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Blockchain: uma alternativa para tornar o sistema de arrecadação e distribuição de direitos 

autorais em relação à música mais justo e transparente. 

 

 

Marksuel Marins da Mota1  

 

 

 

RESUMO 

 

O mercado da música requer muita atenção. Ainda que tenha evoluído, passando dos discos 

de vinil, pelas fitas K7, pelo CD, e enfrentando outras tantas novas tecnologias que se 

transformam e se transmutam em velocidade incomparável, ao autor ainda resta obter seu 

direito de propriedade reconhecido através de um mecanismo transparente. Enquanto a 

tecnologia avançava de um lado, a pirataria avançava de outro, violando direitos autorais. 

Dentre essas evoluções, o programa Napster, pelo qual o formato MP3 e o compartilhamento 

de músicas por meio gratuito através da rede P2P, acabou fortalecendo o lado da pirataria. 

Atualmente ele é um sistema de streaming pago. Além dos serviços de streaming há os 

agregadores digitais que arrecadam e distribuem direitos autorais. O ECAD também não pode 

ser olvidado. No entanto, a falta de transparência na arrecadação e na distribuição ainda 

permanece. É diante desse panorama que o trabalho ora apresentado propõe o uso da 

tecnologia Blockchain no mercado da música. Este artigo tem como objetivo, através de uma 

pesquisa exploratória, identificar as mudanças ocasionadas pela blockchain quando 

implementada na indústria da música e demonstrar de que forma essa tecnologia pode tornar o 

sistema de arrecadação e distribuição de direitos autorais mais justo e transparente. O método 

utilizado foi o hipotético-dedutivo, através do qual foi possível, dentro das possibilidades dos 

dados aferidos que a blockchain proporcionou algumas mudanças no mercado da música. 

Como marco teórico foi utilizada a obra Blockchain Revolution de Don e Alex Tapscott. 

 

Palavras-chave: Direito autoral. Blockchain. Música. Transparência. Justiça. 

                                                 

1 Graduando em Direito na Universidade Federal Fluminense (UFF) – e-mail: marksuel2004@outlook.com. 
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ABSTRACT  

 

The music market requires a lot of attention. Although it has evolved, from vinyl records, K7 

tapes, CD, and facing so many new technologies that transform and transmute in unparalleled 

speed, the author still has to obtain his recognized property right through a transparent 

mechanism. As technology advanced on one side, piracy advanced from another, violating 

copyright. Among these developments, the Napster program, through which the MP3 format 

and free music sharing via the P2P network, strengthened the piracy side. It is currently a paid 

streaming system. In addition to streaming services there are digital aggregators that collect 

and distribute copyright. ECAD cannot be forgotten either. However, the lack of transparency 

in collection and distribution remains. It is against this background that the work presented 

here proposes the use of Blockchain technology in the music market. This article aims to 

identify the changes caused by blockchain when implemented in the music industry through 

an exploratory research and demonstrate how this technology can make the system of 

collection and distribution of copyright fairer and more transparent. The method used was the 

hypothetic-deductive, through which it was possible, within the possibilities of the data 

verified that the blockchain provided some changes in the music market. As a theoretical 

framework was used Blockchain Revolution by Don and Alex Tapscott. 

 

Keywords: Copyright. Blockchain. Music. Transparency. Justice.  

 

 

1. Considerações iniciais 

 

A discussão em torno do mercado da música vem sendo amplamente debatida sobre 

o aspecto da justa recompensa que os artistas do ramo musical devem receber pelo consumo 

de suas criações intelectuais. Referida discussão abarca, inclusive, a questão da transparência 

na arrecadação e a distribuição dos resultados econômicos das obras musicais, bem como a 

relação entre intermediários, artistas e fãs. 

As gravadoras/editoras, que tem o papel de financiar a produção e a divulgação do 

fonograma dos artistas, muitas vezes elaboram contratos onerosos que beneficiam mais a 

própria empresa gravadora/editora do que o artista, impondo cláusulas constrangedoras, no 

sentido de até mesmo tirar um pouco da originalidade do artista. Assim, o que se percebe é 
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que muitos artistas reclamam da submissão à qual lhes é imposta pelas gravadoras, haja vista 

tirarem deles a liberdade de criação, tornando-os verdadeiros produtos musicais.2  

Presencia-se uma era tecnológica com grande aparato digital que ajuda os artistas a 

promoverem suas obras musicais, principalmente com serviços de streaming, como, exemplo 

o spotify, mas na realidade a indústria da música não consegue acompanhar as mudanças com 

a agilidade que se requer, e o que se vê no mercado musical é um complexo fluxo de receitas 

bem complexas para se entender e uma diminuição na distribuição dos resultados econômicos 

aos artistas.3  

Observa-se, portanto, que o mercado da música não consegue acompanhar as grandes 

mudanças tecnológicas que estão ocorrendo.4 Além disso, gravadoras/editoras nessa nova 

era tecnológica da internet deveriam oferecer uma reforma justa em relação aos 

mecanismos de arrecadação e distribuição dos direitos autorais, entretanto, não foi isso 

que aconteceu. Houve um episódio em que as gravadoras e alguns artistas musicais 

decidiram processar os consumidores da plataforma de compartilhamento gratuito, o 

Napster, sendo certo que isso demonstra uma medida não muito coerente para o 

crescimento da indústria da música. A criação do Napster fortaleceu a pirataria musical e 

impulsionou ideias para que outras pessoas criassem softwares com o mesmo mecanismo 

de compartilhamento de música MP3 através da rede P2P.5  

                                                 

2 Nesse sentido, conforme transcreve Daniel Valle, nas palavras de Pedro Vicente Bobbio, “No Brasil a 

realidade, por enquanto, bem mais desfavorável aos titulares de direito autoral, que as fábricas gravadoras 

sujeitam a imposições constrangedoras. Sistematicamente as fábricas gravadoras brasileiras (isto é: estabelecidas 

no Brasil, já que as maiores não são nacionais) contratam as gravações mediante pagamento de regalias fixadas, 

em nível que não atinge a 30% do nível internacional. Além disso, impõem nos contratos condições leoninas, 

chegando ao ponto de neles incluírem a cessão do direito de execução pública, do direito de irradiação, do direito 

de sincronização e etc. embora sem qualquer contraprestação específica”. In: BOBBIO, 1951 apud VALLE, 

2018, p. 7).  

3 Sobre isso, conferir em: O’DAIR, Marcus; BEAVEN, Zuleika; NEILSON, David; OSBORNE, Richard; 

PCIFICO, Paul. Music On Ther Blockchain. Middlesex University London, London, Report n° 1, july.2016. p. 

3. O’DAIR et all (2016, p. 3) 

4 Tradução livre: “Muito tem sido feito da enorme oportunidade para os artistas na economia digital, mas 

esse potencial foi temperada por histórias de fluxos de receitas que são demasiadamente complexas para 

entender, as estruturas do velho mundo na indústria da música que não estão aptos para a era digital, uma 

falta de bons dados e uma diminuição da remuneração para a maioria dos artistas”. No original: “Much has 

been made of the massive opportunity for artists in the digital economy but that potential has been tempered by 

stories of revenue streams that are too complex to understand, old-world structures within the music industry that 

are not fit for the digital age, a lack of good data and a decrease in remuneration for the majority of artists.”In: 

O’DAIR, Marcus et all, op. cit, p.3 

5 Conforme relata Kenny Patrick de Melo Falcão “Para a infelicidade das gravadoras, no ano de 1999, Shawn 

Fanning, um estudante americano de 18 anos, sai da Northeastern University para trabalhar com seu tio. 

Aborrecido com a dificuldade de encontrar e copiar músicas da Internet, ele escreveu um programa que 

misturava, capacidade de busca de músicas e compartilhamento de arquivos. Ele acabara de criar o 
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Segundo os últimos relatórios da Federação Internacional da Indústria 

Fonográfica (IFP) é possível perceber que os mesmos demonstram um crescimento nas 

receitas da indústria da música. Vale ressaltar que, inclusive, o Brasil ficou entre os 

primeiros em relação aos demais países, mostrando um crescimento de 15,4 %. Ressalta-

se que, com isso, o serviço de streaming cresceu muitos nos últimos anos, fazendo com 

que o consumo de músicas chegasse a uma escala mundial.6 

Entretanto, não se pode olvidar que esses serviços digitais são passíveis de críticas, 

uma vez que acabam ficando com a maior parte da receita arrecadada e não repassam aos 

autores valores condizentes com os direitos autorais aos quais são merecedores, fazendo com 

que os mesmos fiquem em desvantagem nessa relação, sujeitando-os a um sistema de 

arrecadação e distribuição de direitos autorais que não possui uma adequada transparência. 

Observando o mercado da música e a falta de transparência que o mesmo possui é 

que aos poucos vem se discutindo a utilização do uso da blockchain, haja vista que tal 

tecnologia pode ser utilizada para amenizar a falta de transparência em vários setores, 

inclusive na indústria da música, possibilitando uma maior transparência nas relações e 

                                                                                                                                                         

Napster, o pai dos compartilhadores de arquivos. Em junho de 1999, ficou pronta a primeira versão beta do 

programa, Shawn Fanning, buscando testar seu produto, entregou uma cópia a trinta pessoas, mas exigiu 

destas pessoas que mantivessem esse programa em segredo. Mas o sucesso do programa foi tanto, que 

poucos dias após a entrega das cópias, aproximadamente 10 mil pessoas já possuíam o Napster. E dessa 

forma, o Napster foi se popularizando, em seu auge chegou a ter cerca de 60 milhões de usuários 

registrados. Como nem tudo é diversão, incomodada com o sucesso do programa, no final do ano de 1999, 

a RIAA (Record Industry Association of America) processou a empresa por desrespeito às leis de direito 

autoral. Após um demorado processo judicial, o Napster se viu obrigado a mudar sua forma de atuação, o 

que levou a empresa à decadência e, posteriormente, à venda. Isso pode ser considerado a queda do 

Napster, mas, com o Napster, o mundo todo descobriu o que é MP3 e P2P. Isso fez com que diversos 

outros softwares, conhecendo a estrutura do Napster, criassem novos programas de compartilhamento 

como AudioGalaxy, Kazaa, E-mule, Morpheus, iMesh”. MELO FALCÃO, Kenny Patrick de. A problemática 

das obras musicais compartilhadas na internet. Revista Universitas Jus, Brasília, vol. 17, jul./dez.2008, p 29 – 30.  

6 Guilherme Sobota descreve que: “Enquanto no cenário econômico do Brasil as projeções mais recentes de 

crescimento do PIB no ano ficaram abaixo de 2%, o setor musical teve boas notícias nesta terça-feira, 2. Dados 

dos Produtores Fonográficos Associados (Pro-Música Brasil) mostraram um crescimento de 15,4% das receitas 

do setor de música gravada no Brasil entre 2017 e 2018. O número é superior à alta do mercado global, que, 

segundo dados da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), ficou em 9,7%. As receitas da 

indústria em 2018 somaram US$ 19,1 bilhões – em 2001, antes dos 13 anos de quedas contínuas, o valor era de 

US$ 23 bilhões. A marca de 9,7% representa o maior crescimento para a indústria da música desde que a IFPI 

começou a contabilizar os dados globais, em 1997, e agora são quatro anos seguidos de altas. Os números são 

puxados para cima pelo streaming. No Brasil, o faturamento do setor aumentou 38% em um ano e hoje 

representa 69,5% do total. No globo, o streaming cresceu 34% e hoje representa 46,9% das receitas da indústria 

da música. Segundo o Global Music Report 2019, no mundo existem 255 milhões de assinantes das plataformas 

de streaming, como Spotify, Deezer e Apple Music. Uma parte dessas receitas também vem da publicidade 

nesses serviços e no YouTube”. SOBOTA, Guilherme. Indústria da música no Brasil tem crescimento acima da 

média internacional em 2018. Estadão, São Paulo, 03 abri. 2019. Disponível em: 

https://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,industria-da-musica-no-brasil-tem-crescimento-acima-da-media-

internacional-em-2018,70002777115. Acesso em: 15 mai. 2019. 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mercado-ja-estima-crescimento-da-economia-abaixo-de-2-neste-ano,70002776069
https://www.ifpi.org/downloads/GMR2019.pdf
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contribuindo com certo grau de justiça na distribuição e arrecadação de valores frente aos 

direitos autorais.  

Diante de todo exposto, o presente trabalho tem por objetivo estudar a tecnologia 

blockchain e verificar se ela realmente pode contribuir, ainda que minimamente, com a 

implementação de maior transparência na indústria da música no que toca a arrecadação e 

distribuição de direitos autorais. Logo, algumas questões permeiam o presente trabalho, que 

são: O que é a blockchain? Como funciona a administração dos direitos autorais em relação à 

música no Brasil e seus intermediários? Como a blockchain pode tornar o sistema arrecadação 

e a distribuição de direitos autorais em relação à música mais justa e transparente?  

No que tange à metodologia, será empregado o modelo do método hipotético-

dedutivo, demonstrando, ao final, dentro das possibilidades dos dados aferidos o que é 

minimamente tangível até o presente momento com a implementação da tecnologia da 

blockchcain na indústria da música e como ela poderia gerar transparência e justiça na 

arrecadação e distribuição de direitos autorais. 

2. A tecnologia Blockchain 

A tecnologia blockchain ganhou destaque com o Bitcoin, no entanto, cabe ressaltar 

que a mesma é ainda mais antiga, já havia sido desenvolvida antes mesmo dele.7 Em síntese o 

Bitcoin apareceu como uma forma alternativa de moeda e acabou sendo definida, no início de 

sua existência como sendo uma criptomoeda, porém, passados 10 (dez) anos de sua 

existência, e após muitas discussões sobre sua natureza jurídica, dentre tantas outras, 

atualmente o mesmo já é visto não mais como moeda em si, mas como um ativo, de tal sorte 

que tem sido considerado já pela visão da criptoeconomia como sendo um criptoativo. Em 

que pese esse comentário, o trabalho não irá se debruçar sobre o Bitcoin em si, mas sobre a 

plataforma pela qual o mesmo se tornou possível: blockchain. 

A origem da tecnologia blockchain nos leva a 1991, onde Stuart Haber e W. Scott 

Stornetta inicialmente queriam criar um mecanismo no sentido de que a data e a hora dos 

documentos não pudessem ser modificadas. Já em 1992, eles fizeram uma atualização no 

                                                 

7 Nesse sentido, conferir em: DALCASTEL, Marcia; ALONSO, Pedro Moreira. Tecnologia Blockchain e 

Governança Corporativa: Instrumentos de concretização de direitos humanos fundamentais nas empresas 

estatais, p.441. 
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sistema para implantar as “árvores Merkle” conhecida também como “árvores de dispersão”8, 

no qual resultou numa maior eficiência, permitindo que vários documentos fossem coletados 

em um único bloco.9  

A primeira rede blockchain de fato foi estabelecida em 2008 com a publicação de um 

artigo chamado “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, publicado por Satoshi 

Nakamoto10. Em 2009, o código fonte foi lançado como código aberto11, mas a princípio seu 

código fonte original foi definido no código fonte do Bitcoin, por isso a ligação forte existente 

entre blockchain e bitcoin, pois, eles estão ligados quanto ao surgimento de ambas 

tecnologias.12  

Observa-se também que, conforme mencionam Marcia Dalcastel e Silvana Gomes, a 

tecnologia blockchain também acabam modificando as relações humanas, uma vez que 

                                                 

8 “Em criptografia e ciência da computação, árvores de dispersão ou árvores de Merkle são um tipo de estrutura 

de dados que contém uma árvore de informações resumidas sobre um pedaço maior de dados - por exemplo, um 

arquivo - usado para verificar seu conteúdo. Árvores de Merkle são uma extensão das listas de dispersão, que por 

sua vez são uma extensão de Hash. Árvores de Merkle nas quais a função de dispersão subjacente é Tiger são 

frequentemente chamadas de árvores Tiger ou árvores de dispersão Tiger”. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Árvores_de_Merkle. Acesso em: 15 jun. 2019.  

9 Tiago Pereira descreve que: “O primeiro trabalho em uma cadeia de blocos criptograficamente segura foi 

descrito em 1991 por Stuart Haber e W. Scott Stornetta. Eles queriam implementar um sistema em que os 

registros de data e hora dos documentos não pudessem ser violados ou retroativos. Em 1992, Bayer, Haber e 

Stornetta incorporaram as árvores Merkle ao projeto, o que melhorou sua eficiência ao permitir que vários 

documentos fossem coletados em um único bloco”. PEREIRA, Tiago. O que é a tecnologia blockchain? Explora 

conceitos, funcionamento e a origem da blockchain. Disponível em: http://datascienceacademy.com.br/blog/o-

que-e-a-tecnologia-blockchain/. Acesso em: 25 mai. 2019. 

10 Um desenvolvedor desconhecido, sua verdadeira identidade ainda não foi descoberta, acreditam até que não 

seja apenas uma pessoa, mas sim um grupo de pessoas que trabalharam desenvolvendo o sistema, tendo em vista 

sua alta complexidade. 

11 Código aberto é um modelo de desenvolvimento onde pessoas que sabem programar, por exemplo, podem 

ajudar na construção de um sistema ou programa, ou seja, o código aberto promove o licenciamento livre.  

12 Segundo explica Tiago Pereira: “[...] a primeira rede Blockchain foi realmente definida em 2008 com a 

publicação do artigo “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” publicado por Satoshi Nakamoto (um 

desenvolvedor anônimo, cuja real identidade permanece em aberto até hoje, apesar de haver algumas 

especulações a respeito). Em 2009 o código foi lançado como código aberto e implementado por Nakamoto 

como um componente principal da criptomoeda Bitcoin, onde serve como razão pública para todas as transações 

na rede. A tecnologia Blockchain foi primeiramente definida no código fonte original do Bitcoin e, portanto, 

estão intimamente ligados no que diz respeito ao surgimento de ambos. Assim, em 2009 começa a rede do 

Bitcoin quando Satoshi Nakamoto minerou os primeiros Bitcoins. Satoshi Nakamoto desapareceu em 2011. – 

isto é, deixou de participar de fóruns, artigos e contribuições de código acerca do Bitcoin. Mas mesmo com a 

ausência de Satoshi Nakamoto, o Bitcoin continuou a ser desenvolvido, com o esforço da comunidade em geral 

trabalhando para resolver diversos problemas no código – incluindo, por exemplo, uma falha técnica em 2013 

que causou uma bifurcação na Blockchain. Sendo a base tecnológica das criptomoedas, a Blockchain tem 

recebido o interesse de bancos, empresas e organizações governamentais. Desde então, modificações têm sido 

feitas a partir da versão original e novas aplicações tem sido atrelada à Blockchain, principalmente na área de 

Finanças”. PEREIRA, Tiago. O que é a tecnologia blockchain? Explora conceitos, funcionamento e a origem da 

blockchain. Disponível em: http://datascienceacademy.com.br/blog/o-que-e-a-tecnologia-blockchain/. Acesso 

em: 25 mai. 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Criptografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hash
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tiger
https://pt.wikipedia.org/wiki/Árvores_de_Merkle
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00196791
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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responde por uma infinidade de outras disrupturas. Além disso, também as autoras observam 

que a referida tecnologia está além do uso das criptomoedas ou, em linguagem atual, dos 

criptoativos. São também utilizados, por exemplo, na confecção dos contratos inteligentes 

(smart contracts).13 Ressaltam que a mesma pode ser utilizada pela Administração Pública 

para a realização de contratos aditivos nos contratos licitatórios, dando mais segurança e 

agilidade.14 Para as autoras os “avanços tecnológicos velozes e transformadores têm 

proporcionado o aparecimento de instrumentos e serviços que carregam consigo a promessa 

de catalisar progresso e desenvolvimento, cujas noções contemporâneas importam não apenas 

em processos criativos e no aperfeiçoamento técnico, mas incorporam dimensões sociais, 

políticas e econômicas”. Em razão do sistema de funcionamento a tecnologia tem sido 

utilizada em vários setores. “Pode-se citar, a título de exemplo, a realização dos contratos 

inteligentes (smart contracts) ou seu uso como instrumento de fiscalização da cadeia 

produtiva, de sorte a combater o uso da mão de obra escrava e/ou infantil. As vantagens 

proporcionadas pelo blockchain em comparação com outras tecnologias e plataformas 

residem em fatores como a criptografia de chaves, o armazenamento distribuído de dados e 

sua orientação através de um protocolo de consenso. Em conjunto, estes atributos permitem 

que quaisquer tipos de registros sejam realizados”.15  

Esta tecnologia se funda em três pilares: (i) livro razão aberto (tecnologia digital 

open ledger), (ii) descentralização e (iii) consenso. O primeiro pilar é chamado de livro razão 

aberto porque integra uma estrutura de dados que tem por finalidade registrar todas as 

transações. Um ledger é um livro razão digital que tem a funcionalidade de tornar os registros 

imutáveis. A descentralização funciona como banco de dados distribuído, onde há várias 

cópias desse livro na rede, não tendo um servidor central que alimenta os computadores 

                                                 

13 Conforme pode ser conferido em: DALCASTEL, Marcia; GOMES, Silvana. REPERCUSSÕES JURÍDICAS 

DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN: o caso dos contratos inteligentes. In: QUIRINO, Carina de Castro; VAL, 

Eduardo Manuel; RACHED, Gabriel; DALCASTEL, Marcia Bataglin; CHAVES, Vinicius Figueiredo. Debates 

sobre estado empresário e regulação. Curitiba: CRV, 2018, p. 202-217. 

14 DALCASTEL, Marcia; GOMES, Silvana. REPERCUSSÕES JURÍDICAS DA TECNOLOGIA 

BLOCKCHAIN: o caso dos contratos inteligentes. In: QUIRINO, Carina de Castro; VAL, Eduardo Manuel; 

RACHED, Gabriel; DALCASTEL, Marcia Bataglin; CHAVES, Vinicius Figueiredo. Debates sobre estado 

empresário e regulação. Curitiba: CRV, 2018, p. 202-217. 

15 DALCASTEL, Marcia Bataglin; GOMES, Silvana. EMPRESAS ESTATAIS: governança corporativa 

instrumentalizada pela perspectiva da tecnologia blockchain e dos contratos inteligentes nos termos aditivos. In: 

QUIRINO, Carina de Castro; MENDONÇA, José Vicente Santos de Mendonça; Baptista, Patricia (Org.). 

Inovações no Direito Público. Curitiba: CRV, 2018, p.421-429. 
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clientes, trata-se de uma rede onde os computadores funcionam como clientes e servidores ao 

mesmo tempo.16 

Embora a linguagem computacional seja complexa para o entendimento do 

funcionamento da tecnologia em si, é facilmente perceptível a sua utilidade e simplicidade 

para as relações comuns, como, por exemplo, o registro de um imóvel na plataforma 

blockchain, ou até mesmo a compra de um produto que será pago com uma criptomoeda que 

dessa tecnologia deriva. O bitcoin representa a primeira e a mais conhecida de todas essas 

criptomoedas, assim consideradas em sentido amplo e não jurídico. Para além do uso no 

sistema financeiro, como meio de pagamento, ou mesmo como instrumento de investimento 

(criptoativo), serve a blockchain como instrumento de fiscalização ampla, em razão da sua 

transparência e por possuir o armazenamento de dados de forma descentralizada. É em 

relação a essa característica descentralizada e a capacidade de armazenamento de difícil 

acesso para alterações que ela acaba se tornando um meio importante de registro de qualquer 

tipo de informação. 

O termo blockchain tem origem do inglês que significa “cadeia de blocos”17. De 

acordo com Geraldo José Dolce Uzum Martins “O esforço computacional para criação de 

                                                 

16 DALCASTEL, Marcia Bataglin; MOTA, Marksuel Marins da. TECNOLOGIA BLOCKCHAIN E 

CAPITALISMO CONSCIENTE: INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA A EXPLORAÇÃO DE MÃO 

DE OBRA ESCRAVA E/OU INFANTIL NO MUNDO DA MODA. DEBATES SOBRE ESTADO 

EMPRESÁRIO E REGULAÇÃO: Perspectivas Latino-Americanas. Curitiba: CRV [no prelo]. 2019. 

17 Conforme descreve Clodoaldo Cristiano Silva: “De uma forma mais abstrata, a cadeia de bloco é um protocolo 

de confiança formado por um conjunto de informações interligadas entre si, de modo que o bloco seguinte 

precisa estar ligado intrinsecamente no bloco anterior para continuar a construção da cadeia”. In: SILVA, 

Clodoaldo Cristiano. Blockchain: um estudo da descentralização da tecnologia da computação na quarta 

revolução industrial e seu impacto sócio-ambiental. Niterói, 2018, p. 21. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Tecnologia de Sistemas de Computação) – Escola de Engenharia, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2018.p. 26. O autor também cita Satoshi Nakamoto quando o mesmo destaca que: “Na sua 

concepção original, blockchain é uma base de dados distribuída numa rede de computadores, com 

todos os registros de endereços e saldos gravados cronologicamente, onde alguns participantes ofertam 

esforços computacionais para gravação de um novo bloco em troca de uma parte do valor 

transacionado”. Indo mais além, o autor ressalta ainda que: “O SAP Brasil fala de dois tipos de 

blockchain: público e privado, na blockcahin pública todos os que participam da rede podem realizar 

diversas ações sem a necessidade de autorização, desde ler, enviar transações ou cooperar no processo 

de consenso, ainda as transações são públicas e os usuários permanecem anônimos, um grande 

exemplo de blockchain público é a plataforma que valida as transações do bitcoin. Em se tratando de 

blockchain privada, esta é dirigida por uma única entidade que libera o acesso aos usuários que 

respeitam certos critérios predefinidos, esse tipo de blockchain é mais vantajoso para administração 

governamental por exemplo”. In: MARTINS, Geraldo José Dolce Uzum. Avaliação do blockchain 

aplicado no processo de compras de uma organização. São Paulo, 2019. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia de Produção) – Departamento de Engenharia de Produção, Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, 2019. 
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um novo bloco (mineração) é feito exclusivamente por cada computador conectado”.18 A 

estrutura da blockchain é formada por uma cadeia de blocos conectados como se fosse uma 

corrente por meio de um hash, essa conexão acontece de forma linear e cronologicamente19.  

A figura 1 a baixo representa a cadeia de blocos: 

 

 

Fonte: GUPTA, (2017) apud MARTINS, (2019, p. 23) 

 

 

                                                 

18 MARTINS, Geraldo José Dolce Uzum. Avaliação do blockchain aplicado no processo de compras 

de uma organização. São Paulo, 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – 

Departamento de Engenharia de Produção, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2019. p. 

21. 

19 Ainda mencionando Geraldo José Dolce Uzum Martins, também vale ressaltar que o autor assim se manifesta: 

“O blockchain é desenvolvido numa arquitetura de blocos de dados conectados por criptografia. 

Cada bloco contém os dados de todas as transações do sistema desde sua origem e pode criar uma 

impressão digital única, utilizada para confirmar a validade da informação. Os blocos estão conectados 

linear e cronologicamente (como uma corrente) com o próximo bloco através de um hash. Um alto 

padrão de privacidade é alcançado, pois a identidade de cada usuário faz uso de uma chave de acesso 

pública e variável. A criação de um novo bloco depende de provas de consenso, que são problemas 

matemáticos que demandam certo poder computacional para resolução. Conforme explicado 

anteriormente, o blockchain é uma cadeia de blocos ordenados de forma temporal e validados por 

meio de um algoritmo para resolver um problema matemático que envolve funções hash 

unidirecionais. O tamanho do blockchain aumenta conforme cresce o número de transações. Cada 

bloco contém um hash exclusivo (assinatura digital única), lote das transações mais recentes e o hash 

do bloco anterior. A geração de cada bloco acontece no momento em que ele é validado. O hash do 

bloco anterior garante a união dos blocos e previne que qualquer bloco seja alterado ou outro bloco 

seja inserido entre dois blocos existentes. A alteração em qualquer uma das operações de um bloco já 

validado invalida todo o restante da cadeia a sua frente, dado que as autenticações dos blocos à frente 

não são mais válidas. Assim, cada bloco subsequente fortalece a checagem do bloco anterior e, 

consequentemente, de todo blockchain”. In: MARTINS, Geraldo José Dolce Uzum. Avaliação do 

blockchain aplicado no processo de compras de uma organização. São Paulo, 2019. 84 f. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia de Produção) – Departamento de Engenharia de Produção, Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo, 2019. p. 22. 
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A figura 2 a baixo representa a ligação dos blocos em cadeia através do hash:  

 

Figura 2 – Ligação dos blocos em cadeia 

 

Fonte: SILVA, (2018, p.27) 

 

O tipo de rede utilizada na blockchain é a ponto-a-ponto, ou seja, nesse tipo de rede 

não existe um computador central que alimenta computadores clientes, na verdade o banco de 

dados é descentralizado e os computadores conectados na rede exercem a função de servidor e 

cliente ao mesmo tempo. Esse tipo de rede torna a blockchain altamente segura tendo em vista 

que a cópia do seu banco de dados é distribuída para cada computador da rede, por isso, caso 

algum hacker queira invadir a blockchain, ele teria que mexer em todos os computadores ao 

mesmo tempo o que torna impossível de hackear20.  

                                                 

20 De acordo como que explica Clodoaldo Cristiano Silva: “Estas transações são registradas no livro razão como 

um histórico de transações eletrônicas que ocorrem na sua rede ponto-a-ponto. A estrutura exclui a entidade de 

terceiros através da prova de trabalho entre as máquinas mineradoras ou, podendo usar também um mecanismo 

de consenso para realizar a confiança. O fato de ser descentralizado não quer dizer que o dono da máquina 

mineradora detém algum controle sobre a estrutura da Blockchain, mas sim que o sistema que está em 

funcionamento na máquina tem autonomia para se comunicar com as outras máquinas da rede, ou nós da rede 

ponto a ponto. A estrutura da rede ponto-a-ponto é a solução para prevenir a ocorrência de gasto duplo. Entende-

se como gasto duplo a possibilidade transferir o ativo mais de uma vez. Para entendermos melhor o 

funcionamento da Blockchain iremos abordar, doravante, seu uso para transferência de moeda digital, no caso, 

Bitcoin. O Bitcoin é, portanto, a informação única transferida entre os endereços do livro razão da Blockchain. 

Essa informação, por ser única, pode ser dada um valor monetário, assumindo as- sim a função de moeda. A 

arquitetura ponto-a-ponto é uma arquitetura de rede onde cada um dos computadores ou nós da rede se comunica 

diretamente com outro nó podendo as- sumir a função de cliente ou de servidor. Esta arquitetura permite um 

compartilha- mento de recursos e dados sem a necessidade de um servidor central. A característica 

descentralizadora da rede ponto-a-ponto é que garante a segurança da Blockchain. Cada computador (ou nó) na 

rede pode conter uma cópia completa do livro- razão e realiza trabalhos para validar e transmitir as informações 

dessas transações aos outros nós da rede”. In: SILVA, Clodoaldo Cristiano. Blockchain: um estudo da 

descentralização da tecnologia da computação na quarta revolução industrial e seu impacto sócio-ambiental. 

Niterói, 2018. 90 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia de Sistemas de Computação) – 

Escola de Engenharia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. p. 28. 
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Na figura a baixo é demonstrada a diferença entre a topologia de rede ponto-a-ponto e 

cliente-servidor. Clodoaldo Cristiano Silva destaca que na “blockchain, a topologia ponto a 

ponto a responsabilidade de manter um livro-razão está em cada nó da rede, diferentemente 

do cliente-servidor, onde um nó pode deter a responsabilidade de centralizar um recurso 

computacional”.21 

 

Figura 3 – Topologias de rede ponto-a-ponto e cliente-servidor: 

             

Fonte: SILVA (2018, p. 29) 

 

Quanto à validação dos dados precisamos entender as funções do hash e a prova de 

trabalho (proof of work)22. A prova de trabalho está relacionada com a ideia do 

                                                 

21 In: SILVA, Clodoaldo Cristiano. Blockchain: um estudo da descentralização da tecnologia da computação na 

quarta revolução industrial e seu impacto sócio-ambiental. Niterói, 2018. 90 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Tecnologia de Sistemas de Computação) – Escola de Engenharia, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2018. p. 29. 

22 Geraldo José Dolce Uzum Martins, citando Johannes Buchmann, destaca que: “(...) as funções de hash são 

pequenos programas de computador que transformam qualquer classe de dado em um número de tamanho fixo, 

independentemente do tamanho de entrada. Existem muitas funções de hash diferentes entre si no que tange ao 

tamanho do valor de hash gerado. Um grupo importante de funções de hash chama-se funções de hash 

criptográficas, que criam impressões digitais singulares para qualquer tipo de dado. A mais utilizada no 

blockchain é a SHA-256, que produz uma string de saída de 256 bits. A classificação unidirecional impossibilita 

que seus valores de entrada sejam rastreados com base nas saídas. Esse tipo de função é muito utilizado no 

campo da criptografia, uma vez que é fácil de computar o resultado da função, mas o inverso não é válido. Isso 

significa que é impossível recuperar os dados de entrada originais baseado no valor de hash”. In: MARTINS, 

Geraldo José Dolce Uzum. Avaliação do blockchain aplicado no processo de compras de uma organização. São 

Paulo, 2019. 84 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Departamento de Engenharia de 

Produção, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2019. Também versando sobre a prova de trabalho, 

Clodoaldo Cristiano Silva destaca que: “A prova de trabalho é um mecanismo de consenso e é realizado por um 

algoritmo Hashcash. Este algoritmo tem sido usado por muitos cientistas da computação como uma técnica de 

contramedida de negação de serviço em vários sistemas. Um carimbo de hashcash constitui uma prova de 

trabalho que leva uma quantidade de trabalho parametrizável para calcular para o remetente. O destinatário (e, na 

verdade, qualquer pessoa que seja publicamente auditável) pode verificar os carimbos de hashcash recebidos 

com eficiência”. SILVA, Clodoaldo Cristiano. Blockchain: um estudo da descentralização da tecnologia da 
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algoritmo de consenso, ou seja, o principal mecanismo na validação dos blocos é o algoritmo 

de consenso23. A ação de resolver um problema matemático é conhecida como mineração e o 

computador que resolveu o problema é chamado de minerador.24 

 

3. A administração dos direitos autorais no Brasil em relação à música e seus 

intermediários 

 

De acordo com os autores Sérgio Branco e Pedro Paranaguá, primeiramente é 

importante salientar que no mundo existem dois tipos de sistemas de direitos do autor. O droit 

d’auteur, chamado também de sistema francês ou continental, e o copyright, chamado 

também de sistema anglo-americano. O Brasil obedece ao sistema continental de direitos 

autorais, este sistema continental se diferencia do sistema anglo-americano, tendo em vista 

que o copyright foi constituído a partir da possiblidade de reprodução de cópias, sendo este o 

                                                                                                                                                         

computação na quarta revolução industrial e seu impacto sócio-ambiental. Niterói, 2018. 90 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia de Sistemas de Computação) – Escola de Engenharia, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018.p. 36. 

23 Geraldo José Dolce Uzum Martins, versando sobre o protocolo de consenso assim se manifesta: “Uma série de 

regras que governa o modo como os dados de transação são processados e adicionados ao sistema. Em linhas 

gerais, todos os usuários devem trabalhar com a mesma e mais atualizada versão da cadeia. Para tanto, a 

informação de que um novo bloco acabou de ser criado é tratada de forma semelhante por cada usuário, 

encaminhando aos pares com quem se comunica após validação. Duplicatas de transações ou de blocos são 

identificadas e filtradas com base em seus valores de hash criptográficos. E todo usuário é habilitado a ordenar as 

informações recebidas, pois os dados de transações e cabeçalhos dos blocos contêm marcadores de data. Uma 

vez que essa validação é executada pela maioria dos mineradores, os mesmos abandonam o trabalho no bloco 

atual e iniciam os esforços no bloco seguinte. Eventualmente, devido ao tamanho da rede e a possibilidade de 

validações simultâneas ocorrerem, existe a possibilidade de uma bifurcação na cadeia. O mesmo algoritmo de 

consenso resolve essa questão, determinando que a sequência mais longa criada após a bifurcação será a 

sobrevivente. A bifurcação mais curta é excluída e seus blocos retornam para a fila de processamento”. In: 

MARTINS, Geraldo José Dolce Uzum. Avaliação do blockchain aplicado no processo de compras de uma 

organização. São Paulo, 2019. 84 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Departamento de 

Engenharia de Produção, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2019.p. 25. 

24 Segundo Daniel Drescher, citado por Geraldo José Dolce Uzum Martins: “A ação de resolver esse problema é 

popularmente conhecida como mineração, ao passo que o computador que executou a rotina é chamado de 

minerador. A criação de blocos válidos custa energia, tempo e dinheiro, pois exige a resolução de um problema 

de adivinhação de hash único para cada bloco, dispendioso do ponto de vista de processamento. A resolução de 

um bloco gera uma recompensa para o usuário que a realizou primeiro. Dessa forma, a rede remunera pelo seu 

funcionamento e os usuários são incentivados a minerar mais, aumentando a eficiência da rede. Pode-se afirmar 

que a recompensa é o ônus relacionado à obtenção e à manutenção da integridade de todo o sistema.” 

(DRESCHER, 2018, apud MARTINS, 2019, p. 24). MARTINS, Geraldo José Dolce Uzum. Avaliação do 

blockchain aplicado no processo de compras de uma organização. São Paulo, 2019. 84 f. Dissertação (Mestrado 

em Engenharia de Produção) – Departamento de Engenharia de Produção, Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo, 2019. 
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principal direito a ser protegido, o sistema continental se preocupa com outras questões, tais 

como a criatividade da obra a ser copiada e os direitos morais do autor da obra.25  

Os direitos autorais no Brasil em relação à música são disciplinados pela Lei n. 

9.610/1998, conhecida como LDA que está relacionada com a criação artística, musical, 

científica e entre outras. Existe também a Lei n. 9279/1996 que está relacionada com a 

propriedade industrial, ou seja, essa lei protege as patentes, as marcas e o desenho industrial. 

Mas nesse presente trabalho vamos nos preocupar apenas com a lei de direitos autorais em 

relação a música que é o objeto da pesquisa. 

É importante dizer que o registro da obra é facultativo, ou seja, de acordo com a 

LDA, a proteção dos direitos autorais independe de registro. O registro serve mais na verdade 

para dá uma segurança maior ao autor da obra, em relação a música, esta pode ser registrada 

na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, portanto, o registro pode ser 

útil para o caso de precisar fazer prova em disputa judicial ou não, é o caso em que mais de 

uma pessoa alegue ser titular de direitos sobre determinada obra  

Existe uma dúvida entre muitos para saber quem é o autor. A LDA em seu art. 11 

afirma que “autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica”. 

Entretanto, no seu parágrafo único do mesmo artigo traz uma exceção, ou seja, “a proteção 

concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei”. Bom, 

é preciso ter em mente a distinção entre autor e titular dos direitos autorais. Por um princípio 

lógico e interpretativo da lei, apenas a pessoa física pode ser autora, tendo em vista que só 

humanos tem a capacidade de criar. Já a pessoa jurídica não pode criar, salvo por meio das 

pessoas físicas que a compõe, então, de fato, autores são sempre pessoas físicas.26. Contudo, 

isso se diferencia da questão da titularidade, pois, mesmo que apenas uma pessoa física possa 

ser autora, ela pode transferir a titularidade de seus direitos a qualquer terceiro interessado, 

seja pessoa física ou jurídica.  Cabe observar que Sergio Branco e Pedro Paranaguá assim se 

manifestam: “Nesse caso, ainda que a pessoa física seja para sempre a autora da obra, o titular 

legitimado a exercer os direitos sobre esta pode ser uma pessoa jurídica ou física distinta do 

autor”.27 A LDA disciplina que os direitos do autor podem ser transferidos a terceiros por ele 

ou por seus sucessores de forma total ou parcial, a título universal ou singular, mediante 

                                                 

25 In: BRANCO, Sérgio; PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. 1ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 21. 

26 In: BRANCO, Sérgio; PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. 1ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 39. 

27 In: BRANCO, Sérgio; PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. 1ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 39. 
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licenciamento, concessão ou cessão, assim a transferência da titularidade da obra intelectual 

se caracteriza pela cessão. Existem dois exemplos que podem ajudar na compreensão de que 

na verdade a LDA protege o titular dos direitos autorais e nem sempre é o autor28. 

Para efeitos jurídicos, o direito do autor se divide em moral e patrimonial. Os direitos 

morais seriam uma emanação da personalidade do autor e que estão restritamente ligados à 

relação do autor com a criação (os direitos morais do autor são inalienáveis, irrenunciáveis, 

imprescritíveis e impenhoráveis), a divulgação e a titulação da obra, estes estão previstos no 

art. 24 e 27 da LDA, esses direitos morais se dividem em (indicação da autoria, circulação da 

obra e alteração da obra), já os direitos patrimoniais consistem em basicamente na exploração 

econômica da música, ou seja, regula o exercício do poder econômico do autor sobre a 

utilização da sua obra por terceiros.29  

Uma grande questão no meio musical é sabermos diferenciar a obra musical feita 

pelos compositores, na qual é feita uma partitura que contêm a melodia e a letra (quando uma 

obra musical for letrada) ou por uma partitura constando apenas a melodia (quando for uma 

obra instrumental sem letra) e o fonograma, no qual pode ser entendido como uma gravação 

da obra musical formada com a participação dos intérpretes, chamados de músicos 

executantes. 30 Então podemos concordar que a obra musical tem uma grande diferença com o 

fonograma31. 

Dessa forma as gravadoras realizam um contrato de cessão de direitos titulares em 

seu favor, ou seja, as gravadoras, como compreende Daniel Valle, partir do momento em que 

                                                 

28 Sérgio Branco e Pedro Paranaguá destacam que:“Um exemplo muito esclarecedor: o escritor Paulo Coelho 

pode transferir seus direitos econômicos sobre determinada obra que escreveu para a editora responsável por sua 

publicação. Nesse caso, Paulo Coelho será para sempre autor da obra, mas não exercerá pessoalmente o direito 

sobre ela, já que, com a transferência, a editora é que terá legitimidade para exercê-lo. Por outro lado, o autor 

pode transferir seus direitos para um amigo ou um parente. Da mesma forma, continuará a ser autor da obra, mas 

o exercício de seus direitos econômicos caberá a quem recebeu os direitos por meio de contrato — uma pessoa 

física, neste segundo exemplo”. In: BRANCO, Sérgio; PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 2009. p. 40. 
29 In: BRANCO, Sérgio; PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. 1ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 47. 

30 Conforme aponta VALLE, Daniel Blockchain e o Mercado Da Música. Rio de Janeiro, 2018. 85 f. Monografia 

(Especialista em Direito) – Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Capital, 2018. p. 12.  

31  Nesse sentido aponta Daniel Valle: “A obra musical, diferentemente do fonograma, é justamente a parte da 

música de que decorrem os direitos de autor, os quais são contratados com as chamadas editoras musicais. O 

fonograma, por sua vez, do qual decorrem os direitos conexos, é o ativo das gravadoras musicais, também 

chamadas de produtoras fonográficas, cujo business consiste em contratar um ou mais intérpretes e/ou músicos 

executantes para gravarem uma determinada obra musical, arcando a Gravadora, costumeiramente, com todos os 

custos de produção e pós- produção que envolve a gravação”. VALLE, Daniel. Blockchain e o Mercado Da 

Música. Rio de Janeiro, 2018. Monografia (Especialista em Direito) – Pós-Graduação em Direito da Propriedade 

Intelectual, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Capital, 2018. p. 12. 
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foi assinado o contrato, elas passam a ser titulares dos direitos autorais sobre o fonograma 

“(...) e como contrapartida, assumem a obrigação de destinar certo percentual dos royalties 

arrecadados com a exploração comercial daquele para o(s) contratado(s)”.32  

Antes de adentrarmos na questão da administração ou gestão coletiva de direitos 

autorais e seus intermediários relacionados à música, será tratado agora nesse primeiro 

momento sobre os direitos conexos, conhecidos também como direitos vizinhos ou droits 

voisins, isso porque, por serem direitos próximos, parecem que são direitos autorais. Os 

direitos conexos, como descrevem Sergio Branco e Pedro Paranaguá “trata-se, a bem da 

verdade, do direito de difundir obra previamente criada. O esforço criativo aqui evidente não 

é o de criação da obra, e sim de sua interpretação, execução ou difusão”.33. Com isso, a LDA 

estabelece que as normas no que tange aos direitos do autor, deve-se aplicar, no que couber, 

aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das 

empresas de radiodifusão, vale ressaltar que os direitos conexos são regulados pela 

Convenção de Roma, de 1961 no âmbito internacional.  

Os direitos conexos abrangem os artistas intérpretes ou executantes, ou seja, todos 

cantores, músicos e entre outros. A LDA confere aos intérpretes muitos direitos que 

representam muitas vezes uma barreira a mais na circulação das obras34. Os direitos conexos 

também se aplicam aos produtores fonográficos, estes são os que financiam a produção do 

fonograma, ou seja, são produtoras dos CDs que fazem a ponte entre a obra musical e o 

fonograma. Da mesma forma a LDA confere também muitos direitos aos produtores 

fonográficos que acabam por se tornar muitas vezes barreiras à circulação de obras 

intelectuais35. 

                                                 

32 In: VALLE, Daniel. Blockchain e o Mercado Da Música. Rio de Janeiro, 2018. Monografia (Especialista em 

Direito) – Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro Capital, 2018. p. 123. 

33 In: BRANCO, Sérgio; PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. 1ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009. 144 p. — 

(Série FGV Jurídica). p. 124. 

34 Sérgio branco e Pedro Paranaguá apontam que: “Conforme determina o art. 90 da LDA, o artista intérprete ou 

executante tem o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir: a fixação de suas 

interpretações ou execuções; a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou execuções 

fixadas; a radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não; a colocação à disposição do público 

de suas interpretações ou execuções, de maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar 

que individualmente escolherem; a qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou 

execuções”. In: BRANCO, Sérgio; PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. 1ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009, 

p. 124. 

35 De acordo Sérgio Branco e Pedro Paranaguá: “Garante-se aos produtores de fonogramas o direito exclusivo 

de, a título oneroso ou gratuito, autorizar lhes ou proibir-lhes: a reprodução direta ou indireta, total ou parcial; a 

distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da reprodução; a comunicação ao público por meio da 
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Os direitos conexos além de atingir aos intérpretes e às produtoras de fonogramas, 

ela atinge também às empresas de radiodifusão, ou seja, às rádios e aos canais de televisão. A 

LDA estabelece que as empresas de radiodifusão têm o direito exclusivo de autorizar ou 

proibir a retransmissão. Com a chegada da tecnologia blockchain, vislumbra-se um futuro 

promissor para os criadores de propriedade intelectual, mas para os intermediários que fazem 

arrecadação e distribuição de direitos autorais pode apresentar um cenário preocupante caso 

eles não se reinventem. 

No que tange as editoras musicais, sua função é de explorar comercialmente obras 

musicais e gerir direitos autorais em relação ao fonograma. Como bem salienta Daniel Valle 

“A editora, para tanto, firma os contratos chamados contratos-tipo, cujo escopo consiste na 

concessão de autorização pelo autor para que aquela atue como representante de seus 

interesses patrimoniais de compositor” 36 Com isso, muitas vezes a editora seduzindo o artista 

e prometendo ampla divulgação das suas obras musicais, o artista acaba aceitando um 

contrato bastante oneroso para ele mesmo e muitas vezes não consegue compreender muito 

bem37. Tempos atrás nas décadas de 60, 70 e 80, as editoras lucraram muito com direitos 

autorais, entretanto, esses contratos entre o artista e as editoras são discutidos judicialmente 

até hoje.  

Quanto aos agregadores digitais38 como a CD Baby que na verdade são 

intermediários entre o artista, o fonograma e as plataformas digitais, ou seja, hoje não é 

                                                                                                                                                         

execução pública, inclusive radiodifusão; quaisquer outras modalidades de utilização, existentes ou que venham 

a ser inventadas”. In: BRANCO, Sérgio; PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. 1ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 

2009, p.125. 

36 In: VALLE, Daniel. Blockchain e o Mercado Da Música. Rio de Janeiro, 2018. 85 f. Monografia (Especialista 

em Direito) – Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro Capital, 2018. p.  14. 

37 Além disso, Daniel Valle também ressalta que: “Aprofundando um pouco mais, temos então que as editoras, 

para as Obras, e as gravadoras, para os fonogramas, são responsáveis pela execução da parte burocrática que 

viabiliza não somente a proteção das obras, mas como também o recebimento de todos os direitos delas, sem 

prejuízo do importantíssimo trabalho de divulgação, como, por exemplo, pitching para sincronizar as 

composições em filmes, séries e novelas. No entanto, fato é que hoje as editoras e gravadoras gastam grande 

parte de seu tempo com a gestão de direitos, que exige conhecimento técnico de como funciona o sistema como 

um todo e constante acompanhamento, esforço que poderia ser dedicado na busca por oportunidades de 

utilização do patrimônio intelectual administrado”. In: VALLE, Daniel. Blockchain e o Mercado Da Música. Rio 

de Janeiro, Monografia (Especialista em Direito) – Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual, 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Capital, 2018. p. 16. 

38 Nesses termos , cabe destacar que Daniel Valle destaca que: “A função dos agregadores é distribuir o conteúdo 

(fonograma) em todas as plataformas digitais com as quais tem convênio e das quais recebem os direitos conexos 

aos de autor com certa periodicidade que serão repassados às gravadoras, estas que, por fim, distribuirão aos 

intérpretes conforme for convencionado em contrato”. In:VALLE, Daniel. Blockchain e o Mercado Da Música. 
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possível o artista fazer um upload do seu fonograma para a plataforma digital, o artista deve 

fazer um contrato com esses agregadores digitais que em contraprestação vão divulgar os 

fonogramas em todas as plataformas digitais como Spotify e etc. Isso pode tornar o consumo 

da música em escala mundial, entretanto, o relatório da exploração comercial da música já 

vem repartido entre as plataformas digitais, os agregadores digitais, o autor da música e os 

interpretes. Nessa cadeia, o artista é o último a receber.  

Essas plataformas digitais de download e streaming (Spotify, Tidal, Apple Music, 

Deezer, Google play e entre outros) vem crescendo bastante no mercado da música, já que 

muitas pessoas hoje em dia não compram CDs e não compram downloads de músicas, 

preferem fazer a assinatura de um serviço de streaming e assim ouvir suas músicas. Ou seja, o 

artista consegue divulgar sua obra musical sem a necessidade de uma gravadora/editora, 

assim, o produto de artistas pequenos e grandes podem estar na mesma prateleira. O que 

ocorre é que os artistas de qualquer jeito dependem desses intermediários para ter seus 

fonogramas distribuídos e divulgados. Apesar de o streaming oferecer muitas vantagens ao 

consumidor da música, para os artistas da obra musical nem tanto, já que um dos pontos 

negativos é a baixa receita distribuída aos proprietários das obras musicais. Vejamos alguns 

dados39. 

O Napster40 foi fechado devido a vários processos judiciais de gravadoras e artistas a 

respeito de violação a direitos autorais, hoje o Napster é um serviço de streaming de música 

pago. Deixou de ser aquela plataforma digital de compartilhamento de músicas gratuita que 

                                                                                                                                                         

Rio de Janeiro, 2018. Monografia (Especialista em Direito) – Pós-Graduação em Direito da Propriedade 

Intelectual, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Capital, 2018. p. 16. 

39 Lucas Alves Brito e Dayane Costa Oliveira, citando Daniel Sanchez esclarecem que: “Spotify, a plataforma de 

streaming com o maior número de assinantes, por exemplo, tem um dos menores valores de pagamento: 

$0.0038. Segundo a Digital Music News, um artista americano sem contrato com o Spotify, para ganhar um 

salário mínimo (1.260 dólares) precisaria de 380 mil reproduções na plataforma. Aqueles com contrato ganham 

$0.0044 por reprodução, precisando de 340 mil reproduções para alcançar o salário mínimo. Há dois anos atrás o 

valor pago aos artistas era de $0.007 na plataforma. Enquanto o YouTube é o último colocado com um valor de 

$0,0006 por reprodução”. In: BRITO, Lucas Alves; SILVA, Dayane Costa Oliveira da. O consumo da música 

digital após o blockchain: as propostas de mudança da tecnologia na indústria fonográfica. A discussão é em 

torno da implementação da blockcahin no na indústria fonográfica. 

40 De acordo com os esclarecimentos de Lucas Alves Brito e Dayane Costa de Oliveira, citando Gisela G. 

S.Castro: “O Napster, ironicamente, é o serviço de streaming que paga melhor seus artistas: $0.0167 a não 

assinados e $0.0190 a assinados. Lançado em 1999 como um programa de compartilhamento peer-to-peer de 

arquivos MP3 entre seus usuários, Napster transformou a indústria fonográfica na época, potencializando a 

pirataria na Internet e diminuindo drasticamente o número de vendas de mídias físicas”. In: BRITO, Lucas 

Alves; SILVA, Dayane Costa Oliveira. O consumo da música digital após o blockchain: as propostas de 

mudança da tecnologia na indústria fonográfica. A discussão é em torno da implementação da blockcahin no na 

indústria fonográfica, p.11. 
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fortalecia a pirataria. Quanto a transparência, uma coisa que os artistas do ramo musical vem 

buscando há muito tempo, os serviços de streaming não oferece, muitos se perguntam porque 

uma música gera tanta receita enquanto outra não gera tanto assim, não é apresentado um 

relatório de como é feita a arrecadação e distribuição dos direitos autorais, os artistas ficam 

perdidos e quem fica com o grande lucro mesmo são as empresas de streaming.  

No Brasil, conforme ressalta Daniel Valle, além dos agregadores digitais, das 

plataformas de streaming, das editoras e das gravadoras, existe também um sistema nacional 

de organização de arrecadação e distribuição de direitos autorais em razão da execução 

pública de uma música com fim comercial, no qual é exercida pelo Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição – ECAD.41 Sua existência está regulamentada no art. 99 da LDA 

que determina “(...) que as associações manterão um único escritório central para a 

arrecadação e distribuição, em comum, dos direitos relativos à execução pública das obras 

musicais e literomusicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão 

por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais”.42  

O ECAD é uma sociedade civil de natureza privada e sem fins lucrativos, instituído 

pela Lei n° 5.988/73 e mantido pela atual lei 9.610/1998, a LDA. Atualmente o ECAD é 

administrado por 7 (sete) associações de música: Abramus (Associação Brasileira de Música e 

Artes), Amar (Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes), Assim (Associação de 

Intérpretes e Músicos)43, Sbacem (Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores 

de Música), Sicam (Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais), Socinpro 

(Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais) e UBC (União 

Brasileira de Compositores). Toda obra musical que é tocada publicamente em emissoras de 

rádio e televisão, shows, eventos, internet, bares, restaurantes, casas de show, lojas, boates, 

cinemas, academias, hotéis, plataformas de streaming, entre outros, o artista deve receber uma 

retribuição autoral. Ou seja, todo lugar que utiliza a música com fim comercial deve-se pagar 

direitos autorais aos artistas e quem faz essa ponte é o ECAD na maioria das vezes, tendo em 

vista que o artista não é obrigado a se associar ao ECAD, conforme dispõe a Constituição 

sobre a livre associação.  

                                                 

41 In: VALLE, Daniel. Blockchain e o Mercado Da Música. Rio de Janeiro, Monografia (Especialista em 

Direito) – Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro Capital, 2018. p. 16 

42 In: BRANCO, Sérgio; PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. 1ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p.130. 

43 Associação criada em 1978 por Elis Regina com objetivo de defender os direitos autorais dos músicos.  
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Na assembleia Geral do ECAD na qual é formada pelas associações, se discute a 

fixação de preços e todas as regras de arrecadação e distribuição dos direitos autorais. Para 

que o artista possa receber os direitos autorais do ECAD pela a execução pública das suas 

músicas, estes precisam ser filiados a uma das associação que compõe o ECAD e sempre 

manter seu repertório atualizado. O valor arrecadado leva em consideração diversos fatores, 

como local em que a música é tocada, sua importância para o negócio, lojas comerciais, 

emissoras de rádio e cinemas e entre outros.  

O ECAD tem a função de recolher e distribuir os direitos autorais decorrentes da 

execução pública para as associações a compõe e estes repassam para os titulares de direito 

que são: compositores, intérpretes, arranjadores, gravadoras, produtores artísticos, letristas 

editoras. Mas o que ocorre muitas vezes são os “‘conflitos de cadastro’ feitos para a mesma 

obra ou fonograma (na maioria das vezes por duas editoras ou gravadoras diferentes), onde os 

créditos ficam congelados no ECAD – em se tratando de Brasil”. 44 O ECAD também tem 

vários conflitos com estabelecimento que executam publicamente as obras musicais, esses 

conflitos surgem em razão de legitimidade e da cobrança da taxa45.  

Muitas vezes o que ocorre é que não é declarado exatamente o que foi executado 

musicalmente, com isso, utilizam a distribuição por amostragem, isso torna um modelo de 

arrecadação e distribuição não transparente e injusto, trazendo assim prejuízo ao artista, já que 

ele não recebe o valor correto pela execução de sua obra musical. Vale ressaltar que o ECAD 

não tem competência para julgamento sobre conflitos de titularidade de direitos autorais, 

então, não há uma solução administrativa, devendo esta ser resolvida diretamente na esfera 

judicial, assim, lava-se mais tempo para a resolução dos conflitos e uma grande despesa com 

honorários advocatícios.  

Com isso, a lei de direitos autorais confere ao ECAD um monopólio legal sobre os 

direitos autorais decorrente de execução pública de músicas, esse monopólio é até 

resguardado pelo entendimento do STF. Mas o que ocorre muitas vezes são episódios de 

                                                 

44 In: VALLE, Daniel. Blockchain e o Mercado Da Música. Rio de Janeiro, 2018. 85 f. Monografia (Especialista 

em Direito) – Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro Capital, 2018. p.16. 

45 Nos termos apontados por Daniel Valle: “Embora hoje se entenda que os valores cobrados se justifiquem em 

virtude dos direitos decorrentes do consumo de música, o calcanhar de Aquiles da legitimidade da cobrança 

(principalmente do ponto de vista de quem paga) talvez seja o fato de que a probabilidade de que os reais 

titulares de direitos autorais das músicas tocadas recebam os royalties é muito baixa”. In: VALLE, Daniel. 

Blockchain e o Mercado Da Música. Rio de Janeiro, 2018. 85 f. Monografia (Especialista em Direito) – Pós-

Graduação em Direito da Propriedade Intelectual, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro Capital, 2018. p.17. 



21 

  

corrupção onde é necessário implantar uma CPI46 para verificar problemas e irregularidades 

na gestão do escritório, tendo em vista que o sistema de arrecadação e distribuição de direitos 

autorais não é muito transparente e não gera a justa recompensa de direitos autorais aos 

artistas. 

A lei 12.853/2013 foi criada com objetivo de disciplinar e tornar o sistema de 

arrecadação e distribuição de direitos autorais por parte do ECAD mais eficiente, mais justo e 

mais transparente. Instituindo um processo administrativo sob responsabilidade do Ministério 

da Cultura e instituindo requisitos mínimos para habilitação de entidades de gestão coletiva. 

Entretanto, até o presente momento essa implementação pela lei não foi efetivada e muito 

menos o funcionamento do processo administrativo para resolver a liberação de créditos 

retidos de direitos autorais, ou seja, nem a lei está conseguindo resolver o problema da justa e 

transparência arrecadação e distribuição de direitos autorais.  

 

4. Como a blockchain pode tornar o sistema de arrecadação e distribuição de direitos 

autorais em relação a música mais justo e transparente  

 

Vem surgindo silenciosamente uma tecnologia chamada blockchain que se acredita 

ser capaz de resolver tais problemas elencados acima, um dos seus pilares básicos é eliminar 

                                                 

46 Observa Daniel Vallle, citando Francisco Valente que: “A CPI do ECAD, por sua vez, teve como objetivo 

inicial a verificação de problemas e irregularidades na gestão do escritório, com a intenção de propor mudanças e 

promover um avanço no sistema. As principais denúncias apuradas foram: os problemas envolvendo os critérios 

de expulsão e admissão de sociedades de gestão coletiva dos quadros do ECAD; a substituição dos serviços de 

auditoria contratados; os pagamentos de prêmios por participação nos resultados aos funcionários do ECAD; a 

distribuição de honorários advocatícios de sucumbência para executivos do ECAD; a apropriação indevida de 

créditos retidos; e a formação de cartel. Ao fim da CPI, é possível apontar três resultados principais: o 

indiciamento de nomes ligados às associações de gestão coletiva e de funcionários do próprio ECAD; o Projeto 

de Lei do Senado 129, cuja primeira versão do texto foi anexada ao próprio relatório da CPI; e, finalmente, a 

possibilidade de lançar um olhar mais otimista para o sistema de gestão coletiva, na medida em que foram 

propostas mudanças com potencial de impactar positivamente todos os agentes envolvidos. (...) O PLS 129, 

tornou-se a Lei 12.853 no dia 14 de agosto de 2013, pautando-se nos princípios de transparência, eficiência e 

isonomia, que devem estar presentes nas atividades de cobrança pela utilização de qualquer obra ou fonograma, 

por parte das associações de gestão coletiva e do ECAD. A lei ainda declara que a atividade de gestão coletiva é 

atividade de interesse público, devendo assim atender à sua função social. (...) A regulação e fiscalização das 

atividades de gestão coletiva passam agora a ser competência do Ministério da Cultura. Este será responsável por 

manter uma instância administrativa de resolução de conflitos entre titulares de direitos autorais, seus 

mandatários e os usuários. (...) A regulamentação da lei se deu por meio do Decreto nº 8.469, promulgado no dia 

22 de junho de 2015, mas o impacto de todas essas mudanças tal como dissemos anteriormente, ainda são 

incertos” In: VALLE, Daniel. Blockchain e o Mercado Da Música. Rio de Janeiro, 2018. 85 f. Monografia 

(Especialista em Direito) – Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Capital, 2018. 
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intermediários e tornar o sistema de arrecadação e distribuição de direitos autorais mais justo 

e transparente, o que tende a beneficiar principalmente artistas independentes47.  

Com a implementação da blockchain no mercado musical, artistas poderão ter acesso 

em tempo real de tudo que está acontecendo com sua obra musical, quantas vezes foi tocada, 

aonde foi tocada, quanto de receita a obra musical gerou e etc.48 

Uma forma de estabelecer contratos mais seguros e com diminuição de lacunas entre 

o artista musical e o consumidor das obras musicais podemos pensar nos benefícios que a 

blockchain traz que é o smart contracts49, ou seja, contratos inteligentes que se auto executam 

no que diz respeito a divisão de royalties e a verificação do cumprimento de obrigações, 

então, basicamente contratos inteligentes é um código programável onde se pode definir 

regras e consequências como um contrato tradicional, definindo obrigações, benefícios e 

penalidades, com isso, caso tenha alguma divergência que venha ocorrer, poderiam antes da 

contratação estabelecer uma clausula arbitral para decidir e solucionar os conflitos. Isso seria 

possível de acontecer através do multisig50.  

                                                 

47 Daniel Valle, sobre o tema, ressalta que: “(...) em vez de cada intermediário do mercado musical tenha o seu 

próprio sistema, que haja apenas um, inalterável, incorruptível e transparente, possibilitando, pela primeira vez, 

que o mercado todo se comunique através de um mesmo local e que todos os pagamentos sejam feitos também 

por ele, independentemente se a utilização se der por rádio, casa de show, televisão, plataforma digital de 

streaming ou plataforma digital de download”. In: VALLE, Daniel. Blockchain e o Mercado Da Música. Rio de 

Janeiro, 2018. 85 f. Monografia (Especialista em Direito) – Pós-Graduação em Direito da Propriedade 

Intelectual, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Capital, 2018. p. 19. 

48 Nesse sentido destaca Daniel Valle que: “(...) os intérpretes e compositores poderiam acompanhar, em tempo 

real, tudo o que está acontecendo no tocante ao seu patrimônio intelectual, bastando que se dedique à 

acompanha-lo, podendo comparar a informação da blockchain com eventuais relatórios produzidos e 

pagamentos feitos pelos intermediários (caso se mantivessem)”.In: VALLE, Daniel. Blockchain e o Mercado Da 

Música. Rio de Janeiro, 2018. 85 f. Monografia (Especialista em Direito) – Pós-Graduação em Direito da 

Propriedade Intelectual, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Capital, 2018. p. 20. 

49 De acordo com Lucas Alves Brito e Dayane Costa Oliveira Silva: “O blockchain facilita a criação dos “smart 

contracts” (contratos inteligentes). Os artistas adicionam através de metadados, informações como a distribuição 

exata da monetização gerada a cada stream, dividindo de maneira personalizada entre os músicos envolvidos. 

Diferentemente dos modelos de negócio de outras plataformas, com o blockchain essa divisão é efetuada 

automaticamente, sem necessidade de ir para as mãos de intermediários (por exemplo, empresários, produtoras e 

gravadoras), já que a tecnologia traz transparência as transações, simplicidade para rastrear a movimentação dos 

dados e segurança na privacidade e proteção destes conteúdos”. In: BRITO, Lucas Alves; SILVA, Dayane Costa 

Oliveira. O consumo da música digital após o blockchain: as propostas de mudança da tecnologia na indústria 

fonográfica. A discussão é em torno da implementação da blockcahin no na indústria fonográfica. Disponível 

em: http://art.medialab.ufg.br/up/779/o/27_-_Lucas_Alves_de_Brito.pdf. Acesso em: 19. mai. 2019. p. 6. 

50 Daniel Valle explica que: “O multisig, no mercado da música, poderia ser exemplificado da seguinte maneira. 

Vamos considerar uma produtora audiovisual americana, de nome fantasioso ‘Film and Innovation’, que deseja 

contratar a criação de uma trilha sonora para a abertura de seu filme, que também será utilizada em seu trailer. 

Para tanto, posta um pedido anônimo, através de sua chave pública Blockchain, oferecendo 5 Bitcoins para quem 

a criar. Desta forma, uma outra chave pública – desta vez emitida pelo compositor brasileiro Tunico – faz 

contato, envia trilhas que já fez e a Film and Innovation resolve contratá-lo. No momento da contratação, ao 

invés de ser feita uma transação usual através do Blockchain que seria o direcionamento dos bitcoins desde o 
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Existem algumas startups já em funcionamento que utilizam a tecnologia blockchain 

e que tem grande potencial para causar uma revolução na indústria da música, são elas: Ujo 

Music51, Musicoin52 e Resonate53.  

Para efeito de exemplo a plataforma digital baseada na tecnologia blockchain 

chamada de Musicoin funciona basicamente da seguinte forma: o artista faz uma conta no site 

da Musicoin, com isso ele realiza o upload do seu fonograma para a plataforma sem a 

necessidade dos agregadores digitais, ou seja, é o artista diretamente divulgando sua obra 

musical autoral na plataforma blockchain sem a necessidade de outros intermediários, vale 

                                                                                                                                                         

início ao endereço de Tunico – impossibilitando qualquer tipo de penalização que não a ‘diminuição da 

pontuação dele como um codificador’, em caso de descumprimento na entrega da trilha – as partes concordariam 

com um número total de chaves geradas (N) e com quantas seriam necessárias para completar uma transação 

(M). ‘Isso é chamado de esquema de assinatura M- of-N ou protocolo de segurança. Pense em um cofre que 

requer múltiplas teclas físicas para ser aberto’. Assim, quando da contratação, a produtora e o compositor 

escolheriam um árbitro terceirizado imparcial para resolver qualquer tipo de divergências no contrato e então 

para ajudar na completude da transação. Para gerar segurança, portanto, poder-se-ia determinar que para acessar 

o Bitcoin direcionado a uma chave pública precisar-se-iam de duas chaves privadas. De tal forma, atribuir-se-ia 

uma chave à produtora, uma ao compositor e outra ao árbitro. Em caso, portanto, de divergência, caberia ao 

árbitro decidir quem está com a razão e então conceder a chave para acesso ao Bitcoin”. In: VALLE, Daniel. 

Blockchain e o Mercado Da Música. Rio de Janeiro, 2018. 85 f. Monografia (Especialista em Direito) – Pós-

Graduação em Direito da Propriedade Intelectual, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro Capital, 2018. p. 26 - 27. 

51 Explicam Lucas Alves Brito e Dayane Costa Silva que a Infraestrutura criada em colaboração com Imogen 

Heap, artista vencedora do Grammy, é definida pelo seu supervisor, Phil Barry, da seguinte forma: “Nossa 

plataforma aberta usa a tecnologia blockchain para criar um banco de dados descentralizado e transparente de 

direitos e donos de direitos, e automatizar os pagamentos de direitos de uso com o uso de contratos inteligentes e 

criptomoeda. Esperamos que ela seja o alicerce sobre o qual possa ser construído um novo ecossistema musical 

mais rentável, eficiente e transparente”, confome pode ser conferido no Site oficial: https://ujomusic.com/. In: 

BRITO, Lucas Alves; SILVA, Dayane Costa Oliveira. O consumo da música digital após o blockchain: as 

propostas de mudança da tecnologia na indústria fonográfica. A discussão é em torno da implementação da 

blockcahin no na indústria fonográfica. Disponível em: http://art.medialab.ufg.br/up/779/o/27_-

_Lucas_Alves_de_Brito.pdf. Acesso em: 19. mai. 2019. p. 6 – 7. 
52 Destacam Lucas Alves Brito e Dayane Costa Silva que: “Chamada de primeira criptomoeda de música, foi 

criado por Brian Byrne, Isaac Mao e Dan Phifer, baseada no conceito de sharism que defende que o 

conhecimento e a cultura devem ser sempre compartilhados e aqueles criadores interessados e ativos nesta 

prática devem ser recompensados de maneira justa. possui sua própria criptomoeda (MUSIC), adquirida pelos 

usuários através da troca de Bitcoins. O serviço de streaming possui um modelo de negócio diferenciado, 

baseado no que os desenvolvedores chamam de ‘Universal Basic Income’ (Renda Básica Universal), conforme 

pode ser constatado no site oficial: https://musicoin.org/resources/faq. In: BRITO, Lucas Alves; SILVA, Dayane 

Costa Oliveira. O consumo da música digital após o blockchain: as propostas de mudança da tecnologia na 

indústria fonográfica. A discussão é em torno da implementação da blockcahin no na indústria fonográfica. 

Disponível em:  http://art.medialab.ufg.br/up/779/o/27_-_Lucas_Alves_de_Brito.pdf. Acesso em: 19. mai. 2019. 

p. 7 – 8. 

53 Observam ainda Lucas Alves Brito e Dayane Costa Silva que: “Diferentemente de serviços de streaming mais 

convencionais, o serviço não trabalha com mensalidades, pois os desenvolvedores acreditam que está estratégia 

de negócios não é lucrativa. No Resonate o usuário adiciona créditos, convertidos em criptomoedas (baseadas no 

Ethereum) que são gastos a cada reprodução”. In: BRITO, Lucas Alves; SILVA, Dayane Costa Oliveira. O 

consumo da música digital após o blockchain: as propostas de mudança da tecnologia na indústria fonográfica. A 

discussão é em torno da implementação da blockcahin no na indústria fonográfica. Disponível em: < 

http://art.medialab.ufg.br/up/779/o/27_-_Lucas_Alves_de_Brito.pdf>. Acesso em: 19. mai. 2019. p. 6. 

https://ujomusic.com/.%20In:%20BRITO,%20Lucas%20Alves;%20SILVA,%20Dayane%20Costa%20Oliveira.%20O%20consumo%20da%20música%20digital%20após%20o%20blockchain:%20as%20propostas%20de%20mudança%20da%20tecnologia%20na%20indústria%20fonográfica.%20A%20discussão%20é%20em%20torno%20da%20implementação%20da%20blockcahin%20no%20na%20indústria%20fonográfica.%20Disponível%20em:%20http:/art.medialab.ufg.br/up/779/o/27_-_Lucas_Alves_de_Brito.pdf.%20Acesso%20em:%2019.%20mai.%202019.%20p.%206%20–%207.
https://ujomusic.com/.%20In:%20BRITO,%20Lucas%20Alves;%20SILVA,%20Dayane%20Costa%20Oliveira.%20O%20consumo%20da%20música%20digital%20após%20o%20blockchain:%20as%20propostas%20de%20mudança%20da%20tecnologia%20na%20indústria%20fonográfica.%20A%20discussão%20é%20em%20torno%20da%20implementação%20da%20blockcahin%20no%20na%20indústria%20fonográfica.%20Disponível%20em:%20http:/art.medialab.ufg.br/up/779/o/27_-_Lucas_Alves_de_Brito.pdf.%20Acesso%20em:%2019.%20mai.%202019.%20p.%206%20–%207.
https://ujomusic.com/.%20In:%20BRITO,%20Lucas%20Alves;%20SILVA,%20Dayane%20Costa%20Oliveira.%20O%20consumo%20da%20música%20digital%20após%20o%20blockchain:%20as%20propostas%20de%20mudança%20da%20tecnologia%20na%20indústria%20fonográfica.%20A%20discussão%20é%20em%20torno%20da%20implementação%20da%20blockcahin%20no%20na%20indústria%20fonográfica.%20Disponível%20em:%20http:/art.medialab.ufg.br/up/779/o/27_-_Lucas_Alves_de_Brito.pdf.%20Acesso%20em:%2019.%20mai.%202019.%20p.%206%20–%207.
https://ujomusic.com/.%20In:%20BRITO,%20Lucas%20Alves;%20SILVA,%20Dayane%20Costa%20Oliveira.%20O%20consumo%20da%20música%20digital%20após%20o%20blockchain:%20as%20propostas%20de%20mudança%20da%20tecnologia%20na%20indústria%20fonográfica.%20A%20discussão%20é%20em%20torno%20da%20implementação%20da%20blockcahin%20no%20na%20indústria%20fonográfica.%20Disponível%20em:%20http:/art.medialab.ufg.br/up/779/o/27_-_Lucas_Alves_de_Brito.pdf.%20Acesso%20em:%2019.%20mai.%202019.%20p.%206%20–%207.
https://ujomusic.com/.%20In:%20BRITO,%20Lucas%20Alves;%20SILVA,%20Dayane%20Costa%20Oliveira.%20O%20consumo%20da%20música%20digital%20após%20o%20blockchain:%20as%20propostas%20de%20mudança%20da%20tecnologia%20na%20indústria%20fonográfica.%20A%20discussão%20é%20em%20torno%20da%20implementação%20da%20blockcahin%20no%20na%20indústria%20fonográfica.%20Disponível%20em:%20http:/art.medialab.ufg.br/up/779/o/27_-_Lucas_Alves_de_Brito.pdf.%20Acesso%20em:%2019.%20mai.%202019.%20p.%206%20–%207.
https://musicoin.org/resources/faq
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ressaltar que a Musicoin só aceita música autoral, com isso, o artista deve cadastrar a música e 

inserir os dados. Com isso a cada play que a música do artista recebe existe um processo de 

mineração chamado de UBI – Universal Basic Income, Unidade Básica de Distribuição do 

Musicoin que reparte entre os artistas, e assim o artista recebe algumas moedas virtuais, tudo 

fica armazenado na carteira virtual do artista que fica dentro da plataforma Musicoin chamada 

de My wallet. No cadastro da música na plataforma Musicoin é gerado um contrato inteligente 

de licença da obra musical, e no contrato inteligente tem um link do endereço da carteira 

virtual caso o artista queira futuramente transacionar essa moeda Musicoin no mercado. Os 

ouvintes da música ainda também podem dar uma espécie de “gorjetas” do tipo de valores 

1MC54, 10MC, 100MC e 1000MC, com isso, toda a receita arrecadada com o play da música 

como as “gorjetas” são transferidas ao artista conforme o smart contracts.  

Essas startups tem basicamente o mesmo objetivo que é tornar os artistas 

proprietários das obras musicais independentes e livres dos intermediários para assim receber 

de forma justa e transparente as receitas geradas pela execução ou utilização de suas obras 

musicais. 

A blockchain poderia registrar uma obra ou um fonograma com ajuda do sistema 

VerifyID55. Dessa forma, não teria problema de o artista emprestar o arquivo da música ou 

fonograma para as plataformas feitas em blockchain, e com isso seria disponibilizada aos 

consumidores das músicas e também teriam sua identidade verificada. Entretanto, toda 

remuneração devida ao titular seria acordada pelos chamados contratos inteligentes com base 

mais especificamente na Ethereum, tendo em vista que ela não é apenas uma moeda, mas um 

sistema que serve para programar aplicativos descentralizados.  

                                                 

54 Forma abreviada do nome da moeda da plataforma Musicoin baseada em blockchain. Ou seja, o nome da 

plataforma e a moeda que serve para remunerar os artistas se chama Musicoin.  

55 Don Tapscott e Alex Tapscott destacam que: “Verify ID não rastreia nem armazena todas as transações num 

banco de dados. Ele simplesmente retorna VERDADEIRO ou FALSO quando recebe uma requisição para 

verificação de uma chave pública (persona). Diferentes tipos de DApps podem chamar o VerifyID, mas ele 

nunca sabe os detalhes de cada transação. Essa separação entre o a identidade e a atividade aumentam 

significativamente sua privacidade. (...) Verificação da identidade: como nós não estamos lidando com um 

sistema centralizado que verifica o ID em nosso nome, cada uma das partes precisa confirmar a identidade do 

outro. O Blockchain chama um contrato a partir de uma aplicação ‘VerifyID’, um dos muitos contratos que o 

bAirbnb, SUber (Uber Blockchain) e outros DApps usam para verificar a identidade no mundo real”. In: 

TAPSCOTT, Don & TAPSCOTT, Alex. Blockchain Revolution. Como a tecnologia por trás do Bitcoin está 

mudando o dinheiro, os negócios e o mundo. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2016. p. 211. 
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Logo, após a transação feita e disciplinada pelo contrato inteligente, o mesmo 

calcularia o valor a ser pago ao titular de direitos autorais e seria validada essa transação por 

um mecanismo de consenso, conhecido também como proof of work ou prova de trabalho.56  

Como já debatido um pouco acima, um dilema que muitos artistas do ramo musical 

enfrentam há muitos anos é relacionado a prestação de contas de seus direitos autorais, 

embora recebam demonstrativos dos seus direitos autorais, estes não revelam a verdade sobre 

a exploração comercial das suas obras musicais. Poderiam as gravadoras, editoras, 

associações de gestão coletiva demonstrar em quais plataformas digitais as obras foram 

executadas, número de vezes, em qual país, período em que foi executado e dentre outras 

informações, mas que necessariamente revelasse uma transparência entre os intermediários. 

Com a implementação da blockchain essas informações seriam fornecidas em tempo real, 

com total transparência, o próprio artista poderia acompanhar em tempo real a vezes que sua 

música foi executada e quanto de receita é gerada57. 

Quanto ao monopólio do ECAD sobre os direitos autorais decorrente das execuções 

públicas de obras musicais, este poderia ser resolvido com a blockchain. Há no mercado 

empresas especializadas em captação de sons de rádios digitais, a exemplo da Playax que faz 

a impressão digital sobre as músicas reproduzidas nas rádios. O objetivo da empresa é 

fornecer ao artista informações que pode gerar um relatório e assim ele cobrar seus direitos 

autorais das rádios que executaram suas músicas. Com a versão blockchain esta empresa 

poderia implantar a impressão digital (fingerprint) não somente nas rádios digitais, mas 

também em casas de show colocando captadores em caixa de som e assim ter acesso à 

                                                 

56 In: VALLE, Daniel. Blockchain e o Mercado Da Música. Rio de Janeiro, 2018. 85 f. Monografia (Especialista 

em Direito) – Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro Capital, 2018. p.39. 

57 De acordo com Kaluan Bernardo “(...) é possível estabelecer uma relação direta entre criadores e 

consumidores. Artistas e compositores não ficariam tão dependentes de distribuidores, muitas vezes acusadas de 

ficarem com boa parte das receitas das músicas. (...) é a PeerTracks. A ideia é oferecer ao artista um sistema que 

ele consiga controlar com facilidade seus royalties e receita, sem precisar de um contador ou de um empresário 

negociando isso. Eles prometem até criar uma própria moeda, na qual os fãs podem ter acessos VIP ao artista, 

reservando lugares em shows, conseguindo autógrafos ou tendo acesso a conteúdo exclusivos. A moeda passa a 

valer mais conforme mais pessoas a utilizarem. Os fãs, por outro lado, saberão que estão beneficiando 

diretamente seus ídolos e terão contato mais próximo com eles”. In: BERNARDO, Kaluan. Como a blockchain 

pode revolucionar a indústria musical. Demonstra como a tecnologia pode revolucionar e trazer beneficios aos 

músicos. Disponível em: https://www.freetheessence.com.br/inovacao/comunicacao/blockchain-musica/. Acesso 

em 15 mai. 2019. 
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quantidade de vezes que cada música foi executada e à identificação exata do fonograma 

tocado naquela casa de show.58  

 

5. Considerações finais  

 

Hoje em dia é difícil encontrar alguém que ainda compra CD. O que impera hoje são 

os serviços de streaming, ou seja, o artista grava sua música que é o fonograma e faz um 

contrato com os famosos agregadores digitais que prometem divulgar seus fonogramas 

através desses serviços de streaming como Spotify, Deezer, Napster e etc. Com isso, qualquer 

pessoa pode pagar uma assinatura desses serviços por mês e ter acesso a todo um material 

fonográfico de música. 

O problema é que o Spotify como diversos serviços de streaming não tem uma 

transparência quanto arrecadação e distribuição de direitos autorias. Ou seja, eles se 

beneficiam da criação do artista para ficar com a maior parte do dinheiro arrecadado e 

distribuem a menor parte aos artistas. Não existe um mecanismo para informar ao artista em 

tempo real o que foi tocado e quantas vezes a música do artista foi tocada, o relatório que é 

fornecido ao artista já vem demonstrando o fatiamento da receita oriunda da exploração 

econômica daquela obra musical, deixando o artista com a menor parte. Assim torna-se esse 

sistema de arrecadação e distribuição de direitos autorais injusto e não transparente.  

Outra questão é que o artista também tem direitos autorais se essa música é 

executada publicamente com fim comercial. E o intermediário na arrecadação e distribuição 

de direitos autorais nessa hipótese é o ECAD. Já houve até uma CPI para investigar possíveis 

irregularidades na distribuição de direitos autorais, e muitos músicos até hoje reclamam da 

não transparência das receitas.  

Com as plataformas em blockchain vislumbrasse a eliminação dos intermediários e 

os artistas se tornam totalmente independentes, negociando diretamente com o consumidor da 

sua música de forma segura e com isso tendo muito mais transparência na arrecadação e 

distribuição de direitos autorais. 

Os objetivos do artigo foram alcançados, conseguimos demonstrar as mudanças que a 

blockchain trouxe para o mercado musical até o presente momento, e ainda demonstrar da 

                                                 

58 In: VALLE, Daniel. Blockchain e o Mercado Da Música. Rio de Janeiro, 2018. 85 f. Monografia (Especialista 

em Direito) – Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro Capital, 2018. p.43. 
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forma minimamente palpável como a tecnologia blockchain pode tornar o sistema de 

arrecadação e distribuição de direitos autorais mais justo e transparente.    

Entretanto, por tudo que foi exposto, ainda existem muitas especulações quanto ao 

objetivo que a blockchain se propõe a alcançar na indústria da música. É grande a expectativa 

quanto a revolução tecnológica que a blockchain pode trazer para o ramo musical, muitos 

acreditam que ela pode tornar verdadeiramente o sistema de arrecadação e distribuição dos 

direitos autorais mais justo e transparente, entretanto, é muito cedo para afirmar que essa 

tecnologia pode gerar uma arrecadação e distribuição de direitos autorais justa e transparente 

em relação à música. 

Acontece que essa tecnologia está em constante evolução, e muitas pessoas ainda não 

a conhecem. Para que a blockchain seja verdadeiramente uma revolução no contexto da 

música, precisaria de mais investimento em pesquisas, apoio dos grandes artistas e da 

população em geral que são consumidores de música, assim a tecnologia ficaria mais 

conhecida e teria mais investimentos para o seu funcionamento.  
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