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O QUE É DIREITO AUTORAL?
O DIREITO AUTORAL regula as relações entre o compositor que cria uma obra musical e a utilização desta
pelos usuários de música de maneira geral. Essa relação é regulada por um conjunto de normas judiciais,
tratados internacionais, que garantem ao criador a proteção contra o abuso e desrespeito na utilização
dessa obra musical.
QUEM É O RESPONSÁVEL EM FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DESSAS NORMAS JUDICIAIS?
O órgão responsável é o ECAD.
O QUE É O ECAD?
O ECAD é o Escritório de Arrecadação de Distribuição de Direitos. É uma associação sem fins lucrativos. Este
órgão centraliza a arrecadação e distribuição de Direitos Autorais.
O QUE MAIS EXISTE ALÉM DO ECAD?
Existem as associações de Direitos Autorais onde os compositores devem se filiar para poder receber os
Diretos Autorais de suas obras arrecadados pelo ECAD.
O ECAD exerce a arrecadação e envia o produto desta arrecadação àss associações onde os compositores
são filiados.
JÁ QUE O ECAD FAZ TUDO ISSO, QUAL A NECESSIDADE DESSAS ASSOCIAÇÕES?
As associações auxiliam o ECAD no cadastramento das obras, documentação individual, atendimento
personalizado, atualização do repertório, fornecem ainda o ISRC (cadastro de gravação) e inserem estes
dados no sistema. Auxiliam no esclarecimento das obras que ficam no credito retido e estão também
autorizadas a fazer adiantamentos por conta dos Direitos que os compositores têm a receber caso a
amostragem venha detectar o uso de suas obras.
QUANTO COBRA DE CADA AUTOR PELO TRABALHO QUE DESENVOLVE? E AS ASSOCIAÇÕES TAMBÉM
COBRAM?
O ECAD cobra 18% incluindo a comissão dos agentes arrecadadores que prestam serviços ao ECAD e as
associações 7,5% pelo trabalho que realizam.
NÃO É MUITO DINHEIRO?
Depende da eficácia de cada associação na prestação de serviços.
O ECAD É UMA INSTITUIÇÃO GOVERNAMENTAL?
Não o ECAD é uma associação privada sem fins lucrativos. Possui unidades próprias nas capitais e regiões
do país. Existem muitas agências terceirizadas com a missão de aplicar a tabela, cobrando de quem utiliza a
música com intuito de lucro direto ou indireto. O ECAD pode aplicar medidas judiciais para cobrar esses
direitos.
QUEM CRIOU O ECAD?
O ECAD foi criado pela Lei 5.988 de 14 de dezembro de 1973. Esta lei não está mais em vigor. Hoje a lei é a
9.670 de fevereiro de 1998.
Departamento Técnico de Direito Autoral – OMB-CRESP
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QUEM DIRIGE O ECAD?
O ECAD é dirigido pelas associações integrantes.
QUANTAS ASSOCIAÇÕES EXISTEM?
Existem 9 associações: ASSIM, ABRAMUS, AMAR, ABRAC, SICAM, SBACEM, UBC, SADEMBRA, SOCIMPRO. Já
os agentes do ECAD estão autorizados a emitir os boletos de pagamento que deverão ser pagos em banco.
TODAS AS MÚSICAS RECEBEM O MESMO TRATAMENTO NAS DISTRIBUIÇÕES?
Os valores a serem distribuídos são diferenciados de acordo coma utilização da mesma.
A MÚSICA MECANICA TAMBÉM RECEBE?
Tanto os titulares de Direitos de autor como os de direitos conexos recebem pela execução da obra.
COMO SÃO DENOMINADAS AS DISTRIBUIÇÕES DO ECAD?
As distribuições são:
Direitas: shows, circos, festejos populares, cinemas, obras audiovisuais.
Indiretas: direitos gerais de rádio e televisão.
Indireta especial: carnaval, festa junina e músico acompanhante.
POR QUE É NECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA QUE A MÚSICA POSSA SER UTILIZADA?
Esta autorização é dada pela Lei Federal 9.610/98, somente o autor tem o direito de usar, fruir e dispor de
sua obra, bem como autorizar ou proibir no todo ou em parte por qualquer meio ou processo.
DE QUE FORMA É PAGO O VALOR DE DIREITO AUTORAL?
O cálculo é realizado de acordo com os critérios estabelecidos no regulamento de arrecadação e também na
sua tabela de preços. Estes valores são definidos pelas associações que integram o ECAD.
COMO ESTÃO IDENTIFICADAS AS RUBRICAS DE DISTRIBUIÇÃO NOS DEMONSTRATIVOS E RECIBOS DE
PAGAMENTOS ENVIADOS AOS TITULARES?
A rubrica representa a origem de execução da obra. Podemos destacar como exemplo as rubricas: Música
ao vivo, Carnaval, Show, Festa Junina, Rádios + Direitos Gerais, etc.
Com base nesta definição, o demonstrativo de pagamento identifica o titular e relaciona os rendimentos de
suas e/ou fonogramas relativos às execuções captadas em uma ou mais origens. No corpo do
demonstrativo, abaixo de cada obra/fonograma é possível visualizar, além das rubricas e rendimentos, o
nome do intérprete, o período de captação, os dados sobre o show ou local de captação da execução
musical, o percentual de participação do titular, o valor rateado e o número de execuções.
Estas informações são condensadas no recibo de pagamento, no qual estão relacionados os totais dos
rendimentos do titular por rubrica e categoria, bem como os valores dos pontos autoral e conexo, por
rubrica.
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QUAL É A PERIODICIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE EXECUÇÃO PÚBLICA?
Mensal, Trimestral, Semestral e Anual
O Brasil é um dos poucos países que realizam distribuições mensais e trimestrais dos valores arrecadados.
Na maioria dos países, a distribuição é realizada apenas semestralmente ou anualmente. A distribuição é
realizada mensalmente, trimestralmente, semestralmente e anualmente, de acordo com a origem de
execução da música (show, TV, radio, música ao vivo, sonorização ambiental, etc). Portanto, se uma música
for executada hoje, não significa que os direitos serão pagos imediatamente.
Distribuição Mensal
 Shows: não existe periodicidade de captação. A distribuição de shows é realizada mensalmente,
obedecendo a ordem cronológica de entrada dos roteiros musicais na área de Distribuição
Distribuição Trimestral
 Casas de Festas, Casas de Diversão, Música ao Vivo, Rádio/Direitos Gerais e Televisão Aberta/Direitos
Gerais
Período de Captação
Janeiro, fevereiro, março
Abril, maio, junho
Julho, agosto, setembro
Outubro, novembro, dezembro

Mês de Repasse
julho
Outubro
Janeiro do ano seguinte
Abril do ano seguinte

 Músico acompanhante
Período de Captação
Janeiro, fevereiro, março
Abril, maio, junho
Julho, agosto, setembro
Outubro, novembro, dezembro

Mês de Repasse
Agosto
Novembro
Fevereiro do ano seguinte
Maio do ano seguinte

Período de Captação
Janeiro a Junho
Julho a Dezembro

Mês de Repasse
Fevereiro do ano seguinte
Agosto do ano seguinte

Distribuição Semestral
 TV por assinatura

 Cinema
Mês de Repasse
Março
Setembro
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Distribuição Anual
 Carnaval
Período de Captação
Bailes de carnaval – Bailes pré e pós-carnavalescos

Mês de Repasse
Maio

 Festa Junina
Período de Captação
Festejos juninos

Mês de Repasse
Setembro

 Extra de Rádio e Extra de Músico Acompanhante
Período de Captação
Distribuição Extra – Rádio e Músico Acompanhante
Amostragem de Rádio AM/FM – julho (ano anterior) a junho (ano vigente)

Mês de Repasse
Dezembro

o Mídias Digitai


Rubrica: internet shows (shows transmitidos exclusivamente e simultaneamente
na internet). Não existe periodicidade de captação. A distribuição é realizada
mensalmente, obedecendo a ordem cronológica de entrada dos roteiros musicais
na área de Distribuição.



Rubricas: Internet show (retransmissão), internet Simulcasting, Internet Demais e
Internet YouTube
Período de Captação
Janeiro a Junho
Julho a Dezembro

Mês de Repasse
Dezembro do mesmo ano
Junho do ano seguinte

COMO O ECAD OBTEM INFORMAÇÃO SOBRE OBRAS/FONOGRAMAS EXECUTADAS NOS DIVERSOS
SEGMENTOS DE USUÁRIOS?
Em espetáculos musicais, como shows, peças teatrais, micaretas e festejos populares, o roteiro musical é o
documento no qual são relacionados todas as obras musicais e seus respectivos titulares (autor ou
intérprete). A entrega deste documento é obrigatória e deve feita ao ECAD pelo promotor ou organizador
antes da realização do evento. Em alguns casos, porém, o ECAD também poderá gravar o espetáculo,
visando à correta captação das músicas executadas.
E SE AS OBRAS MUSICAIS FOREM ERXECUTADAS NAS EMISSORAS DE TV?
Se obras musicais e/ou fonogramas forem executados nas emissoras de TV, deverão ir relacionados nas
planilhas de programação encaminhadas ao ECAD. O mesmo ocorre com os estabelecimentos música ao
vivo visitados pelos técnicos de distribuição, que discriminam cada música executada nas planilhas de
gravação. Em alguns locais, o técnico comparece apenas para fixar o aparelho de gravação digital, que faz
automaticamente o registro das execuções musicais, não sendo necessária a sua permanência no local.
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O QUE O ECA FAZ COM AS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO SISTEMA DE CAPTAÇÃO?
A partir dessas informações, o ECAD insere os dados no seu sistema para, posteriormente, contemplar os
titulares com a distribuição dos créditos autorais e/ou conexos relativos às obras captadas. Os responsáveis
pela confecção desses documentos devem ter a maior atenção ao relacionar as músicas executadas,
evitando assim que os titulares sejam prejudicados pela omissão ou incorreção de alguma informação.
O QUE ACONTECE QUANDO UMA OBRA OU FONOGRAMA EXECUTADO NÃO FOR IDENTIFICADO PELO
ECAD?
Caso uma obra ou fonograma seja executado publicamente, mas seus respectivos cadastros não constem
na base de dados do ECAD, se torna impossível realizar o repasse dos créditos aos seus titulares. Será,
portanto, um cadastro provisório “Pendente de Identificação” para o qual serão direcionadas todas as
informações cadastrais não forem suficientes para embasar o repasse dos créditos, estes ficarão protegidos
até que a identificação seja possível.
AS ASSOCIAÇÕES SÃO INFORMADAS PELO ECAD SOBRE A RELAÇÃO DE OBRAS PENDENTES DE
INFORMAÇÃO?
O ECAD informa às associações de titulares que o integram a relação das obras e fonogramas pendentes
e/ou retidos por insuficiência de informações, a fim de que estas adotem as providencias necessárias no
sentido de identificá-los. Estes procedimentos existem em todas as associações de gestão coletiva do
mundo sempre que, no momento da distribuição dos direitos, são identificadas inconsistência de
informações.
O QUE SIGNIFICA UM TITULAR “PENDENTE DE IDENTIFICAÇÃO”?
É o titular que figura nas captações de execuções musicais, mas apresenta inconsistência de informações
cadastrais. As associações integrantes do ECAD terão até três anos para identificar essas informações e
complementá-las, tornando os titulares aptos para o recebimento dos seus direitos. Caso não haja
identificação dentro do prazo previsto, os respectivos valores serão redistribuídos na forma decidida pela
Assembleia Geral do ECAD.
O QUE É CLASSIFICAÇÃO POR TIPO DE UTILIZAÇÃO?
O termo “Classificação por tipo de utilização” indica a finalidade da execução musical na obra audiovisual,
ou seja, como a música é utilizada na programação de TV aberta, T V por assinatura e Cinema.
Para efeito de processamento pelo ECAD, são atribuídas classificações para as músicas executadas de
acordo como tipo de utilização:
TA – Tema de Abertura: classificação atribuída à execução musical utilizada na abertura da programação.
TE – Tema de Encerramento: classificação atribuída à execução musical utilizada no término da
programação.
TP – Tema de Personagem: classificação atribuída à execução musical que acompanha um personagem.
PE – Performance: classificação atribuída à execução musical ao vivo por qualquer intérprete.
TB – Tema de Bloco: classificação atribuída à execução musical padrão utilizada nas idas e voltas de
comercial e nas aberturas e encerramento de quadros de programa.
Departamento Técnico de Direito Autoral – OMB-CRESP
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BK – Background: classificação atribuída à execução musical utilizada como fundo musical e outras
utilizações que não se enquadrem em nenhuma das classificações citadas.
DM – Demais Obras: classificação atribuída à execução musical utilizada em clipes musicais, pequenos
trechos de DVDs, apresentações de danças, dublagens, passagem de cena, tema de locação e trechos de
outros programas e/ou exibições.
QUEM NÃO PAGA DIREITO AUTORAL É PUNIDO PELA LEI?
Quem não paga direito responde judicialmente pela utilização não autorizada. O usuário infrator fica
sujeito às infrações penais e civis, conforme estabelece o caput do artigo 184 do Código Penal Brasileiro e os
artigos 105 a 109 da Lei Federal 9.610/98. O juiz também pode estabelecer multa de 20 vezes o valor do
direito integral.
QUEM DEVE PAGAR O DIREITO AUTORAL?
 Shows e eventos
 Teatros
 Festas juninas
 Casas de shows e espetáculos
 Discotecas, boates, danceterias, forrós e similares
 Hotéis, motéis
 Academias de ginástica, de dança e similares.
 Lojas comerciais, consultórios, clínicas, salões de beleza, escritórios e afins.
 Desfiles e bailes de carnaval, trios elétricos e micaretas.
 Supermercados, shopping centers, lojas de departamentos e condomínios comerciais, cinemas.
 Festas, batizados, aniversários, casamentos, formaturas e similares.
 Bares, restaurantes, lanchonetes e similares.
TODOS ESTES LOCAIS ESTÃO ESPECIFICADOS NA TABELA?
Sim. A tabela especifica e determina as formas de aplicação dos preços cobrados.
O COMPOSITOR PRECISA EDITAR UMA COMPOSIÇÃO PARA RECEBER DIREITO AUTORAL?
Não. As obras que não são editadas podem ser incluídas pelo próprio autor. Nesse caso deduzindo os
percentuais do ECAD e da associação, o valor a ser recebido será de 75,5% do couber à obra.
QUANTO AS EDITORAS COBRAM DE PERCENTUAL PARA ADMINISTRAR UMA OBRA?
O valor varia de 25% a 33% como praxe, estabelecido nos contratos, mas os percentuais podem ser
alterados, tanto para cima como para baixo.
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O QUE ELAS FAZEM PARA MERECER TANTO?
Depende do que o compositor negociar com a editora. Poderá negociar adiantamento em dinheiro por
conta das obras que irá ceder para a editora ou até a gravação de um CD como reciprocidade. Podem
também estar incluídos álbuns com as partituras. Às vezes os editores conseguem a cessão das obras sem
nada oferecer em troca. Isso depende da negociação entre o compositor e o editor.
O CONTRATO COM A EDITORA PROTEGE A OBRA?
Uma vez assinado, o editor é obrigado a fiscalizar essa obra e acompanhar sua trilha autoral no fono
mecânico (vendagem de discos) e também autorizar a inclusão da obra em jingles, em filmes ou qualquer
outra modalidade.
REGISTRAR UMA OBRA PODE PROTEGÊ-LA?
Também pode, para resguardar o direito de propriedade, mas não garante o direito de receber pela obra
caso ela seja executada em rádio, televisão, bares ou boates. Para receber ela precisa estar registrada no
ECAD através da associação que o compositor resolver se filiar.
O COMPOSITOR DEVE TOMAR ALGUM CUIDADO ESPECIAL COM CONTRATOS?
Sim. Procure não assinar contrato com editoras de cessão de Direitos Autorais. Constitua o editor como o
procurador através de um contrato de edição e mandato, com cláusulas especiais para publicação da obra,
com prazo determinado para publicação. Nenhum compositor pode ceder sua obra por mais de 5 anos. A
Lei 9.610/98 proíbe essa cessão. Esta imposição legal não era prevista em leis anteriores. Muitos autores
antigos, até hoje, estão presos em editoras devido a assinatura desse tipo de contrato.
QUEM SÃO OS TITULARES DE DIREITOS AUTORAIS?
Os titulares de Direitos Autorais são pessoas físicas ou jurídicas, a legislação autoral confere ao autor da
obra musical direitos de autor ou direitos conexos.
O QUE SÃO DIREITOS CONEXOS?
São reconhecidas como direitos conexos, as categorias que auxiliam na criação, produção ou difusão da
obra intelectual.
QUEM SÃO OS TITULARS DE DIREITOS CONEXOS?
São os intérpretes, músicos, compositores, produtores fonográficos, que são os responsáveis pelas obras
gravadas em CD ou DVD, bem como a empresa de radiodifusão.
A QUEM CABE AUTORIZAR OU PROIBIR A UTILIZAÇÃO DE UMA OBRA MUSICAL?
Cabe aos autores, intérpretes e músicos acompanhantes, aos produtores fonográficos. Os organismos de
radiodifusão também podem autorizar ou proibir a utilização de suas emissões.
PESSOA JURÍDICA NÃO SENDO AUTOR PODE SER TITULAR DE DIREITOS CONEXOS?
Pode, desde que estes direitos sejam de natureza patrimonial, por cessão ou outra disposição legal.
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QUAIS SÃO OS DIREITOS CONEXOS QUE AS ASSOCIAÇÕES INTEGRANTES DO ECAD REPRESENTAM?
São os seguintes titulares conexos: intérpretes, músicos acompanhantes e produtores fonográficos.
O ECAD PODE SER PROCURADO DIRETAMENTE PELO TITULAR DE DIREITO AUTORAL?
Não. Cada titular deve procurar qualquer uma das associações para ter seus direitos respeitados.
O CADASTRO É FUNDAMENTAL PARA RECEBER DIREITOS AUTORAIS POR UMA OBRA?
O cadastro é feito por uma associação de direitos autorais em que o autor se filiar. Sem este cadastro é
impossível o recebimento por absoluto desconhecimento do sistema.
O ECAD POSSUI UM BANCO DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO DAS OBRAS?
O banco de dados do ECAD é totalmente informatizado e é alimentado pelas associações que integram o
ECAD. Estes dados são inseridos e atualizados pelas associações.
QUAIS AS INFORMAÇÕES QUE O TITULAR DEVE PRESTAR?
O titular deve preencher uma ficha cadastral preenchendo uma proposta de filiação, caracterizando como
filiado a esta associação. Deve também declarar seu repertório autoral e conexo, informando se a música
composta ou interpretada. Estes dados também devem ser inseridos no sistema pela sua associação. É
preciso informar corretamente todos estes dados tais como, título da obra, seu nome civil e pseudônimo
artístico e também nome dos parceiros, bem como os pseudônimos, se a obra for editada, informar o
percentual de participação e o nome da editora, a data de assinatura e a validade do contrato de edição.
ONDE POSSO OBTER INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS?
O ECAD tem um site que poderá ser acessado, com informações completas, além destas informações
contidas nessa cartilha para um entendimento básico.
COMO O TITULAR DEVE
OBRAS/FONOGRAMAS?

PROCEDER

NO

ATO

DA

FILIAÇÃOPARA

CADASTRAR

SUAS

Ao se encaminhar a uma associação integrante do ECAD, o titular preenche a “Proposta de Filiação”, que o
caracterizará como filiado à mesma. Este documento contém todos os dados para identificá-lo, dados estes
que serão incluídos, posteriormente, no sistema de informações. O ato de filiação é jurídico e formal, pois o
titular está constituindo a associação como sua mandatária para a gestão de seus direitos autorais.
Além dos dados pessoais, o titular declara o seu repertório autoral e conexo, informando cada música
composta ou interpretada, cujos dados também são inseridos pela sua associação no sistema de
informações.
O autor deve informar corretamente à sua associação todos os dados pertinentes à obra musical, como: o
título, seu nome civil e pseudônimo artístico (se houver parceria, é necessário que todos os dados do
parceiro também sejam informados), percentual de participação e, no caso de obra editada, é preciso
informar o nome da editora, a data de assinatura e a validade do contrato de edição.
O QUE É FONOGRAMA?
É a fixação, exclusivamente sonora, da interpretação humana ou de outros sons, em qualquer tipo de
suporte material, como, por exemplo, uma faixa de um CD.
Departamento Técnico de Direito Autoral – OMB-CRESP
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O QUE É ISRC?
O ISRC (International Standard Recording Code) é um código-padrão internacional de gravação, que
funciona como um identificador básico das gravações fonográficas. O ISRC é um código eletrônico
alfanumérico de 12 caracteres, dividido em quatro elementos, que representam o país, o primeiro
proprietário da gravação, o ano de gravação e um sequencial.
O ISRC é fixado no fonograma ou no videofonograma pelo produtor fonográfico durante o estagio de prémasterização, para proporcionar o intercâmbio de informações e simplificar a sua administração.
QUANDO O ISRC FOI REGULAMENTADO NO BRASIL?
No Brasil, foi regulamentado através do decreto n° 4.533, de 19 de dezembro de 2002. Atribuído a uma
gravação pelo primeiro titular dos direitos sobre ela, identificando-o durante toda a sua vida, deve ser
utilizado pelos produtores de fonogramas e de vídeos musicais, como também pelas organizações de
direitos intelectuais, as radioemissoras, bibliotecas, etc.
A QUEM DEVEM SER FEITOS OS PEDIDOS DE CADASTRAMENTO DO ISRC?
Todos os pedidos de cadastramento para instalação do ISRC devem ser feitos diretamente à associação
musical à qual o titular é filiado.
QUAIS OS BENEFICIOS DO ISRC?
São benefícios do ISRC:
1. Cada vez que uma música é executada, a leitura do código ISRC permite reconhecer os titulares e as
percentagens correspondentes de seus direitos. Essa leitura se realiza por meio dos equipamentos de
hardware, facilitando o controle das gravações protegidas e das obras também protegidas;
2. Facilita a distribuição e arrecadação de direitos (por execução pública e cópia privada);
3. Ajuda a combater a pirataria, pois a atribuição do código implica na inserção de uma marca digital no
fonograma;
4. Tem fácil implementação e baixo custo, pois não requer investimentos especiais em equipamentos ou
tecnologias específicas. Basta que as companhias fonográficas considerem a existência de uma estrutura
capaz de lidar com a administração do ISRC;
5. Os benefícios para os meios de comunicação são:
a. Os radiodifusores poderão automatizar a contagem e controle de gravação utilizadas,
poupando esforços e investimentos em tempo e pessoal, evitando os demorados e
custosos processos de controle existentes;
b. Como ISRC se obterá um sistema uniforme para controlar os produtos musicais nos
acervos dos meios;
c. Os radiodifusores poderão utilizar os números ISRC para identificar os seus próprios
programas musicais na arrecadação de receitas por execução.
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QUAIS OS PRINCIPIOS E PROCEDIMENTOS PARA OS PRODUTORES?
1. O ISRC deve ser incluído em toda documentação que se refere a uma gravação;
2. O produtor deve assegurar-se da aplicação das normas pertinentes;
3. A Agência Nacional fornecerá um Código de Registrador ao produtor;
4. O produtor é responsável pela assinatura do sequencial de cinco dígitos;
5. O produtor deve possuir um registro de todos os ISRCs fixados;
6. Recomenda-se ao usuário a utilização do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados). Para mais informações,
consultar o site: http://www.ifpi.org;
7. Os departamentos da gravadora envolvidos com o sistema ISRC devem preferivelmente ser: A&A,
Jurídico e Business Affairs, Informática, Regalias;
8. Não está permitida a reutilização de um ISRC anteriormente fixado para outra gravação, a fim de
garantir a correta identificação fornecida pelo ISRC;
9. Se o primeiro titular dos direitos vende a gravação sem mudar o formato, o ISRC continua sendo o
mesmo;
10.Em casos de mudanças no tempo de execução, também deve-se atribuir um novo ISRC. O tempo de
gravação é uma característica muito importante para calcular os direitos de execução.
O QUE É SISRC?
O SISRC é o sistema utilizado para gerar o código ISRC e encontra-se na versão 1.9.13 (apenas para
Windows).
COMO SE OBTÉM O VALOR DE UMA EXECUÇÃO MUSICAL?
O valor de cada execução, também chamado de valor de ponto, em qualquer tipo de distribuição, é
calculado da mesma forma independente da execução ser autoral ou conexa. Esse valor é obtido através da
divisão da verba líquida arrecadada pelo número de execuções captadas e identificadas. O valor de uma
execução (do ponto) é diferenciado de acordo com a origem de captação e isso ocorre devido à
diversificação de cada segmento, tanto no que se refere ao valor arrecadado quanto na quantidade de
execuções captadas.
EXEMPLO PRÁTICO DE COMO SE PROCESSA A DISTRIBUIÇÃO E OBTENÇÃO DO VALOR DO PONTO:
Se a verba líquida arrecada de um determinado show foi de R$ 1.000,00, em que foram registradas 10
execuções musicais, o valor do ponto será de R$ 100,00, equivalente a 1000/10. Neste caso, cada execução
musical receberá R$ 100,00.
QUAIS SÃO OS TIPOS DE DISTRIBUIÇÃO?
Direta e Indireta, de acordo com o Regulamento de Distribuição do ECAD, disponível para consulta no site
do ECAD.
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QUAL O CRITÉRIO UTILIZADO PARA A DISTRIBUIÇÃO DIRETA?
A distribuição direta contempla as rubricas de “Show”, “Cinema” e “principais emissoras de TV aberta” e
consiste na divisão da verba líquida arrecada (valor arrecadado, já descontados os percentuais destinados
às despesas de administração do ECAD e das associações integrantes) pelas músicas executadas.
A VERBA É DISTRIBUIDA PARA CADA SHOW?
Para cada show, a verba a ser distribuída será dividida pela quantidade de execuções musicais. No caso de
exibições cinematográficas e das principais emissoras de TV aberta, a verna será distribuída levando-se em
conta o tempo de execução e a característica de utilização de cada música.
QUAL O TEMPO QUE O ECAD LEVA PARA DISTRIBUIR OS SHOWS REALIZADOS?
A distribuição da rubrica “Show” é realizada mensalmente e contempla as músicas executadas nos
espetáculos musicais e circenses, micaretas e festejos populares, bem como em peças teatrais, informadas
através de roteiros musicais ou gravação. Os créditos relativos a esta distribuição são direcionados apenas
aos titulares autorais (autor/compositor, editor, versionista, adaptador), visto tratar-se de apresentação ao
vivo.
COMO É FEITA A DISTRIBUIÇÃO DAS OBRAS ARRECADADAS EM TRILHAS SONORAS DE FILMES?
A distribuição da rubrica “Cinema” é realizada semestralmente e contempla as músicas executadas na trilha
sonora dos filmes exibidos nas salas de cinema, informadas através de ficha técnica (Cue sheets).
COMO PE REALIZADA A DISTRIBUIÇÃO DAS RUBICAS RELATIVAS AS PRINCIPAIS EMISSORAS DE TV
ABERTA?
A distribuição das rubricas relativas às principais emissoras de TV aberta é realizada trimestralmente e de
forma direta considerando a retribuição autoral paga por cada emissora, acrescida proporcionalmente de
5% do total arrecadado dos usuários gerais de música mecânica (sonorização ambiental) e rateada pelas
respectivas execuções musicais informadas na programação musical enviada.
QUAL É O PROCEDIMENTO QUANDO HOUVER INFORMAÇÃO RELATIVA À DURAÇÃO DAS MÚSICAS?
Quando a programação encaminhada ao ECAD contiver informações relativas à duração musical, a
distribuição levará em conta o tempo de execução (em segundos) de cada música.
EXISTE UM PESO DIFERENTE PARA AS EMISSORAS DE TV ABERTA?
Para as músicas executadas nas emissoras de rede TV Band, TV Globo, TV Record e TV SBT, é atribuído um
PESO 10, devido ao alcance populacional que a exibição da rede obtém em relação à programação local
exibida pela emissora afiliada. As músicas executadas nas emissoras afiliadas (retransmissoras locais)
destas emissoras valem PESO 1.
QUAL O CRITÉRIO UTILIZADO PARA A DISTRIBUIÇÃO INDIRETA?
A distribuição indireta é realizada através de um sistema de amostragem estatística.
Entende-se como amostragem estatística uma quantidade de execuções musicais que seja representativa
de todas as músicas executadas em determinado período, e suficiente para estabelecer um rateio
proporcional.

Departamento Técnico de Direito Autoral – OMB-CRESP

15

Manual do Direito Autoral: Perguntas Frequentes
Os valores arrecadados de Rádio AM/FM + direitos gerais, TV aberta + direitos gerais (outras emissoras),
Música ao vivo, Casas de festas, casas de diversão e Músico acompanhante são distribuídos
semestralmente; Carnaval, Festa Junina e MTG (Movimento Tradicionalista Gaucho), anualmente.
Distribuição Indireta Trimestral
QUAL É O PROCEDIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO INDIRETA TRIMESTRAL PARA RÁDIOS?
Rádios AM/FM + Direitos Gerais: apenas as emissoras adimplentes, isto é, as que pagam direitos autorais,
integram a amostragem. A verba a ser distribuída para as execuções musicais nas rádios AM/FM será
composta dos valores arrecadados deste segmento e de 95% do total arrecadado dos usuários gerais de
música mecânica (sonorização ambiental), considerando as cinco regiões geográficas do Brasil: CentroOeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Nas capitais Salvador, Belo Horizonte, recife, Curitiba, Rio de Janeiro,
São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Fortaleza, Vitória, Goiânia, Belém e Florianópolis, as execuções musicais
são captadas através de um sistema automatizado de gravação do próprio ECAD, instalado em suas
unidades. Nas demais capitais e cidades do interior, por não serem realizadas gravações, são consideradas
as informações contidas nas planilhas de programação que são enviadas pelas rádios adimplentes para
compor a amostragem. A amostragem estatística utilizada para a distribuição de radio é uma metodologia
certificada pelo Ibope Inteligência, referência no mercado de pesquisa e especializado em estudos
qualitativos e quantitativos nas áreas de opinião pública, política e mercados.
COMO SE PROCESSA A DISTRIBUIÇÃO DE TV ABERTA?
Televisão Aberta + Direitos Gerais (outras emissoras): a distribuição da rubrica “TV Outras emissoras +
Direitos Gerais” é realizada de forma indireta e é composta pela programação musical de diversas
emissoras locais. Os valores arrecadados são consolidados e, a esse montante, são acrescidos
proporcionalmente 5% do total arrecadado dos usuários gerais de música mecânica (sonorização
ambiental). O valor total é rateado por todas as execuções musicais informadas nas programações enviadas
pelas respectivas emissoras.
COMO É DISTRIBUÍDO O DIREITO AUTORAL DE MÚSICA AO VIVO?
Música ao Vivo: os direitos autorais provenientes das execuções musicais nos estabelecimentos que
utilizam música ao vivo são distribuídos com Bse nas amostras coletadas pelos técnicos de distribuição, que
percorrem as casas noturnas, pianos-bares, restaurantes etc., com a finalidade de gravar o repertório
executado, sendo a distribuição realizada trimestralmente. Os usuários gravados recebem dos técnicos do
ECAD um comprovante da realização da gravação.
COMO É FEITA A DISTRIBUIÇÃO DE CASAS DE FESTA E CASAS DE DIVERSÃO?
Casas de Festas e Casas de Diversão: a distribuição dos valores arrecadados de casas de festas e casas de
diversão é feita com base numa amostra específica proveniente dos respectivos usuários de cada segmento
e contempla as execuções musicais ao vivo ou mecânica. As músicas são captadas através da fixação do
ECAD.TEC SOM (um equipamento com um gravador digital) nos estabelecimentos adimplentes com o
pagamento dos direitos autorais, previamente definidos na escala de gravação que compõe o rol das
execuções musicais a serem contempladas.
COMO É FEITA A DISTRIBUIÇÃO AOS MÚSICOS ACOMPANHANTES?
Músico acompanhante: a distribuição destinada aos músicos acompanhantes é realizada trimestralmente, e
ocorre no mês subsequente ao da distribuição dos segmentos de radio, TV aberta, música ao vivo, casas de
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festas e casas de festas e casas de diversão. A composição do rol norteará a distribuição do segmento de
músico acompanhante é específica, pois contempla os titulares desta categoria participantes dos
fonogramas mais executados nas distribuições de radio e TV aberta.
Distribuição Indireta Semestral
COMO É FEITA A DISTRIBUIÇÃO DE TV POR ASSINATURA?
Televisão por assinatura (sinal de transmissão fechado): indireta – semestral, as regras adotadas para a
distribuição dos valores arrecadados de TVs por assinatura sai distintas das demais. Considerando a grande
quantidade de canais constantes da grade de programação dessas emissoras, foram criados grupos de
canais, levando-se em conta a característica preponderante da programação exibida. A distribuição é
realizada semestralmente. Os grupos de canais de distribuição são os seguintes: Música, Variedades,
Audiovisual, Esporte/Jornalismo e Alternativo. A cada um é atribuído um percentual diferenciado de
distribuição, considerando a relevância da música em suas programações. Uma vez classificados os canais,
as execuções musicais são distribuídas com base nas amostras coletadas das gravações realizadas pelo
ECAD.

MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho): as execuções musicais que compõe a amostragem da
rubrica MTG são obtidas através da fixação do ECAD.TEC SOM para a gravação nos CTGs – Centros
Tradicionalistas Gaúchos. A distribuição dos valores arrecadados é realizada anualmente, sempre no mês
de novembro, e contempla apenas os titulares de direitos de autor.
Distribuição Indireta Anual
COMO É FEITA A DISTRIBUIÇÃO ANUAL DE CARNAVAL?
Carnaval: para compor a amostragem da distribuição de Carnaval, são realizadas gravações das músicas
executadas na maior quantidade possível estabelecimento/usuários, adimplentes, que realizam bailes
carnavalescos e festejos populares. Essas gravações ocorrem nos dias de Carnaval, assim como nos bailes
pré e pós-carnavalescos.
COMO SÃO DISTIBUÍDAS AS OBRAS EXECUTADSA EM FESTAS JUNINAS?
Festa Junina: a composição da amostragem para a distribuição de Festa Junina se dá tanto através do
procedimento de gravação das execuções musicais realizada pelos técnicos de distribuição do ECAD,
quanto através do envio do roteiro musical por parte dos estabelecimentos/usuários, adimplentes, que
realizam eventos juninos.
COMO É REALIZADA A DISTRIBUIÇÃO DE MÚSICAS EXECUTADAS NA INTERNET?
Este segmento tem como características as periodicidades (mensal e semestral) e os tipos de distribuição
(direta e indireta). Os valores arrecadados pela utilização da música na internet, através de simulcasting,
webcasting, podcasting e demais execuções, são distribuídos de acordo com as respectivas rubricas:
Internet Show: distribuição dos valores referentes às execuções musicais em shows/eventos transmitidos
exclusivamente ou simultaneamente na internet, bem como nos shows retransmitidos.
 Fontes de captação: roteiros musicais e gravações.
 Distribuição: direta mensal (shows transmitidos exclusivamente ou simultaneamente na internet)
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 Distribuição: direta semestral (shows retransmitidos na internet)
Internet Simulcasting: a amostragem é composta das execuções musicais nas programações das rádios e
das televisões transmitidas simultaneamente na internet.
 Fontes de captação: planilhas de programação musical e gravações
 Distribuição: Indireta semestral
Internet YouTube: a amostragem é composta das execuções musicais identificadas nos vídeos postados Np
site YouTube. De acordo com a quantidade de acessos, o usuário encaminhará o ranking dos vídeos, que
será analisado pela equipe do ECAD.
 Fonte de captação: análise (escuta e validação) das informações através dos links encaminhados pelo
usuário
 Amostragem: são contempladas na amostragem as músicas executadas nos vídeos mais acessados do
Brasil no período, até que seja atribuído ao último fonograma do ranking o valor de R$ 1,00 (hum real)
 Distribuição: indireta semestral.
Internet demais: a amostragem é composta pelas obras musicais/fonogramas captadas das ambientações
de sites, webcasting e podcasting.
 Fonte de captação: planilhas de programação musical
 Distribuição: indireta semestral
Sou compositor, fiz uma música e agora? O que faço?
Conforme explanação sobre REGISTRO AUTORAL, as obras que recebam denominações tais como,
“música”, “composição musical”, “canção” ou qualquer outro termo que refira ao gênero musical devem
ser registradas na Escola de Música da UFRJ. A Escola de Música da Universidade Federal do Rio de
Janeiro é uma instituição federal de ensino superior que ministra cursos de música desde a musicalização
infantil até a pós-graduação. Destina-se ao ensino e à pesquisa, visando principalmente à formação em
nível superior, nas atividades de execução, interpretação, criação musical e formação de professores.
Não é preciso ir ao Rio de Janeiro, visto que a Biblioteca Nacional tem um setor que funciona como
Escritório de Direitos Autorais - EDA, que intermedeia o registro ou averbação das obras (das músicas).
Contudo, a Biblioteca Nacional tem endereços em Capitais, o que torna difícil o acesso presencial,
razão pela qual, a prestação do serviço (registro ou averbação) pode ser iniciada via internet e finalizada
com o envio do(s) requerimento(s), partitura(s), Xerox de documentos e GRU (Guia de Recolhimento da
União) paga, via correio por SEDEX ou carta registrada, para o endereço do Escritório de Direitos Autorais
no Rio de Janeiro:
Rio de Janeiro - RJ (SEDE)
Escritório de Direitos Autorais
Rua da Imprensa, 16/12º andar - sala 1205
Castelo - Rio de Janeiro – CEP: 20030-120
Tel. (21) 2220-0039 / 2262-0017 - Fax. (21) 2240-9179
Atenção! Se você tem fácil acesso a Cidade de São Paulo, poderá fazer o requerimento de forma
presencial, no Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional, no endereço:
Alameda Nothmann, 1058 - Campos Elíseos - São Paulo, CEP: 01216-001
Horário de atendimento de 10h00min as 16h00min.
Tel: (11) 3825-5249 - (11) 3661-5045
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Passo 1: Registrar a(s) obra(s)
Passo 2: Registrar a(s) obra(s) em um Cartório de Registro de Títulos e Documentos.
Passo 3: Gravar a música (áudio)
Passo 4: Filiar-se a uma das nove associações de gestão coletiva musical que representam todos os titulares
de obras musicais, que administram o ECAD onde poderão ser obtidas mais informações sobre as condições
para recebimento de direitos autorais, assim como toda a documentação necessária para o ato de filiação.
Associações efetivas (integram a Assembleia Geral, com direito a voto decisório sobre a administração do
Ecad)
Abramus - Associação Brasileira de Música e Artes
Endereços http://www.abramus.org.br
Amar – As
sociação de Músicos, Arranjadores e Regentes
Endereços http://www.amar.art.br
Assim - Associação de Intérpretes e Músicos
Endereços http://www.assim.org.br
Sbacem - Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música
Endereços http://www.sbacem.org.br
Sicam - Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais
Endereços http://www.sicam.org.br
Socinpro - Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais
Endereços http://www.socinpro.org.br
UBC - União Brasileira de Compositores
Endereços http://www.ubc.org.br
Associações administradas (não integram a Assembleia Geral)
Abrac - Associação Brasileira de Autores, Compositores, Intérpretes e Músicos
Endereços http://www.abrac.org
Sadembra - Sociedade Administradora de Direitos de Execução Musical do Brasil
Endereços http://www.facebook.com/Sadembra

Passo 5: Registrar obra, fonograma e/ou Cue-sheets na Associação à qual está filiado.
Passo 6: Acompanhar o andamento do processo de registro do repertório no ECAD. Esse registro é feito
pela associação e você pode ter acesso a qualquer tempo através do portal Ecadnet:
http://www.ecadnet.org.br/

Departamento Técnico de Direito Autoral – OMB-CRESP

19

Manual do Direito Autoral: Perguntas Frequentes

ANOTAÇÕES:
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