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ATA DA 479ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD 

 

 
Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 10 horas, na Sede II do Ecad, à Rua 
Professor Álvaro Rodrigues, 352/12º andar - Botafogo/RJ, a Assembleia Geral do ECAD realizou, em caráter 
ordinário, sua 479ª reunião, com a presença dos Srs. Danilo Cândido Tostes Caymmi (ABRAMUS), Marco 
Venício Mororó de Andrade (AMAR), Marcel Camargo e Godoy (ASSIM), Clailton Gil Miranda dos Santos 
(SBACEM), Célia Barros Madureira Favi (SICAM), Joelma Giro Montanaro (SOCINPRO), Aloysio Pinheiro Reis 
(UBC) e da Sra. Superintendente Executiva, Gloria Cristina Rocha Braga. Presentes ainda os Srs. Roberto 
Corrêa de Mello, Carlos Eduardo Carneiro de Albuquerque Falcão, Gustavo Vianna e Paula Luciana Menezes 
(ABRAMUS); Waldemar Marchetti, José Alves e Giselle Severo (AMAR); Cristiane Marcela Camargo e Godoy 
de Souza (ASSIM), Islan Morais, Yvonete Calabri Leite e Fernanda Freitas Silva (SBACEM); Zenaide Bareiro 
(SICAM); Jorge de Souza Costa, Fernando Vitale e João Carlos de Camargo Éboli (SOCINPRO); Marcelo Bastos 
Castello Branco e Fabio Geovane (UBC). Conforme o disposto nos parágrafos 2º e 3º, Artigo 21, Artigos 24 e 
26, alínea a’, do Estatuto do Escritório, foi eleito para presidir os trabalhos o Sr. Roberto Corrêa de Mello, 
cabendo a mim, Marcelo Bastos Castello Branco, secretariá-lo.  1) VERIFICAÇÃO DO QUORUM – Verificado 
o quórum exigível para a instalação da sessão, deu-se início aos trabalhos. 2) Aprovação da Ata da 478ª AGO 
- Lida e aprovada a ata da 478ª reunião, realizada no dia 21/06/2017, na cidade do Rio de Janeiro.                          
3) Pendência da reunião anterior: Não há. 4) Expediente das Associações: 4.1) UBC - Nova regra de 
distribuição para TV por Assinatura – A Assembleia Geral aprovou, por maioria, as novas regras para divisão 
das verbas de TV por Assinatura apresentadas na Comissão de Distribuição de 20/06/17, a saber: a 
distribuição dos direitos autorais para a programação musical de TV por Assinatura será realizada a partir 
dos valores líquidos arrecadados mensalmente das operadoras de TV por Assinatura, cujas verbas serão 
rateadas para as rubricas dos grupos Música, Alternativo, Audiovisual, Jornalismo/Esporte e Variedades, 
de acordo com os critérios demonstrados a seguir: a) os canais serão agrupados de acordo com a 
característica predominante da sua programação; b) cada grupo de canais terá um peso de acordo com a 
relevância da música na sua programação, cujo fator de multiplicação será usado para apuração do valor de 
cada canal do grupo, a saber: Variedades – Peso Alto – Fator 0,0239; Música – Peso Alto – Fator 0,0239; 
Audiovisual – Peso Médio – Fator 0,0218; Alternativo – Peso Médio – Fator 0,0218 e Jornalismo/Esporte – 
Peso Baixo – Fator 0,0196; c) O valor de cada canal será apurado com base no número de assinantes, 
informado previamente pela operadora, que será multiplicado pelo valor da Unidade de Direito Autoral 
(UDA) e pelo fator do grupo ao qual o canal pertence, visando obter um valor por canal para se estabelecer 
um percentual de participação desse canal em relação aos demais; d) A verba de cada grupo será calculada 
de acordo com o % total de participação dos canais do grupo sobre a verba líquida a ser distribuída;  e) Caso 
um mesmo canal seja disponibilizado pelas operadoras com diferentes tecnologias de transmissão 
(analógico, digital, HD etc.), a programação do mesmo será considerada apenas uma vez, tomando-se por 
base a maior quantidade de assinantes; f) Caso não seja fornecida a quantidade de assinantes de um 
determinado canal, será considerada a média de assinantes do grupo, exceto para os canais do grupo 
Alternativo, que receberão o total de assinantes da operadora; g) Para cálculo da verba do grupo Música, 
será considerada a média de canais exclusivos de música disponibilizados pelas operadoras Net, Claro, Sky, 
Vivo e Algar. A média será calculada anualmente. O valor do ponto será calculado a partir da divisão da verba 
pelo total de execuções musicais do rol;  h) O cálculo da verba do grupo Alternativo obedecerá às seguintes 



regras: 1) Cada canal deste grupo terá sua audiência medida trimestralmente por um instituto de pesquisa 
de reconhecida capacidade e experiência conceitual de mercado e receberá um peso baseado na sua 
participação acumulada da audiência, classificado como BAIXO (0% a 25%), MÉDIO (25,1% a 75%)  ou ALTO 
(75,1% a 100%); 2) A verba do grupo Alternativo deverá ser dividida em 3 partes, sendo 5% para a verba dos 
canais com peso de audiência BAIXO,  30% para a verba dos canais com peso de audiência MÉDIO e 65% 
para a verba dos canais com peso de audiência ALTO; 3) Para o cálculo do percentual de participação 
acumulada dos canais do grupo Alternativo, ao canal que não atingir nenhum ponto na medição de audiência 
será atribuído 0,001 ponto. No que se refere à divisão da verba do grupo Alternativo, a UBC acompanhou o 
entendimento da maioria. Na oportunidade, a SOCINPRO apresentou estudo realizado apontando regras de 
distribuição de TV por Assinatura praticadas por outros países do mundo, tendo votado contrariamente às 
regras aprovadas por entender que poderiam ser melhor discutidas à luz do estudo apresentado.  Ao final 
da aprovação, o Ecad foi autorizado a assinar petição de acordo com o objetivo de pôr fim à ação judicial 
movida pela UBC contra as demais associações e o Ecad. Uma vez homologado o acordo, a Sra. 
Superintendente informou que a distribuição do montante retido no Ecad em cumprimento à ordem judicial 
deverá ocorrer no próximo mês de setembro/17. 5) Ordem do Dia: 5.1) Superintendência: a) Análise 
Financeira – Junho/17 - A Sra. Superintendente Executiva teceu comentários sobre a situação financeira do 
Ecad, referente ao mês de junho/17, fundamentando suas considerações nas informações constantes em 
relatórios já enviados.  Registrada a presença da Gerente Executiva de RH, Janaína Araújo. b) Premiação do 
GPTW – A Sra. Janaína Araújo comunicou a Assembleia Geral sobre a participação e premiação do Ecad, na 
pesquisa do GPTW. Foi informado que o Ecad está na lista das Melhores Empresas para Trabalhar no Rio de 
Janeiro e no Brasil. Janaína esclareceu que as dimensões avaliadas são: credibilidade, respeito, 
imparcialidade, camaradagem e orgulho de pertencer, sendo esta última um dos destaques da instituição. 
Também foi incentivada pela área de Recursos Humanos a participação das associações na pesquisa. Janaína 
enviará para todos os presidentes das associações o passo a passo para inscrição e participação. Segundo 
estudos adquiridos com o Instituto GPTW, empresas que possuem excelente clima organizacional também 
possuem excelentes resultados operacionais.  c) Sindicância dos repertórios JC Edições, Prisma e outros – 
proposta de prorrogação do prazo para recadastro – Apresentado pela Sra. Superintendente levantamento 
efetuado pela gerência de distribuição informando que, findo o prazo para recadastro das obras e 
fonogramas sindicados, apenas 2% do total chegou a ser recadastrado. Assim sendo, a Assembleia Geral 
decidiu prorrogar por 6 meses o prazo previamente definido com a finalidade de que mais recadastros 
venham a ser efetuados. d) Empresas de Sonorização Ambiental – A Sra. Superintendente informou os 
andamentos dos processos judiciais em tramitação envolvendo empresas de sonorização e também que, no 
próximo dia 3 de agosto, o Ecad fará uma exposição oral na Comissão Permanente de Aperfeiçoamento da 
Gestão Coletiva do Ministério da Cultura sobre as representações de cunho administrativo apresentadas 
àquele Ministério. e) Férias da Superintendente – Aprovadas as férias da Srª Superintendente no período de 
14/08/2017 a 22/08/2017. Ficará responsável interinamente pelo Escritório o Sr. Mario Jorge Taborda Lopes, 
gerente executivo administrativo-financeiro, que declarará, conforme anexo, que encontra-se desempedido de 

exercer a representação no respectivo período. f) Novo Ministro da Cultura – Sérgio Sá Leitão – A Assembleia 
Geral solicitou que o Ecad envie ao Ministério da Cultura ofício solicitando a designação de audiência com o 
novo ministro, com a presença de representantes de todas as associações e do Ecad.  g) Apreciação sobre a 
nova marca do Ecad – Com a presença da consultoria Tátil Design e após as ponderações dos presentes, por 
maioria de votos, foi escolhida a nova marca do Ecad (primeira sugestão apresentada), tendo votado 
contrariamente UBC, ASSIM e SBACEM,  que optaram pela segunda  proposta.  h) Pesquisa sobre Cadeia 
Produtiva da Música no DF – Luís Carlos Prestes Filho – Após os esclarecimentos da Sra. Superintendente 
sobre a solicitação recebida, a Assembleia Geral pediu que fosse comunicado aos requerentes que a proposta 
deverá ser reapresentada no início do próximo ano. 5.2) Gerencia de Arrecadação: Registrada a presença do 
Gerente  Executivo  de  Arrecadação,  Márcio  Fernandes.   a) Extinção do Núcleo de Jundiaí -  Em  razão  da  
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diminuição do percentual de administração do Ecad e buscando um maior equilíbrio do custo/benefício da 
operação do Escritório, foi sugerida a extinção do núcleo Jundiaí (SP) – Endereço: Rua Moreira Cesar nº 222 
- sala 305 - bairro Vila Arens I – Jundiaí/SP – CEP 13202-600 - CNPJ: 00.474.973/0048-26 , porém ressaltando 
que os técnicos lotados no núcleo deverão continuar exercendo suas atividades, subordinados à unidade na 
qual o mesmo fazia parte, o que foi aprovado pela Assembleia Geral. b) Contrato Apple Music – Foi 
apresentada e aprovada a prorrogação da carta de intenções da Apple Music até 31.03.2018, prazo limite 
em que será assinado um contrato definitivo. Permanece o licenciamento somente da parte autoral, com 
cobrança de 3,75% da receita bruta menos taxas, com pagamento mínimo da assinatura individual de USD 
0,1850 e USD 0,3225 para assinatura familiar. Período de teste de 3 meses: Para esta prorrogação o 
pagamento do mínimo por assinante não será aplicado para os primeiros três meses de uma assinatura 
(individual ou familiar), porém a Apple pagará ao Ecad, a título promocional, uma taxa pré-estabelecida de 
USD 0,000065 por execução. Upgrade para o plano família: Os assinantes do plano individual poderão testar 
o plano família por 1 mês, sem que ocorra alteração na forma de cobrança de sua assinatura. Após um mês, 
o usuário será convertido automaticamente para um assinante Família assim como o valor da sua assinatura. 
Oferta de retorno: Assinantes que já utilizaram um período de teste de 3 meses ou já foram assinantes, 
poderão utilizar novamente o período de teste por 1 mês, desde que estejam afastados do serviço por mais 
de 12 meses. Período de teste de Operadora: Será aplicado 50% de desconto no valor do mínimo por 
assinante e/ou a taxa por execução aplicável a um período de teste de assinaturas vendidas por uma 
operadora que será de 3 meses até o limite de 24 meses. Pagamento mínimo de assinantes através da 
Operadora: Após este período, o consumidor será automaticamente convertido em um assinante e o 
desconto será 10% sobre o valor de pagamento mínimo por assinante. Oferta estudantes: Estudantes 
comprovados por não mais de 4 anos, terão um desconto de 50% no pagamento mínimo individual. Plano 
Anual: O pagamento mínimo por assinante será proporcional a 10 meses. Alteração dos valores mínimos: 
Os valores mínimos deverão ser alterados de dólar (USD) para real (R$), inclusive live radio, pois, a Apple 
passará a cobrar de seus assinantes em moeda local. c) Contratos Algar e Vivo Tv – Foram confirmadas as 
condições de renovação do contrato com a tv por assinatura Algar, aprovadas na 477ª AG, sendo alterado o 
formato de correção anual, que deverá manter o mesmo valor de mensalidade em caso de variação negativa 
do IGP-M no período. Foi autorizada ainda, a prorrogação até Dezembro/17 por meio de termo aditivo ao 
contrato com a VIVO TV. d) Posicionamento – renovação com a Net – Foi relatado o andamento das 
negociações com as operadoras do Grupo América Móvil (Net/ Claro e Blue TV), visando a renovação do 
contrato. e) Acordo Abraplex – Foi narrado o andamento dos contatos com a Abraplex (Associação Brasileira 
das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) e as propostas da entidade para acordo 
de pagamento pelos cinemas associados, resultante dos mencionados contatos. Após análise do estudo de 
impacto e simulações, foi autorizado ao Ecad apresentar contraproposta no valor unitário de R$ 0,20 por 
ingresso, considerando as seguintes premissas: (i) o convênio deve prever situação de adimplência para 
todos os cinemas; (ii) em caso de inadimplência, prever a perda do desconto no valor unitário de R$ 0,20, 
retornando para o valor integral de R$ 0,35, que corresponde a 2,5% da receita bruta com base no P.M.I 
(preço médio de ingressos) de 2016; (iii) as bases de público do ano anterior devem ser  declaradas por cada 
rede e a sua média mensal será utilizada para fixação da mensalidade de cada rede no ano seguinte; (iv) o 
valor unitário Abraplex deverá se manter congelado por 12 meses e será reajustado anualmente pelo P.M.I 
(Preço Médio do Ingresso) do ano anterior, em janeiro de cada ano;  (v) para efeito de Distribuição, cada 
exibidor continua obrigado a enviar a relação de filmes e suas receitas; (vi) para acordo dos débitos passados, 
deverá ser utilizado o valor unitário retroagido e o público de cada ano, acrescido das devidas correções.        
f) DC Set – Solicitação para reconhecimento como usuário permanente - Devido as características e 
quantidade de shows destes usuários, foi autorizado que seja firmado contrato de promotor permanente 



para as empresas: DC SET SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA e NATUREZA EVENTOS LTDA. g) Ações 
referentes à Inadimplência – Foi apresentado resumo das ações atuais de combate à inadimplência. A 
Assembleia Geral solicitou que o relatório sobre o assunto conste dos relatórios encaminhados mensalmente 
pela Superintendência às Associações. h) Acordo CENCOSUD - Foi aprovado o acordo com a empresa 
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA que representa as bandeiras de supermercados Bretas, GBarbosa, 
Mercantil Rodrigues, Perini e Prezunic, referente ao período do débito de janeiro de 2016 a maio de 2017, 
no valor R$992.155,43 (novecentos e noventa e dois mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e três 
centavos), em 12 parcelas mensais de R$82.679,62 (oitenta e dois mil seiscentos e setenta e nove reais e 
sessenta e dois centavos). 5.3) Gerência Adm./Financeira:  a) Memos 025, 028, 032, 033, 040, 041, 042, 043, 
044, 045, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053 e 054/17 - Controladoria - Solicitando baixa patrimonial - 
Autorizadas as baixas dos bens móveis e equipamentos obsoletos listados nos memorandos mencionados, 
pelo fato dos consertos serem antieconômicos. Deverão ser vendidos, doados ou sucateados, de acordo com 
as características dos bens. 6) Assuntos Gerais: 6.1) Alteração de endereço da Unidade de Santa Catarina – 
A Sra. Superintendente informou o novo endereço da Unidade de Santa Catarina, à Rua Padre Roma, 482 SL 
508 – Centro -  Florianópolis - Cep: 88010-090. Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia 
franqueou a palavra aos participantes e como ninguém dela quis fazer uso, deu por encerrada a sessão, 
cabendo a mim, Marcelo Bastos Castello Branco, lavrar a presente ata, na qualidade de secretário, a qual foi 
lida e aprovada pelos presentes. Rio de Janeiro, 26 de julho de 2017. 

 
 

ABRAMUS ________________________________________ 
                    Danilo Cândido Tostes Caymmi 
 

 
AMAR   ________________________________________ 

                                                                                           Marco Venício Mororó de Andrade 
 
 

ASSIM             ________________________________________ 
                                                                                                Marcel Camargo e Godoy 

 
 
SBACEM          ________________________________________ 
                                        Clailton Gil Miranda dos Santos 
 
 
SICAM          ________________________________________ 
                                        Célia Barros Madureira Favi 
 
 
SOCINPRO     _________________________________________ 
                      Joelma Giro Montanaro 
 
 
UBC               _________________________________________ 
                       Aloysio Pinheiro Reis 
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