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O sistema CIA Rádio promete tornar mais rápida e precisa a identificação das músicas tocadas nas rádios

Fonte: Ecad

CANÇÕES RASTREADAS

Equipamentos gravam 
transmissões de rádios AM 
e FM em diversas cidades 
do país

Os arquivos de áudio são 
enviados pela internet ao 
Centro de Identificação 
Automática (CIA)
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O Escritório Central de Arreca-
dação e Distribuição (Ecad),
responsável por cobrar direitos
autorais de execuções de músi-
cas em ambiente público no
Brasil, decidiu recorrer à tecno-
logia para monitorar com mais
rigor o uso de obras musicais no
país. Foi assim que nasceu o CIA
Rádio, sistema de captação e
identificação automática dos
fonogramas tocados nas rádios
brasileiras. O Ecad investiu cer-
ca de R$ 2,5 milhões no desen-
volvimento e instalação da tec-
nologia, já está em uso em três
capitais — Goiânia, Vitória e
Salvador — e em processo de
implantação em outras, como
São Paulo. A projeção é que o
CIA Rádio esteja presente em
todas as capitais até junho.

O desenvolvimento da tec-
nologia começou em outubro de
2008, com a estabelecimento de
uma parceria dentre o Ecad e
Centro de Estudos em Teleco-
municações (Cetuc) da Pontifí-
cia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (PUC-Rio), que des-
envolveu o algoritmo (uma es-
pécie de programa de computa-
dor) capaz de identificar auto-
maticamente as músicas execu-
tadas pelas emissoras de rádio.
Segundo José Pires, gerente
executivo de TI e planejamento
estratégico do Ecad, essa etapa
do projeto durou 18 meses.

Impressão digital
De acordo com Marco Grivet,
professor do Cetuc e coorde-
nador do projeto na PUC-Rio,
o sistema faz uma análise da
evolução da frequência sonora
na música e, com isso, extrai
uma espécie de impressão di-
gital dos fonogramas. Cada
uma dessas marcas únicas é
armazenada em um banco de
dados. Quando a gravação do
áudio de uma rádio chega ao
Ecad, o sistema primeiramen-
te identifica o que é e o que
não é música. O próximo passo
é comparar cada música com
as impressões digitais acústi-
cas já armazenadas no banco
de dados, o que possibilita
correta identificação do fono-
grama na maioria dos casos.

A intervenção humana é ne-
cessária somente quando o sis-
tema não consegue reconhecer
algum faixa, seja devido à baixa
qualidade do áudio, seja porque
a impressão digital correspon-
dente não esteja presente no
banco de dados do Ecad. Segun-
do Grivet, a taxa de acerto do
sistema oscila entre 85% e 95%.

Hoje, o Ecad monitora as rá-
dios de três modos. Nas capitais,
a tarefa é parte realizada por
uma empresa terceirizada, parte
pelo próprio Ecad, que grava a
transmissão das rádios e identi-
fica manualmente as músicas.
As rádios do interior, por sua
vez, enviam planilhas com sua
programação musical.

Em 2009, Ecad arrecadou
R$ 374 milhões em direitos auto-
rais e distribuiu R$ 318 milhões
aos titulares filiados — composi-
tores, intérpretes, músicos, edi-
tores e produtores fonográficos
— e a associações de músicos.

Segundo Mario Sergio Cam-
pos, gerente executivo de dis-
tribuição do Ecad, o CIA Rádio
possibilitará a ampliação da
capacidade e da qualidade de
monitoramento do Ecad, que
hoje conta com uma equipe de
cerca de 100 pessoas para fa-
zer a identificação manual da
músicas. ■

Ecad e PUC tiram a “impressão
Entidade investiu R$ 2,5 milhões na
tecnologia, que detecta automaticamente
as canções tocadas nas rádios brasileiras
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“Esse sistema envolve
um esforço computacional
gigantesco, pois
a identificação precisa
ocorrer em tempo viável e
com alta assertividade”

Marco Grivet
Professor
da PUC-Rio

Patrícia Santos
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O CIA extrai a impressão digital acústica 
de cada música recebida e a compara 
com as obras musicais existentes no 
banco de dados do Ecad

A listagem das músicas 
identificadas é então usada 
no processo de distribuição 
de direitos autorais
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Campos e Pires, do
Ecad: tecnologia
ganhará versões

para TV e internet
em 2012 e 2013,
respectivamente

digital” de músicas
Fernando Souza/O Dia

Criativos, mas
pouco inovadores
Dias atrás foi divulgado um estudo sobre as novas re-
gras da inovação no mundo, do qual participaram mil
executivos em 12 países. Chamado Global Innovation
Barometer e realizado pela GE, seus resultados não
chegam a surpreender. Por exemplo: 95% dos entrevis-
tados acreditam que a inovação é a chave para uma
economia mais competitiva.

Porém, o estudo traz achados interessantes. Apesar de
nós, brasileiros, não sermos vistos como os mais inova-
dores, fomos considerados como um dos três países mais
otimistas em relação a como a inovação pode melhorar a
vida das pessoas e o país. Na prática isso significa que os
executivos entrevistados acreditam que podemos me-
lhorar nossa condição econômica e nossa qualidade de
vida inovando mais. É um bom sinal. Afinal, o primeiro
passo para inovar é acreditar que precisamos fazê-lo.

Porém, a inovação possui duas matérias-primas
fundamentais: criatividade e conhecimento. E é aí é
que começam nossas dificuldades. O Brasil sempre foi
considerado um país no qual as pessoas são muito
criativas e que acabam por utilizar essa qualidade para
resolver os problemas de formas inusitadas, o que deu
origem ao chamado “jeitinho brasileiro”. Tal criativi-

dade faz de nós cam-
peões nos esportes e
na música, mas ainda
não nos ajuda a levan-
ta taças quando fala-
mos dos negócios.

O chamado Índice
Global da Classe Criati-
va, criado pelo pesqui-
sador americano Ri-
chard Florida, aponta
que somos apenas a 43ª
economia mais criati-
va. Em seu ranking,
que estudou 45 países,
ficamos à frente de
Peru e Romênia. Isso

significa que ainda estamos presos ao paradigma da
economia extrativista e industrial, devido ao qual dei-
xamos de incorporar tecnologias que poderiam impul-
sionar nossas empresas.

Precisamos parar de pensar em resolver velhos pro-
blemas de forma criativa e passar a oferecer soluções
inéditas para o mercado. Temos que parar de pensar em
copiar ou tentar produzir as mesmas coisas mais barato
— o que é cada vez mais difícil, uma vez que a China se
tornou a fábrica do mundo — e passar a desenvolver no-
vos produtos e tecnologias. Somente assim abocanhare-
mos o filé dos mercados.

Temos crescido em publicação científica e na cultu-
ra de depósito de patentes, o que atesta nossa capaci-
dade de gerar conhecimento inédito. Isso é importan-
te, pois tecnologias inovadoras provêm de novos co-
nhecimentos. Contudo, é preciso avançar em dois
itens: na capacidade de investimento em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) por parte das empresas e na
utilização das patentes geradas.

Com os programas de financiamento, subvenção eco-
nômica e leis de incentivos fiscais começamos a cami-
nhar rumo ao aumento das atividades de P&D dentro das
empresas. Precisamos agora aprimorar nossa capacidade
de utilizar patentes e de converter o conhecimento gera-
do em novos produtos e processos.

Os sinais são positivos. O volume de investimento
corporativo em ações de inovação tem crescido no país,
tanto nas empresas nacionais quando nas estrangeiras
que aqui atuam. Esse é um bom caminho para transfor-
mar a criatividade dos brasileiros em inovação. ■

A criatividade faz
de nós, brasileiros,
campeões nos
esportes e na
música, mas ainda
não nos ajuda
a levantar taças
quando o assunto
é negócios
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SUSTENTABILIDADE
QUARTA-FEIRA

GESTÃO

DISTRIBUIÇÃO

R$ 374 mi
foi a arrecadação do Ecad
em 2009. Desse total, 75,5%
é repassado aos titulares de
músicas e 7,5% a associações. O
restante fica com o próprio Ecad.

FORÇA-TAREFA

700
é o total aproximado de
funcionários do Ecad. São eles
que viabilizam as atividades de
arrecadação e distribuição dos
direitos autorais da empresa.

ESCUTA

100
é o número de funcionários
envolvidos com o processo
manual de escuta e identificação
das gravações realizadas pelo Ecad.

FELIPE SCHERER
Sócio-fundador da Innoscience
e autor do livro Gestão
da Inovação na Prática
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