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 2%-(7,92
Definir os procediment os quant o à liberação dos crédit os: ret ido, pendent e e parâmet ro.
 $%5$1*È1&,$
Área de Dist ribuição.
 &21&(,72
 Crédit o ret ido – É o provisionament o do valor correspondent e às execuções de obras e fonogramas
pendent es de ident ificação, bem como o crédit o correspondent e à part icipação do t it ular no
rendiment o das mesmas.
 Pendent e – São execuções não ident if icadas sem que haj a ret enção de valor.
 Parâmet ro - São crédit os ret idos após 6 (seis) meses sem ident ificação.
 Reserva t écnica - Verba dest inada ao pagament o das obras/ fonogramas pendent es de
ident if icação das rubricas da dist ribuição indiret a.
 ',6326,d¯(6*(5$,6
 Na dist ribuição da rubrica de rádio, música ao vivo, direit os gerais e TV abert a/ fechada será
alocado 10% a t ít ulo de reserva t écnica. Os 90% rest ant es da verba serão dist ribuídos pelas obras e
fonogramas ident ificados, permanecendo as demais execuções como pendent es de ident if icação.
 Na dist ribuição de shows, músico acompanhant e, carnaval, fest a j unina e cinema haverá ret enção
de crédit os, sem o provisionament o de reserva t écnica.
 Haverá ret enção de crédit os com o provisionament o de reserva t écnica para as rubricas, TV Globo,
TV Record e SBT.
 As liberações de crédit o podem ser oriundas de obras musicais, pout pourrit , audiovisuais,
fonogramas e t it ulares pendent es de ident ificação. Todas as vezes que as informações cadast rais
não forem suficient es para embasar o processament o da dist ribuição, os valores permanecerão
ret idos.
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 Nos meses em que não haj a dist ribuição da rubrica, os valores liberados de execuções pendent es
serão apurados com base no pont o do processament o mais recent e, com a devida correção. As
execuções não liberadas serão incorporadas à amost ragem da dist ribuição subseqüent e.
 Os crédit os ret idos/ parâmet ro serão liberados mensalment e com base na compet ência da
dist ribuição, com a devida correção.
 Ao t érmino do processament o, será at ualizada no Sist ema de Informações do Ecad - Dist ribuição, a
relação das obras ret idas (aut oral e conexo) e t it ulares, a fim de que as Associações adot em as
providências necessárias à sua ident if icação. Essas informações serão disponibilizadas em CDs e
encaminhadas às Associações.
 )/8;223(5$&,21$/
6HWRUGH$WHQGLPHQWR
D Receber das Associações que compõem o Ecad, as solicit ações de liberação de crédit os at ravés de email, fax ou malot e.

E Acessar o Sist ema de Informações do Ecad - At endiment o, abrir uma ocorrência e direcioná-la ao
Set or responsável por sua execução.
6HWRU&$'²&HQWURGH$QiOLVH'RFXPHQWDO1DFLRQDO(VWUDQJHLURH7LWXODU
D Acessar a ocorrência no Sist ema de Informações do Ecad - Dist ribuição, verif icar se as informações
referent es ao código da liberação do crédit o da obra, fonograma ou t it ular est ão corret os.

E Caso posit ivo, associar os códigos, elaborar respost a para Associação solicit ant e, informando à dat a
que o crédit o será liberado e encerrar a ocorrência.

F Caso negat ivo, elaborar respost a para Associação solicit ant e, informando o mot ivo pelo qual a
solicit ação não será at endida e encerrar a ocorrência.

Mario Sergio
Gerent e Execut ivo de Dist ribuição

