
 

 
 

RELATÓRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO E DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AMAR/SOMBRÁS A 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2021 

 
Encaminhamos ao órgão supremo da nossa Associação o Relatório de Atividades referente ao ano de 2020, 
que infelizmente ficará marcado como o pior ano da História brasileira até hoje. Foi o ano que não deveria 
ter existido, dizem todos. Só no dia 27/4, véspera da apresentação deste Relatório, o Brasil contabilizou 3.120 
óbitos por COVID-19 e a ocorrência de mais de 65.000 novos casos a cada dia. Desde que a pandemia chegou 
ao Brasil, a 26 de fevereiro de 2020, o país acumulou o trágico índice de cerca de 400 mil óbitos e 14 milhões 
de casos registrados da doença, que não só vem ceifando preciosas vidas humanas, mas também 
destroçando negócios, arruinando sonhos e adiando projetos. Principalmente no setor da Economia da 
Cultura, o primeiro a sofrer os efeitos da pandemia e talvez o último que venha a sair dela. Como toda a 
sociedade brasileira, a principal atividade desenvolvida pelas associações de autores nacionais, em 2020, foi 
uma só: sobreviver à crise. 
 
Os indicadores sócio-econômicos sobre a crise cultural brasileira são preocupantes, se não aterradores, como 
revela o mais acurado estudo sobre o assunto, a pesquisa Percepção dos Impactos da Covid-19 nos setores 
cultural e criativo do Brasil (Disponível em : https://datastudio.google.com/reporting/88bf6daa-3f58-4f5a-
bb3f-9d4f5c3dc73b/page/4c7WB?s=gUJpgJdXnvQ ). Elaborada por um grupo qualificado de instituições, 
entre as quais a UNESCO, essa pesquisa aponta que o setor cultural e criativo do Brasil, que até 2017 
representava 2,61% de toda a riqueza produzida em território nacional, só entre maio-agosto de 2020 teve 
uma perda de receita de 44,4%, prejuízo que se agravou e se estendeu aos primeiros meses de 2021. Outro 
estudo, da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE), mostra que 51,9% dos eventos 
musicais previstos para 2020 foram cancelados ou adiados, o que afetou os empregos de 580 mil profissionais 
e causou um prejuízo de R$ 442 milhões apenas no mercado de São Paulo. Já uma pesquisa da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e do SEBRAE, com apoio do governo de São Paulo, aponta que 86,6% das empresas do 
setor cultural e criativo nacional registraram forte queda no faturamento em 2020, enquanto 63,4% 
paralisaram suas atividades, havendo uma perda estimada de R$ 69,2 bilhões (-18,2%) entre 2020-2021. 
Prevê-se que só em 2022 o setor conseguirá retomar os números que exibia no PIB de 2019. Com as normas 
de distanciamento social e a diminuição de eventos públicos, muitos teatros, cinemas e casas de espetáculos 
do Brasil reduziram suas plateias, condenados à submonetização, às receitas precárias (ou inexistentes), à 
informalidade invisível e mesmo à solução final: o fechamento. 
 
Num quadro assim, agravado ademais pela indiferença do setor público à Cultura, seria mesmo muito difícil 
arrecadar direitos autorais. Não por outra razão, entre 2019 e 2020, o ECAD apresentou uma queda de 
arrecadação de R$ 905.807.661, ou seja, de 19,20%. Essa queda de receita afetou indistintamente todas as 
associações brasileiras. Na AMAR, ela foi da ordem de 5,91%. 

 

1. Quadro Geral da Arrecadação Nacional - (Direitos de Autor e Direitos Conexos) - 2020 

 

No ano de 2020, a arrecadação nacional bruta da AMAR em Direitos de Autor, através do ECAD, 
totalizou R$ 15.828.815,90, enquanto a arrecadação bruta em Direitos Conexos montou a R$ 
4.490.700,44. Estas informações estão explicitadas nas tabelas a seguir. 
 

 



 

DIREITOS CONEXOS    DIREITOS AUTORAIS 

 

        
(Fonte: ECAD) 
 

 



2. Arrecadação Nacional, Custos administrativos (ECAD + AMAR), Líquido a distribuir - 2020 
 
 

ARRECADAÇÃO NACIONAL – 2020 – (Em R$) 

DESCRIÇÃO 
DIREITOS DE 

AUTOR % 
DIREITOS 
CONEXOS % TOTAL GERAL 

Arrecadação Nacional Total 15.828.815,90  100,00% 4.490.700,44  100,00% 20.319.516,34  

Percentual operacional ECAD 1.576.608,20  9,96% 449.070,04  10,00% 2.025.678,24  

AMAR Bruto 14.252.207,70  90,04% 4.041.630,40  90,00% 18.293.838,10  

Percentual administrativo AMAR 829.834,20  5,82% 228.078,55  5,64% 1.057.912,75  

AMAR, Líquido a distribuir 13.422.373,50  84,22% 3.813.551,85  94,36% 17.235.925,35  
 

 

3. Arrecadação Internacional – 2020  - Convênios de representação com as sociedades abaixo: 

 

ACUM ISRAEL  R$        2.541,39  

AKKA LETONIA  R$           553,52  

AKM AUSTRIA  R$     18.718,36  

APRA AUSTRALIA  R$        3.033,47  

ASCAP EUA  R$     33.136,62  

BMI EUA  R$        7.219,41  

BUMA  HOLANDA  R$     14.676,61  

JASRAC  JAPAO  R$     37.106,04  

KODA DINAMARCA  R$     10.380,80  

PRS REINO UNIDO  R$        9.307,26  

SADAIC ARGENTINA  R$        6.889,46  

SAYCO COLOMBIA  R$        2.557,46  

SCD CHILE   R$     21.041,21  

SPA PORTUGAL  R$     22.999,68  

STEMRA HOLANDA  R$           182,18  

SUISA SUIÇA  R$     38.359,03  

TEOSTO  FINLANDIA  R$        3.719,91  

TONO NORUEGA  R$     31.220,67  

   
TOTAL    R$   263.643,08  

 



 

ARRECADAÇÃO INTERNACIONAL – 2020 – (Em R$) 

      DIREITOS DE AUTOR % 

Arrecadação Internacional total    263.643,08  100,00% 

Percentual Administrativo AMAR      39.546,46  15,00% 

AMAR ,Líquido a distribuir      224.096,62  85,00% 
 

 

3.1. Sumário da Arrecadação, Custo Administrativo médio e Líquido a Distribuir - 2020 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
*O custo administrativo obtido constitui a média dos percentuais praticados pelo ECAD e pela AMAR nas rubricas respectivos, 
constantes das tabelas anteriores. As eventuais diferenças decimais  devem-se a ajustes decorrentes de recebimentos em atraso, 
compensações de distribuições anteriores, etc.  
 

 

4. Distribuição Nacional – Direitos de Autor e Conexos - 2020 

  
  

 

Valores 
liquidados 
durante o 
ano em 
curso 

 DIREITOS DE AUTOR - R$ 
DIREITOS 

CONEXOS - R$ TOTAL – R$ 

Aos membros da sociedade  11.505.334,17  2.987.978,43 14.493.312,60 

A sociedades conveniadas, nacionais ou 
internacionais 

      

          

Valores a 
liquidar ao 
final do 
ano fiscal 

Valores ainda em processo de liquidação, 
ou devolvidos, estornados, etc.*  

 6.263.466,98  825.573,45 7.089.040,43 

Créditos retidos relacionados a obras não 
identificadas** 

      

Outros, em processo de declaração e/ou 
liquidação       

 
*Correspondem também a valores irrisórios e insuscetíveis de processamento bancário, quantias não reclamadas por titulares, 
associados de paradeiro desconhecido, contas encerradas, domicilios bancários inexistentes, etc. 
**A Associação não tem sob sua guarda os valores de obras não-identificadas, que ficam retidos no ECAD até que a respectiva 
identificação seja concluída. 

  
ARRECADAÇÃO BRUTA 

(100%) 
- CUSTO ADMINISTRATIVO 

(MÉDIA 15,17%) 
LíQUIDO A DISTRIBUIR 

(84,83%) 
DIREITO DE 
AUTOR - 
NACIONAL 

15.828.815,90 2.406.442,40 13.422.373,50 

DIREITO DE 
AUTOR - 
EXTERIOR 

263.643,08 39.546,46 224.096,62 

DIREITO 
CONEXO - 
NACIONAL 

4.490.700,44 677.148,59 3.813.551,85 

TOTAL 20.583.159,42  

 
 

3.123.137,45*  
 

17.460.021,97  



 
 

5. Distribuição Internacional – Direitos de Autor - 2020 

    

 R$   

Valores liquidados durante o ano 
fiscal 

Aos membros da sociedade 150.114,55  

A sociedades conveniadas, nacionais ou internacionais   

Valores a liquidar ao final do ano 
fiscal 

Valores ainda em processo de liquidação, ou devolvidos, 
estornados, etc. 

  

Créditos provisionados relacionados a obras sem 
documentação* 624.075,78  

Outros (Indique)   
 
*Os valores provindos do Exterior muitas vezes chegam sem a documentação devida e devem ficar provisionadas até que cheguem 
as respectivas planilhas e dados, sem os quais quaisquer distribuições não terão confiabilidade. Tais insuficiências de documentação 
se intensificaram em 2020, devido à pandemia. 
 

 

 

6. Comparativo Arrecadações 2019/2020 – Direitos de Autor, Direitos Conexos, TOTAL  

 

 

DIREITOS DE AUTOR 

 

2019 

 

% 

 

2020 

 

% 

DIF. 
2020-
2019 

% 

Arrecadação Nacional (R$) 15.280.260,01  100% 15.828.815,90  103,59% 3,59 

Arrecadação Internacional  (R$) 390.437,95  100% 263.643,08  67,52% -32,48 

TOTAL 15.670.697,96  100% 16.092.458,98  102,69% 2,69 

 

 

 

DIREITOS CONEXOS 

 

2019 

 

% 

 

2020 

 

% 

DIF. 
2020-
2019 

% 

Arrecadação Nacional (R$) 6.205.727,61  100% 4.490.700,44  72,36% -27,64 

Arrecadação Internacional (R$) 0,00                   
-    

0,00  0%                                  
-    

TOTAL 6.205.727,61  100% 4.490.700,44  72,36% -27,64 

 

 

 



 

 

ARRECADAÇÃO TOTAL 

 

2019 

 

% 

 

2020 

 

% 

DIF. 
2020-
2019 

% 

Direitos de Autor (nac + int) 
(R$) 

15.670.697,96  100 16.092.458,98                             
102,69  

2,69 

Direitos Conexos (nac + int) 
(R$) 

6.205.727,61  100 4.490.700,44                               
72,36  

-
27,64 

TOTAL 21.876.425,57  100 20.583.159,42                               
94,09  

-5,09 

 

 

7. Fatos que influíram na gestão coletiva do país 
 
 
Em 2020, a pandemia de coronavírus foi, sem dúvida, o fato que mais influiu na gestão coletiva no Brasil, 
acarretando-lhe inúmeros prejuízos. Afora o refluxo nas atividades culturais e a consequente queda nas 
arrecadações autorais, a pandemia levou as entidades de gestão a trabalhar limitadamente, muitas vezes 
sendo obrigadas pelas regras sanitárias a fechar as portas de seus escritorios por períodos determinados 
(alguns razoavelmente longos), com o que o home office tornou-se a opção laboral possível, embora nem 
sempre a mais adequada. Também as dificuldades de locomoção urbana, ainda em razão da crise sanitária, 
dificultaram o acesso de associados, visitantes e mesmo de colaboradores, funcionários e prestadores de 
serviços aos escritórios da Associação, o que certamente retardou procedimentos e, de alguma forma, 
interferiu no padrão de gestão que sempre buscamos oferecer. Ela também limitou o contato e o acesso 
geral a bancos, empresas, órgãos e serviços públicos e privados, afetando nosso desempenho de algum 
modo. A dificuldade e mesmo a impossibilidade de realização de viagens e da participação em eventos 
presenciais, fez com que a AMAR/SOMBRÁS só pudesse comparecer a eventos virtuais, deixando de estar 
presente a eventos em que sua participação seria recomendável e até necessária, como nos foi cobrado por 
varias entidades autorais internacionais. Cabe registrar ainda que, afora sua óbvia malignidade sanitária, a 
pandemia de coronavírus trouxe também, como consequência, o afastamento, o desconhecimento, a 
indiferença e até mesmo a hostilidade de parte da sociedade brasileira para com a Cultura, o que se refletiu 
no descaso das autoridades frente às questões relacionadas ao Direito de Autor e à proteção dos criadores 
e produtores culturais do país. 
 
 

8. Outras informações relevantes 

Por fim, cabe destacar o louvável esforço da comunidade brasileira de sociedades autorais, nela incluída o 
ECAD, que, na contrapartida de todas as expectativas negativas e em pleno quadro de crise sanitária e 
agravamento da situação sócio-econômica nacional, conseguiram que nossa gestão coletiva, embora 
também em situação emergencial, tenha obtido índices de desempenho bem menos preocupantes e 
danosos que os de otras áreas da economia nacional (principalmente as vinculadas à esfera pública), 
permitindo vislumbrar a possibilidade de melhores dias, em futuro não muito distante. É o que temos a 
relatar. 

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2021 

(fim do documento) 


