecad, conta Teixeira, também incluiam 
situações embaraçosas, como acontecia quando o cantor não mostrava a lista de músicas que 
ia cantar. Nessas situações, era preciso improvisar e escrever um trecho da letra, que depois 
seria usado para localizar o autor, que depois seria identificado pela instituição.   
 
Numa ocasião, lembra Teixeira, o cantor de um pequeno bar, no bairro do Paraíso, em São 
Paulo, soltava uivos ao cantar "Céu da Boca", composição de Reinaldo Marcel que já foi 
gravada por muita gente e que, mais recentemente, voltou às paradas de sucesso com Ivete 
Sangalo. Acontece que Teixeira não conhecia a música, tampouco Reinaldo Marcel. O jeito era 
escrever um trecho da letra. No palco improvisado, o cantor pulava enquanto gritava: "Eu vou 
enfiar uva no céu da sua boca". Teixeira conta que, na ocasião, não entendia muito bem o que 
o músico dizia. Ou preferia não entender. "O jeito foi esperar a próxima faixa."   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 fev. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B2. 


