O que é o ISRC e por que constitui
um aspecto vital na administração
dos seus direitos fonográﬁcos?
Como produtor musical na atualidade, você tem à sua disposição um
número sem precedentes de maneiras pelas quais você pode fazer chegar suas
músicas a seus fãs. Para que você consiga administrar seus direitos fonográﬁcos,
você deve ser capaz de rastrear como e onde a sua música é escutada.
O International Standard Recording Code, ou ISRC, permite que as gravações sejam
identiﬁcadas de maneira única e permanente. Isto ajuda a evitar as ambiguidades e
simpliﬁca a gestão de direitos quando as gravações são usadas em formatos, canais
de distribuição ou produtos diferentes no mundo todo.

Quando uma gravação
possui um ISRC, ela
pode ser
identiﬁcada de
maneira única
e facilmente.

+
...o ISRC é
atribuído a uma
gravação

...e permanece imutável...
quando é distribuída no âmbito global ou
quando faz parte de uma compilação
através de todos os canais de vendas
e em todos os formatos

Por que é
importante
a identiﬁcação?
Serviços

Quando tentamos identiﬁcar uma única gravação entre as
milhões de músicas que ﬂuem entre os parceiros da indústria
todos os dias, a clareza é um ponto chave.
Como ilustramos a seguir, usando somente o texto para
identiﬁcar uma gravação pode ser um meio pouco conﬁável,
já que existem muitas variantes nas maneiras em que a
procura de títulos e nomes de artistas podem aparecer nos
diferentes serviços em todo o mundo

Título da Faixa

Variação no Nome do Artista

Party Time 2 (feat J.Zazzy)

StarBX

Party Time, No.2 (feat J.Zazzy)
Party Time Number 2
Party Time 2 ft. J.Zazzy
Party Time 2

StarBX & J.Zazzy
StarBX, J.Zazzy
StarBX
StarBX ft. J.Zazzy

O ISRC resolve as ambiguidades com os metadados quando as informações textuais
apresentam diferenças

3 passos simples para administrar
seus direitos fonográﬁcos com o ISRC

1.

Solicitar à sua agência nacional o Código de Preﬁxo do ISRC.
Cada produtor de gravações pode obter seu único Código de
Preﬁxo do ISRC de cinco caracteres. Encontre a sua agência
nacional clicando em
https://isrc.ifpi.org/en/contact/national-agency-contacts

JM K40
ISRC
(12 caracteres)

O código de preﬁxo atribuído a você
(5 dígitos)

JM K40 21 00001
Você acrescenta 2
dígitos para o ano
(por ex. “21” para
o ano de 2021).

2.

Finalize seu código.

Você acrescenta 5 dígitos
para a gravação (devem ser
únicos para cada ﬁxação).

Cada ISRC único é completado acrescentando outros dígitos

ao Código de Preﬁxo:

I.

Ano de referência: Acrescente dois dígitos para indicar o
ano da gravação. Por exemplo, “15” para 2015, “21” para
2021.

II.

Código de designação: Acrescente cinco dígitos para a
gravação. Estes dígitos devem ser únicos para cada gravação.
Assim, a primeira gravação levará “00001”, a segunda “00002” e
assim por diante. No próximo ano, a sequência pode começar
novamente a partir do 00001, já que os dígitos que
correspondem ao ano são diferentes.
O produtor original poderá se valer dos serviços de um Gerente de
ISRC para atribuir o código ISRC. Sobre este tema, consulte
“Gerente do ISRC” em www.pro-musicabr.org.br

3.

Acrescente os metadados de referência.
Quando o ISRC é atribuído a uma gravação, deve ser
armazenado junto com os dados-chave, tais como o
nome do artista, o título da faixa, o título da versão (caso
exista), a duração da gravação, o tipo de gravação
(gravação sonora ou clipe) e o ano da primeira
publicação da gravação.
Para obter o maior benefício do sistema ISRC,
você deve ter o cuidado de que os dados da gravação
e do ISRC sejam fornecidos junto com a gravação
e registrados nas bases de dados dos
repertórios relevantes.

Para maiores
informações, visite
os sites:
ifpi.org
pro-musicabr.org.br

