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Streaming é execução pública?

A batalha ainda não está vencida….



Fonte: statista

Contextualização - Crescimento do Streaming (1)



Fonte: Financial Times

Spotify termina primeiro dia de negociação avaliados

em $26.5 bilhões

Contextualização - Crescimento do Streaming (2)



Fonte: statista

Contextualização - Crescimento do Streaming (3)



Fonte: statista

Subscribers Number

Contextualização - Crescimento do Streaming (4)



Fonte: statista

This statistic shows

streaming revenues of

Netflix in Brazil from 2011

to 2015, as well a

forecast for the period

2016 to 2020. Netflix is

expected to generate

approximately 527.3

million U.S. dollars with
its Brazilian streaming

segment in 2020.
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Fonte: IFPI
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“Copyright is a bundle of rights”

Streaming é execução pública?

O que é Direito 

Autoral? 
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Bundle of rights = Feixe de direitos



Streaming ENVOLVE, também, “execução pública”!



Inserção da música 

no audiovisual
Upload conteúdo

Making Available Right

Oferecimento do 

conteúdo no Player

Play do subscriber

no Player (com ou 

sem download)

Dir. DistribuiçãoDir. Reprodução -
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Dir. Reprodução + Dir. 

de Comunicação ao 

Público - Transmissão

Direitos no Streaming – ex.: (1) 

Tema de Abertura Obra: Tuyo

Autor: Rodrigo Amarante

Intérprete: Rodrigo Amarante



Fonte: CMUinsights.com/speed-digitaldollars

Direitos no Streaming – ex.: (2)



Disponível em: http://bit.ly/2lSVUOx

Causas do problema (1)



Convenção Berna - 1886

WCT

Making Available Right

1996

Communication to

the Public RIght –

Transmission

Reproduction/Distribution

Right

Convenção Roma - 1961

WPPT

The Umbrela 

Solution

Causas do problema – Ambiente institucional (2)



source: CISAC

Causas do problema - papel da regulação (3)



source: CISAC

Causas do problema – papel da regulação (4)



Making available no Brasil?

Causas do problema – vazio institucional (5)



Indefinição dos direitos – efeitos Academia (1)

Disponível em: https://bit.ly/2OpBmpG

“Nesse outro cenário, é economicamente

viável e socialmente saudável o

estabelecimento de relação direta entre

os provedores de conteúdo que se

dedicam ao streaming interativo e os

artistas – ou entidades intermediárias
escolhidas pelos próprios artistas para

representá-los. Não há porque exigir-se

nesse campo a intermediação

compulsória do ECAD. E a natureza
privada do ECAD – instituição cujos

problemas são notórios, e que já foi

inclusive objeto de diversas CPIs no

Congresso Nacional e em Assembleias

Legislativas estaduais – acentua ainda

mais a impropriedade constitucional

dessa ampliação de monopólio”.



Indefinição dos direitos – efeitos Academia (2) 

• Lei já permite a gestão direta dos direitos de execução pública

Art. 97. Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os autores e os titulares de direitos
conexos associar-se sem intuito de lucro.

Art. 98

§ 15. Os titulares de direitos autorais poderão praticar pessoalmente os atos referidos no caput e 

no § 3o deste artigo, mediante comunicação à associação a que estiverem filiados, com até 48 

(quarenta e oito) horas de antecedência da sua prática.

• Reconhecimento de direitos x Obrigatoriedade de “monopólio”



Indefinição dos direitos – efeitos Mercado (3)



Indefinição dos direitos – efeitos Mercado (4)



Fonte: AnselmoGois-O Globo

Indefinição dos direitos – efeitos Mercado (5)



• Apenas Execução Pública - 100%PR

• 1a Distribuição : R$39,7 milhões

(10/2011 a 03/2017)

• Atualmente – R$7 milhões por trimestre

• Pagamento por play do subscriber  

• Distribuição base cue sheet

Fonte: UBC

Indefinição dos direitos – efeitos Mercado (6)



Indefinição dos direitos – modelo de negócios? (7)
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source: CISAC

Indefinição dos direitos – modelo de negócios? (8)



Números 2017

- Valor distribuído = US$ 553 milhões

- 1 view = US$0,0007 para o artista

- 1 milhão de views = US$700 para o artista

Novos desafios – value gap (1)

YouTube
55%

Titular
es
45%



Novos desafios – possíveis soluções (2)

Fonte: http://www.completemusicupdate.com/trendpdfs/zxpt9/cmutrends-1017-digitaldollar.pdf



Europa: Article 13 and value gapEuropa: Article 13 and value gap

EUA: Music Modernization ActEUA: Music Modernization Act

Novos desafios – possíveis soluções (3)



Novos desafios – possíveis soluções (4)

?



Obrigado!


