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Na Cadeia Produtiva da Economia do Carnaval os Direitos de Bens 
Imateriais incidem em todos os macro-elos: Produção, Distribuição, 
Comercialização e Consumo. Subdivididos em Direitos da ç
Personalidade e Direitos de Propriedade Intelectual, os Direitos de 
Bens Imateriais são estruturantes para a Cadeia Produtiva da 
Economia do Carnaval da mesma maneira como a Política TributáriaEconomia do Carnaval, da mesma maneira como a Política Tributária, 
que também incide em todos os macro-elos citados. 
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No detalhamento do fluxo dos Direitos de Bens Imateriais estão

Direitos IntelectuaisDireitos Intelectuais
No detalhamento do fluxo dos Direitos de Bens Imateriais estão 
demonstradas as diversificadas atividades de gestão dos direitos 
autorais de música realizadas pelos autores, intérpretes, músicos, 
editoras e gravadoras E em especial com relação às entidades queeditoras e gravadoras. E, em especial, com relação às entidades que 
administram direitos autorais de execução musical, onde os referidos 
titulares estão integrados. É através do Escritório Central de 
A d ã Di t ib i ã (ECAD) i d d t iArrecadação e Distribuição (ECAD) que as sociedades autorais 
acompanham a execução pública de obras musicais e de fonogramas 
nos clubes e rádios, internet e TV, cinema e bares, restaurantes e 
outros usuários.



Direitos do compositor músicoDireitos do compositor músicoDireitos do compositor, músico, Direitos do compositor, músico, 
arranjador e intérpretearranjador e intérprete
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As licenças para uso de obras musicais podem ser dadas para a 
sincronização das mesmas em produtos audiovisuais; 
comercialização em sites; publicação de letras e partituras em livros ecomercialização em sites; publicação de letras e partituras em livros e 
revistas; e em outros formatos. Para tanto o papel das editoras é 
central. 
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As editoras e gravadoras têm responsabilidade junto aos autores 
para realização das atividades comerciais e emitem licenças para a 
Liga Independente das Escolas de Samba (LIESA) e a Associação g p ( ) ç
das Escolas de Samba da Cidade do Rio de Janeiro (AESCR).
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Para executar o conteúdo musical das Escolas do Grupo Especial, 
sócias da LIESA, e do Grupo de Acesso, sócias da AESCRJ, no 
Sambódromo e ou Intendente Magalhães, local de desfile da maioria 
das Escolas do Grupo de Acesso, o papel das editoras é central, já p , p p , j
que por meio delas todo o licenciamento pode se realizar. Por 
exemplo, no caso do desfile das Escolas do Grupo Especial, para a 
Prefeitura do Rio de Janeiro a concentração de conteúdo protegidoPrefeitura do Rio de Janeiro a concentração de conteúdo protegido 
em um só gestor (a editora da LIESA) permite a realização de uma 
gestão dos direitos autorais musicais baseadas nos marcos legais.
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Para as bandas, blocos e ranchos a gestão dos direitos musicais do 
carnaval passam por licenças junto aos titulares de direitos, sejam 
di t t t j ditdiretamente os autores ou sejam as editoras.
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Os autores figurinistas, cenógrafos, iluminadores, e outros não criaram uma 
estrutura de gestão coletiva ou mesmo uma organização associativa a fim deestrutura de gestão coletiva ou mesmo uma organização associativa a fim de 
tratar de seus direitos e interesses comuns. Essa desarticulação associativa 
é um dos motivos para estarem à margem de um acompanhamento 
detalhado de seus direitos contrapondo-se ao exemplo dos autores musicaisdetalhado de seus direitos, contrapondo-se ao exemplo dos autores musicais 
que têm as associações de direitos autorais e o ECAD como órgão de 
arrecadação e de distribuição dos direitos. Independentemente da ausência 
de organização estrutural esses titulares são detentores de conteúdo própriode organização estrutural, esses titulares são detentores de conteúdo próprio 
e possuem a faculdade, em tese, de também promoverem diversas formas 
de licenciamento, tais como publicação impressa, reprodução, distribuição 
eletrônica, etc.e et ô ca, etc



Direitos do cenógrafo doDireitos do cenógrafo doDireitos do cenógrafo, do Direitos do cenógrafo, do 
aderecista e do modeladoraderecista e do modelador



Direitos do dançarino do figurinista e doDireitos do dançarino do figurinista e doDireitos do dançarino, do figurinista e do Direitos do dançarino, do figurinista e do 
coreógrafocoreógrafo



Direitos do dançarino do figurinistaDireitos do dançarino do figurinistaDireitos do dançarino, do figurinista Direitos do dançarino, do figurinista 
e do coreógrafoe do coreógrafo
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As marcas de todas as escolas de samba podem ser protegidasAs marcas de todas as escolas de samba podem ser protegidas 
através do registro das mesmas no Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI), como forma de se garantir as suas identidades de 
nome, comunicação visual, logotipos e uso em produtos industriais 
diversos.
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Os direitos de imagem entendidos como um conceito queOs direitos de imagem – entendidos como um conceito que 
abrange os direitos de veiculação e reprodução das imagens 
coletivas do carnaval e os direitos dos personagens marcantes do 
carnaval – mereceriam uma avaliação legal mais aprofundada. O 
direito de arena incidente, que com suas características individuais 
contribui para dar identificação às agremiações e ao carnaval g
carioca. Incorpora-se ao rol da CPEC como um dos elementos que 
mereceriam receber toda a gama de licenciamentos previstos para 
os titulares.os titulares.



Direitos de imagem e de arenaDireitos de imagem e de arenaDireitos de imagem e de arenaDireitos de imagem e de arena



Direitos de imagem e de arenaDireitos de imagem e de arenaDireitos de imagem e de arenaDireitos de imagem e de arena
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Marca presença forte no carnaval as atividades da LIESA queMarca presença forte no carnaval as atividades da LIESA, que 
valendo-se das normas legais vigentes, possuindo forte gestão nas 
atividades do evento, concentra a esmagadora maioria do conteúdo 

t id j b i t l t i / i fprotegido, sejam obras intelectuais e/ou imagens, o que confere a 
entidade uma situação sui generis, que a transforma em verdadeira 
titular dos direitos de tudo que se passa no Sambódromo, atuando 
como gestora.
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O fluxograma revela a imbricada relação dos direitos intelectuais eO fluxograma revela a imbricada relação dos direitos intelectuais e 
da personalidade em toda a atividade do carnaval, indicando que a 
partir deles é construído um dos alicerces do carnaval. Sem os bens 
imateriais não existe carnaval, entretanto essa característica, 
curiosamente, passa despercebida na avaliação tradicional dos 
resultados econômicos. Além dos dados do ECAD não existem 
outros indicadores econômicos de gestão de bens imateriais do 
carnaval.
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