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TREINAMENTOTREINAMENTO



Arrecadação
• Legislação autoral + Gestão Coletiva + Tratados Internacionais

• Regras de cobrança e tarifas

• Negociação

• Técnicas de Venda

• Atendimento

• Regras de compliance e auditoria

• Noções básicas de distribuição



Distribuição

• Legislação autoral + Gestão Coletiva + Tratados Internacionais

• Regras de documentação e distribuição

• Contratos (edição, produção fonográfica, transferência de catálogos)

• Logística (coleta de informações)

• Conhecimento musical



Demais treinamentos

• Treinamentos técnicos em ferramentas de tecnologia

• Atendimento

• Comunicação



OS CURSOS OMPIOS CURSOS OMPI



INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICAINFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA



• Documentação
• Standards – ISWC, ISRC, ISAN, IPI
• Resolução de conflito de repertório

Associações



• Banco de dados unificado (titulares, obras musicais, 
fonogramas, trilhas sonoras de obras audiovisuais)

• Banco de dados de clientes (usuários)
• Agência Reg. Codificadora do ISWC (CISAC)
• Gestão do código ISRC no Brasil
• Captação de informações para distribuição dos valores 

arrecadados.

ECAD



Controle Automatizado 
da Cobrança (2018)

85 MIL 
BOLETOS DE 
COBRANÇA

39 MIL
ACORDOS 

NEGOCIADOS

1
CENTRAL DE 

TELECOBRANÇA

1.102M
BOLETOS ANUAIS 
DE COBRANÇA



Banco de dados (2018)

10M 
OBRAS 

MUSICAIS

7 M
FONOGRAMAS

161 mil
OBRAS 

AUDIOVISUAIS

571mil
USUÁRIOS/CLIENTES



Captação de 
clientes/usuários
• Visitas (informações inseridas em sistema)

• Software de geolocalização (captação)

• Convênio com entidades de classe

• Agenda de artistas

• Robô para captação de shows



Documentação de titulares, obras, 
fonogramas e trilhas sonoras de 
audiovisuais• Sistema online (associações-Ecad)

• Transmissão diária de lotes de dados

• Infraestrutura de comunicação ligando associações 
e Ecad

• Definição conjunta de regras comuns para 
documentação

• LINK ISRC - ISWC



Principais produtos de Tecnologia

• Sistemas de gestão da arrecadação e da distribuição

• Cia Radio – gravação e identificação por fingerprinting (comparação de áudio) de músicas
executadas em rádio

• EcadTec.Radio – matching de planilhas de programação recebidas de rádios

• Cia Audiovisual – gravação identificação por fingerprinting (comparação de áudio) de
músicas executadas em obras audiovisuais exibidas na TV (assinatura e aberta)



Governança de Tecnologia

• Gestão dos desenvolvimentos voltados à cobrança - Ecad
• Gestão dos desenvolvimentos voltados à distribuição – Comitês de Tecnologia e Negócio e

de Distribuição, compostos por técnicos das associações e do Ecad.

• Regras CISAC, SCAPR e IFPI
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