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O ESTADO DE S. PAULO

SEGUNDA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2011

DIREITOS AUTORAIS

ECAD NAS

Copyright captado pelo ar

NUVENS

A FISCALIZAÇÃO

Cadastro
O primeiro passo é o cadastramento de
músicas. Hoje o Ecad tem cerca de 30 mil
músicas cadastradas em seu acervo.

Vigilância
Há antenas instaladas no alto da sede
do Escritório, no centro do Rio de Janeiro.
Elas captam as rádios locais
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Armazenamento
As músicas são
2 gravadas
em CD
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AS MÚSICAS SÃO CADASTRADAS
NOS COMPUTADORES DO ECAD

Músicas
O sistema extrai o que se chama
de impressão digital da música
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de,escalabilidade.Oprimeiroganho é que terá toda a operação
disponibilizada internamente”,
diz. O sistema capta sinais de rádio em capitais e envia os dados
para a sede do Ecad, no Rio de
Janeiro. “Até o final do ano estaremos em 13 capitais”, diz Pires.
Outros países operam com tecnologias parecidas, mas a brasileira é a única que identifica músicas em formatos analógicos –
vantagem para coletar recursos
em um país coberto por tantas
rádiosAM. “Odiferencialdoproduto écaptar eidentificar execuçõesanalógicas.Fazeridentificaçãoem rádiodigitalnãotem mistério”, diz. /TATIANA DE MELLO DIAS
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A IMPRESSÃO DIGITAL
É UMA ANÁLISE DA
FREQUÊNCIA SONORA
DE ACORDO COM O
TEMPO E DIMENSÃO
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O SISTEMA
1

Em meio a uma pressão cada vez
mais crescente na CPI da Câmara (leia abaixo), o Ecad lança ferramentas para tentar otimizar
suaarrecadaçãode direitosautorais no País. A principal é a Tec
Cia Rádio, software de reconhecimento de músicas que analisa
automaticamente tudo que foi
tocado em rádios. Segundo José
Pires, gerente de TI do Escritório, o novo sistema identifica toda a cadeia produtiva da música
–autores, intérpretes,etc.–eajuda na distribuição dos recursos
coletados.
“Esse projeto traz ao Ecad vários benefícios: aumento de produtividade, da confidencialida-
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Ecad, escritório que arrecada direitos autorais de músicas no País, lança ferramenta para
identificar as músicas que tocam nas rádios. Entenda como funciona
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Software
em ação
O programa busca
a chamada
impressão digital
das músicas
apanhadas pela
antena
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A ANÁLISE

A MÚSICA É DIVIDIDA EM PEQUENAS FATIAS DE 0,2 SEGUNDOS. CADA
UMA DELAS É ANALISADA: SEUS TONS, FREQUÊNCIAS E AMPLITUDES
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(CÓD. 01010)
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FONOGRAMA
IDENTIFICADO
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Uma hora de música
demora um minuto
para ser processada

O PAGAMENTO
O sistema identifica o
intérprete e
compositor da música.
Segundo o Ecad, isso
facilita na hora de
distribuir
corretamente os
recursos pagos pelas
rádios

COMPARAÇÕES PARA
IDENTIFICAÇÃO

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 out. 2011, Link, p. L4.
Á

NO MEIO DE

UMA CPI
O Ecad está sob investigação no
Senado há três meses. E, neste
tempo, suspeitas de crimes pairam envolvem a entidade: evasão de divisas, formação de cartel e desvio de função, segundo o
presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador
Randolfe Rodrigues (PSOLAP). A votação do relatório da
CPIestá prevista para ocorrer na
próxima sexta-feira, 28.
Desde que foi estabelecida, a
Comissão recebeu depoimentos
de especialistas, artistas e outrosenvolvidosemdireitosautorais no País para investigar a maneira como a entidade funciona.
O escritório é responsável por
centralizaraarrecadaçãoedistribuição direitos autorais pagos
pelo uso de música no País – ele
recolhe pagamentos por execuções emshows, TV, rádios, eventos de todo o tipo e streaming na
internet.
O Escritório quebrou recorde
de distribuição de direitos autorais no ano passado, distribuindo um total de R$ 430 milhões
emdireitosautorais. Umadas razões para isso, aponta a entidade, é o uso de novas ferramentas
de tecnologia – como o próprio
Tec Cia Rádio (veja acima) e o
Tec Móvel, que equipa os fiscais
da entidade com um aparelhinho para registrar o que tem sido
tocado de música por aí.
A entidade firmou no ano pas-

sado um acordo com o YouTube, que rendeu R$ 67 mil pagos a
cerca de seis mil músicos que tiveram canções transmitidas no
site. O valor é muito baixo, se
comparado ao orçamento anual
da entidade, que quebra recordes ano a ano.
Para os membros da CPI, ainda não está clara a maneira como
a entidade distribui os recursos
quecoleta.Porisso,osparlamentares chegaram a pedir a quebra
do sigilo fiscal do Ecad e de sua
diretoria. “Para mim não é confortável fazer a quebra de sigilo
fiscal ou bancário de qualquer
pessoa, mas o Ecad não nos deixou alternativa porque todas as
informaçõesquepedimosnãoforamprestadas”,disse opresidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP).
“Nãoháqualquerprovadeevasão de divisas, mesmo porque o
Ecad não remete valores para o
exterior”, disse a entidade, por
meio de um comunicado. “A instituição é uma entidade privada,
semfinslucrativos,etrabalhapara garantir que os artistas sejam
remunerados pelos direitos autorais”.Segundo o Ecad,osreflexos dos “ataques” poderão ser
sentidos “em breve”, pois “cresce o risco na queda da arrecadação e distribuição dos recolhimentos dos recursos destinados
ao pagamento dos direitos autorais”. /T.M.D.

