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AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

Jovem cineasta brasileira estreia esta semana ‘Sonhos
de Bollywood’, primeira coprodução Brasil-Índia • 3

Carlito Carvalhosa abre instalação na Eva Klabin e
individual na Silvia Cintra + Box 4 • 10

Procura-se Coitinho
Ecad repassou quase R$ 130 mil durante dois anos para falsário

por autoria de trilhas sonoras; entre os lesados estão Sérgio
Ricardo, Guto Graça Mello, Mú Carvalho e Caetano Veloso

POR DENTRO DA FRAUDE

“À meia noite levarei sua alma”
“Alma corsária”
“Casa da Mãe Joana”
“Deus e o diabo na terra do sol”
“Didi quer ser criança”
“Entre lençóis”
“Esta noite encarnarei no seu cadáver”
“Feliz ano velho”
“Finis hominis”
“Macunaíma”
“Matou a família e foi ao cinema”
“O bandido da luz vermelha”
“O Estranho mundo de Zé do Caixão”
“O Grilo Feliz”
“O guerreiro Didi e a ninja Lili”
“O homem que desafiou o diabo”
“O homem que virou suco”
“O pagador de promessas”
“Pequeno dicionario amoroso”
“Polaroides urbanas”
“Romance”
“Tapete vermelho”
“Terra em transe”
“Trair e coçar é so começar”

Trilhas atribuídas a Coitinho
no sistema do Ecad

2009: R$ 33.364,87
2010: R$ 94.453,42
TOTAL: R$ 127,8 mil

Valores recebidos por Milton
Coitinho dos Santos por direitos
autorais de outros compositores

Editoria de arte

André Miranda

N
inguém no Brasil
ouviu falar em
Milton Coitinho
dos Santos, mas,
de acordo com o
sistema de músi-
cas do Escritório

Central de Arrecadação e Distri-
buição (Ecad), ele deveria ser um
dos mais prolíferos e conhecidos
autores de trilhas sonoras para ci-
nema de que se tem notícia. Suas
composições viriam de clássicos
dos anos 1960 até comédias recen-
tes deste século. Ele teria traba-
lhado com Glauber Rocha, José
Mojica Marins e Anselmo Duarte.
E, por essas supostas trilhas, foi
recompensado. Em 2009, Coitinho
recebeu R$ 33.364,87 de direitos
autorais do Ecad. Em 2010, foram
R$ 94.453,42. No total, o escritório
pagou ao “compositor” R$ 127,8
mil pelas exibições de 24 filmes
nos últimos dois anos. Só que Coi-
tinho, na realidade, foi o autor de
outro tipo de obra: ele representa
a maior fraude já descoberta den-
tro do sistema de distribuição de
direitos autorais do Ecad.

O esquema dos pagamentos irre-
gulares começou a vir à tona em no-
vembro do ano passado, de acordo
com uma série de documentos e tro-
cas de e-mails aos quais O GLOBO
teve acesso. Na ocasião, a União
Brasileira dos Compositores (UBC),
uma das nove associações que com-
põem o Ecad, foi questionada sobre
os direitos de Sérgio Ricardo em re-
lação à trilha de “Deus e o diabo na
Terra do Sol”, filme de 1964, de Glau-
ber Rocha. As composições da obra
são de Ricardo e do próprio Glau-
ber, mas a trilha foi registrada como
de autoria de Coitinho na UBC em 28
de janeiro de 2009.

— Isso é um roubo, é um crime.
Imagino que algum funcionário
oportunista pegue uma obra sem
autor ou com o nome trocado e a
registre em seu próprio nome — diz
Sérgio Ricardo. — É uma mostra de
como o direito autoral no Brasil é
desorganizado. As informações são
truncadas, nunca se sabe exata-
mente o que está sendo pago.

Desde 2009, então, trilhas são re-
gistradas em nome de Coitinho. Há
obras de todos os gêneros e datas.
Estiveram associadas a ele, por
exemplo, músicas de “O pagador de
promessas” (1962), de Anselmo
Duarte; “Macunaíma” (1969), de
Joaquim Pedro de Andrade; “Finis
hominis” (1971), de José Mojica Ma-
rins; “Feliz ano velho” (1987), de Ro-
berto Gervitz; “Pequeno dicionário
amoroso” (1997), de Sandra Werne-
ck; e “O homem que desafiou o dia-
bo” (2007), de Moacyr Góes.

Em todos, ele aparecia no siste-
ma do Ecad tanto como compositor
das obras como seu intérprete. Há
casos, como no de “Romance”
(2008), longa-metragem de Guel Ar-
raes com trilha de Caetano Veloso,
em que ele foi registrado como úni-
co autor das músicas. Em outros, os
autores verdadeiros eram cadastra-
dos com uma participação menor
na trilha, para não levantar suspei-
tas. As músicas de “Casa da Mãe
Joana”, de Hugo Carvana, foram fei-
tas por Guto Graça Mello. Mas, na
ficha técnica do Ecad, Guto teria ti-
do participação em apenas 1.350 se-
gundos da trilha, enquanto 3.755 se-
gundos seriam de Coitinho.

— Isso me parece um grande
golpe de uma equipe. Eu acho que
apareceu apenas a ponta de um

iceberg. É muito dinheiro envolvi-
do na distribuição de direito au-
toral no Brasil — afirma Guto.

Os valores pagos por cada filme
variam de acordo com sua execu-
ção no ano. O rendimento em direi-
to autoral das músicas para “Didi
quer ser criança” (2004), de Alexan-
dre Boury e Reynaldo Boury, por
exemplo, foi de R$ 33 mil em 2010.
Porém, 70% da trilha, de autoria de
Mú Carvalho, foram inscritos como
sendo de Coitinho.

— Até agora não me pagaram o
que é devido. É engraçado como é
mais fácil alguém inventar que fez
uma música e receber o dinheiro
da associação do que o verdadeiro
compositor ter o que lhe é de di-
reito — afirma Carvalho. — Sendo
elegante, eu posso dizer que o sis-
tema do Ecad é, no mínimo, falho.

O Ecad é o órgão responsável
pela arrecadação e distribuição de
direitos autorais no Brasil. A arre-
cadação é feita em rádios, emisso-
ras de TV, casas de festas, blocos
de carnaval, restaurantes, consul-
tórios ou qualquer estabelecimen-
to que toque música publicamente.
Depois, o valor é distribuído para
as dez associações que compõem
sua estrutura, cabendo a elas o re-
passe para autores, herdeiros, edi-
toras e intérpretes. Atualmente, o
banco de dados do escritório con-
ta com 2,3 milhões de obras musi-
cais, 71 mil obras audiovisuais e
342 mil titulares de música.

Parte desse banco de dados está
disponível para consulta na inter-
net, num sistema chamado Ecad-
net. Em entrevista ao GLOBO no iní-
cio de março, Glória Braga, superin-

“Isso me parece um
grande golpe de uma
equipe. Eu acho que
apareceu apenas a
ponta de um iceberg.
É muito dinheiro
envolvido na
distribuição de direito
autoral no Brasil
Guto Graça Mello, compositor

tendente executiva do Ecad, expli-
cou que o Ecadnet é um catálogo
mais refinado das obras.

— Ali estão músicas nacionais
codificadas para um projeto inter-
nacional. Elas têm códigos que so-
frem validações variadas, refina-
mentos de tecnologia. São músicas
cujas informações podem ser utili-
zadas em qualquer lugar do mun-
do com aqueles códigos. Aquilo é
menor do que o banco de dados
do Ecad. Outras músicas ficam no
nosso banco de dados aguardando
validação para que sejam posta-
das no banco de dados mundial.
Aquele é um banco de dados refi-
nado, depurado, sem maiores pro-
blemas — disse Glória.

Apesar disso, todas as músicas
de Coitinho estavam, até ontem,
no Ecadnet. Continua na página 5

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 abr. 2011, Segundo Caderno, p. 1.




