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DIREITOS AUTORAIS

O Ecad está sob investigação no
Senado há três meses. E, neste
tempo, suspeitas de crimes pai-
ram envolvem a entidade: eva-
são de divisas, formação de car-
tel e desvio de função, segundo o
presidente da Comissão Parla-
mentar de Inquérito, senador
Randolfe Rodrigues (PSOL-
AP). A votação do relatório da
CPI está prevista para ocorrer na
próxima sexta-feira, 28.

Desde que foi estabelecida, a
Comissão recebeu depoimentos
de especialistas, artistas e ou-
tros envolvidos em direitos auto-
rais no País para investigar a ma-
neira como a entidade funciona.
O escritório é responsável por
centralizar a arrecadação e distri-
buição direitos autorais pagos
pelo uso de música no País – ele
recolhe pagamentos por execu-
ções em shows, TV, rádios, even-
tos de todo o tipo e streaming na
internet.

O Escritório quebrou recorde
de distribuição de direitos auto-
rais no ano passado, distribuin-
do um total de R$ 430 milhões
em direitos autorais. Uma das ra-
zões para isso, aponta a entida-
de, 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 aparelhi-
nho para registrar o que tem sido
tocado de música por aí.

A entidade firmou no ano pas-

sado um acordo com o YouTu-
be, que rendeu R$ 67 mil pagos a
cerca de seis mil músicos que ti-
veram canções transmitidas no
site. O valor é muito baixo, se
comparado ao orçamento anual
da entidade, que quebra recor-
des ano a ano.

Para os membros da CPI, ain-
da não está clara a maneira como
a entidade distribui os recursos
que coleta. Por isso, os parlamen-
tares chegaram a pedir a quebra
do sigilo fiscal do Ecad e de sua
diretoria. “Para mim não é con-
fortável fazer a quebra de sigilo
fiscal ou bancário de qualquer
pessoa, mas o Ecad não nos dei-
xou alternativa porque todas as
informações que pedimos não fo-
ram prestadas”, disse o presiden-
te da CPI, senador Randolfe Ro-
drigues (PSOL-AP).

“Não há qualquer prova de eva-
são de divisas, mesmo porque o
Ecad não remete valores para o
exterior”, disse a entidade, por
meio de um comunicado. “A ins-
tituição é uma entidade privada,
sem fins lucrativos, e trabalha pa-
ra garantir que os artistas sejam
remunerados pelos direitos au-
torais”. Segundo o Ecad, os refle-
xos dos “ataques” poderão ser
sentidos “em breve”, pois “cres-
ce o risco na queda da arrecada-
ção e distribuição dos recolhi-
mentos dos recursos destinados
ao pagamento dos direitos auto-
rais”. /T.M.D.

Em meio a uma pressão cada vez
mais crescente na CPI da Câma-
ra (leia abaixo), o Ecad lança fer-
ramentas para tentar otimizar
sua arrecadação de direitos auto-
rais no País. A principal é a Tec
Cia Rádio, software de reconhe-
cimento de músicas que analisa
automaticamente tudo que foi
tocado em rádios. Segundo José
Pires, gerente de TI do Escritó-
rio, o novo sistema identifica to-
da a cadeia produtiva da música
– autores, intérpretes, etc. – e aju-
da na distribuição dos recursos
coletados.

“Esse projeto traz ao Ecad vá-
rios benefícios: aumento de pro-
dutividade, da confidencialida-

de, escalabilidade. O primeiro ga-
nho é que terá toda a operação
disponibilizada internamente”,
diz. O sistema capta sinais de rá-
dio em capitais e envia os dados
para a sede do Ecad, no Rio de
Janeiro. “Até o final do ano esta-
remos em 13 capitais”, diz Pires.
Outros países operam com tec-
nologias parecidas, mas a brasi-
leira é a única que identifica mú-
sicas em formatos analógicos –
vantagem para coletar recursos
em um país coberto por tantas
rádios AM. “O diferencial do pro-
duto é captar e identificar execu-
ções analógicas. Fazer identifica-
ção em rádio digital não tem mis-
tério”, diz. /TATIANA DEMELLO DIAS
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