
RELATÓRIO DE DESEMPENHO OPERACIONAL DA 

ASSOCIAÇÃO DEFENSORA DE DIREITOS AUTORAIS – 

ADDAF, DURANTE O ANO DE 2016, das quais destacaram-se as 

seguintes: 1) – PARCERIA ABRAMUS: Foi comunicado que a parceria entre ADDAF 

e Abramus estava cancelada; 2) – REDUÇÃO DE DESPESAS: O Sr. Presidente 

apresentou, e foi aprovado, um plano de redução de despesas, em função das 

dificuldades financeiras que a Associação vem enfrentando; 3) – DIREITOS DIGITAIS: 

Foi discutido o fato de que somente a empresa Projinfo está processando os direitos 

digitais em Itunes, e como existem outros players no mercado como Google, Deezer, 

Spotfy, etc..., foi sugerido a parceria com outra empresa para processar esses direitos 

nesse segmento, sugestão essa que foi aprovada. 4) – PLANO DE CONTENÇÃO DE 

DESPESAS: Foi colocado em prática o plano de contenção de despesas, aprovado na 

reunião do mês de janeiro. Tal plano consistiu em reduzir, num primeiro momento, o 

pagamento da faxineira, o percentual pago pela ADDAF no plano de saúde dos 

empregados, da prestadora de serviços na área de informática e dos valores pagos à 

diretoria; 5) COBRANÇA DE DIREITOS DIGITAIS: Houve entendimento com a 

empresa One RPM, para assinatura de um contrato para cobrar os direitos digitais de 

outros players;  6) TV’S POR ASSINATURA: O Sr. Presidente continua cobrando uma 

posição definitiva dos responsáveis pelos direitos autorais das obras da Addaf, 

utilizadas pelas TVs por assinatura, em canais de música; 7) – CONTRATO 

DIEREITOS DIGITAIS: Foi assinado um Protocolo de intenções para serviços na área 

digital, entre a ADDAF e a empresa On RPM; 8) – ITUNES: Após alguns 

contratempos, finalmente foi recebido de Itunes os créditos referentes aos direitos 

digitais atrasados das obras administradas pela Addaf; 9) – EMPRESA ONE RPM: A 

Addaf recebeu a visita do responsável pela empresa ONE RPM, para tratar de 

diversos assuntos ligados á área dos direitos digitais; 10) – PROJINFO: O Sr. 

Presidente informou que pretende renegociar o contrato de prestação de serviços com 

a empresa Projinfo; 11) – PARCERIA ONE RPM: A empresa ONE RPM demonstrou 

interesse em fazer uma parceria com a ADDAF para elaborar um plano de gestão 

conjunto, além dos serviços já contratados; 12) – APLE PLAY: O Sr. Presidente 

recebeu convite da Sra. Roberta Westin, para participar de uma “Conference Call”, 

para tratar da possibilidade de assinatura de um contrato, referente ao novo serviço 

que pretendem lançar, denominado “Aple Play”; 13) – RESCISÇAO CONTRATUAL: 

Considerando que a Empresa BL Serviços de Informática Ltda., contratada para tratar 

da área de TI da Addaf não vinha cumprindo com os compromissos assumidos no 

contrato de prestação de serviços, em virtude da transferência de um dos sócios para 

Fortaleza, a diretoria decidiu rescindir o contrato; 14) – APLE PLAY: A Addaf recebeu 

da Aple Play, um contrato de uso digital das obras administradas pela ADDAF, para 

assinatura; 15) – ONE RPM: Diversas tratativas já foram tomadas para efetivação da 

parceria entre a empresa One RMP e a ADDAF, inclusive com a assinatura de um 

Protocolo de Intenção inicial; 16) – DESLIGAMENTO SGAE: Recebemos uma 

correspondência da Sgae denunciando o contrato de reciprocidade que ambas as 



sociedades mantinham há muitos anos. Em virtude do ocorrido, a Addaf enviou uma 

correspondência à SGAE, solicitando um modelo de contrato unilateral, para que a 

Sgae continue a arrecadar os direitos autorais das obras administradas pela Addaf, 

naquele território. 17) – ONE RPM: O contrato de parceria entre a Addaf e a One 

RPM, foi finalmente assinado; 18) – ADMISSÃO DE NOVOS SÓCIOS; Foram 

aprovadas a admissão de  2 (dois) novos associados, tanto para o fonomecânico 

quanto para o digital. Este é o Relatório Dr desempenho operacional da ADDAF do 

exercício de 2016.  


