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(SCB)



Base Legal

Instrução Normativa nº 123, de 22 de dezembro de 2015

Regulamenta o Sistema de Controle de Bilheteria e o procedimento de

envio de dados de bilheteria.

Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001

Art. 17.  Toda sala ou espaço de exibição pública destinada à exploração de 

obra cinematográfica em qualquer suporte deverá utilizar o sistema de controle de 

receitas de bilheteria, conforme definido em regulamento pela ANCINE.



Prazos 
(postergado pela Instrução Normativa nº 127, de 19 de abril de 2016)

Os exibidores responsáveis deverão adequar seus sistemas e iniciar a transmissão dos 
dados nos seguintes prazos:

I– até 28 de julho de 2016, no caso das redes exibidoras com mais de 20 (vinte) salas;

II–até 28 de setembro de 2016, no caso das demais redes exibidoras.



Quem é obrigado a enviar as informações 
diárias de exibição para o SCB?

Salas 
Comerciais

Tecnologia de projeção de imagens com o uso de
equipamentos digitais de alta performance ou
projetores de filmes de 35mm

Programação formada, predominantemente, por
longas-metragens com lançamento comercial no Brasil
nos últimos 12 meses

Modelo de negócio com predomínio de cobrança de
ingressos

O envio é obrigatório para exibidores responsáveis por salas comerciais de cinema, assim entendidas como 
aquelas que atendam concomitantemente às seguintes características:



O que devo enviar?

O relatório de dados será composto pelas seguintes informações:

I– identificação do exibidor e da sala de cinema;

II– identificação das obras exibidas;

III– identificação dos distribuidores responsáveis pelas obras exibidas;

IV– identificação do prestador do serviço de venda remota de bilhetes de ingresso, se houver;

V– informações sobre a sessão de exibição como modalidade, data, hora, tecnologia, assentos disponibilizados, 

legendagem, alternativas de linguagem e acessibilidade;

VI– dados sobre os bilhetes vendidos, discriminados por categoria de ingresso; e

VII– dados sobre a receita bruta de bilheteria da sessão, discriminados por tipo de assento, 

categoria de ingresso e forma de pagamento.



A transmissão de dados





Como é feita a transmissão dos dados?

A transmissão dos dados de bilheteria se dará de forma automática de sistema a sistema – do sistema de

bilheteria do exibidor para o sistema de ANCINE.

O Exibidor envia o Relatório 
com as informações do dia 

cinematográfico. 

O Sistema registra os dados 
na data e hora do envio e 
inicia o processamento de 

validação assíncrono (status 
= em análise).

O Sistema verifica se o 
relatório está no formato 

correto e faz o 
processamento de 
validação síncrono.



Como faço para ter um sistema de 
bilheteria?

O primeiro passo é contratar uma desenvolvedora de

sistemas ou possuir uma equipe de TI que desenvolva um

sistema que se comunique com o SCB. Todas as

informações necessárias para o desenvolvimento do

sistema vocês encontram no Manual Técnico do SCB.



Onde encontrar um Desenvolvedor?



Como obter recursos?

Custeio da automação de bilheteriaComplementos tecnológicos para 
promoção da acessibilidade para 
pessoas com deficiência visual ou 

auditiva.

Digitalização 
das Salas de 

Cinema.

O Prêmio Adicional de Renda (PAR) de 2016 foi destinado para:



O que devo fazer, então, se não conseguir automatizar 
minha bilheteria até o prazo estipulado?

Em caso de comprovada impossibilidade de cumprimento, o exibidor poderá solicitar à ANCINE dispensa

temporária da obrigação de transmissão de dados de bilheteria, observadas as seguintes condições:

I – o exibidor seja responsável por uma rede exibidora com, no máximo, 5 (cinco) salas; e

II– o requerimento de dispensa seja instruído com relato das ações planejadas para a regularização do

procedimento.

Esse pedido pode ser feito por meio de documento assinado e digitalizado, enviado para o e-mail

scb@ancine.gov.br.



Tokens



Como gerar o Token?

Para autenticar o acesso ao Sistema de Controle de Bilheteria,
cada empresa exibidora com registro na ANCINE deverá possuir,
no mínimo, um Token, que é a chave irá permitir ao exibidor
enviar as informações à ANCINE, bem como realizar consultas de
protocolo e situação de adimplência.

Os Tokens são gerados pelo próprio exibidor através de uma
página dentro do SAD – Sistema ANCINE Digital que pode ser
acessada através do menu “Outros Serviços/Controle de
Bilheterias/Tokens”. Nessa tela ele poderá visualizar seus tokens,
gerar novos tokens e até mesmo revogar algum token.



Qual a diferença entre Token de 
Certificação e Token de Produção?

O Token de Certificação é válido apenas no ambiente de testes do
Sistema. Para poder habilitar o Token de Produção, isto é, estar apto para
o envio de dados ao sistema, o exibidor deve ter enviado para o ambiente
de Certificação ao menos um relatório de bilheteria considerado válido
com cada uma das características a seguir:

1) Um relatório de bilheteria sem sessões cinematográficas;

2) Um relatório de bilheteria com sessões cinematográficas;

3) Um relatório de bilheteria retificador.

Lembrando que os dados enviados para o ambiente de certificação não
precisam ser dados reais de bilheteria do exibidor, ou seja, poderão ser
utilizados dados fictícios neste ambiente.



Como tirar um Token de Certificação?
1) Acessar o Sistema Ancine Digital (SAD) com login e senha do Agente Econômico.



Como tirar um Token de Certificação?

Caso a empresa esteja com o status IRREGULAR no Sistema ANCINE Digital, o menu
Controle de Bilheteria não irá aparecer. Para regularizar o cadastro, a empresa deverá
entrar em contato com a Coordenação de Registro de Empresas, através do e-mail
registro.empresa@ancine.gov.br.

2) Acessar a tela Tokens no menu Controle de Bilheteria em Outros Serviços.



Como tirar um Token de Certificação?
3) O registro, CNPJ e nome da empresa irão aparecer nos campos abaixo. Você deve clicar em Gerar Token.



Como tirar um Token de Produção?
4) Após o envio dos relatórios para o ambiente de certificação, caso o processamento não tenha acusado erros, o 
exibidor terá, automaticamente, a opção de geração de tokens do tipo Produção habilitada na tela de geração de 
tokens dentro do SAD – Sistema ANCINE Digital.



Como eu sei se estou inadimplente?

Inadimplência

por Atraso

por Não Envio

Como a obrigação de envio de relatório de bilheteria é diária, a sanção será acumulada diariamente também.

Os relatórios poderão ser retificados pelo exibidor, sem a autorização da ANCINE, 30 dias após o dia 
cinematográfico relatado. Após 30 dias, somente com a autorização da agência.

por Envio com Erro



Qual a diferença entre Erro e Alerta do 
SCB?

Um protocolo no estado VALIDADO pode conter mensagens informativas ou mesmo de alerta. 
Um alerta é uma inconsistência de baixa severidade que não obriga o regulado a reenviar o 
relatório, mas apenas sinaliza para que este providencie ajustes para adequar os próximos 
relatórios.

Os relatórios no estado ERRO contêm inconsistências severas que deverão ser corrigidas através 
do reenvio do relatório. 



Erros



ERROS e ALERTAS de envio mais comuns

A lista de erros e alertas pode ser consultada no Manual Técnico do SCB, disponível no site da ANCINE.

E220 - CNPJ do distribuidor da obra é inválido

O CNPJ, para ser válido, deve conter o dígito verificador. Segue 
exemplo:

Paramount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
CNPJ: 27.654.722/0001-16

Como deve ser digitado:
27654722000116



ERROS e ALERTAS de envio mais comuns

E200 - Código CPB, ROE ou Código Genérico da obra audiovisual informado é inválido



ERROS e ALERTAS de envio mais comuns

E200 - Código CPB, ROE ou Código Genérico da obra audiovisual informado é inválido



ERROS e ALERTAS de envio mais comuns

E200 - Código CPB, ROE ou Código Genérico da obra audiovisual informado é inválido



ERROS e ALERTAS de envio mais comuns

E200 - Código CPB, ROE ou Código Genérico da obra audiovisual informado é inválido



ERROS e ALERTAS de envio mais comuns
E411 - Somatório de espectadores de cada categoria é maior que o número de assentos daquele 
tipo disponibilizados para a sessão

Tipo de Assento

Padrão

Especial
(VIP)

Inteira

Meia-entrada

Cortesia

Promocional

Inteira

Meia-entrada

Cortesia

Promocional

(100)

(50)

(30)

(50)

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

(30)



ERROS e ALERTAS de envio mais comuns

E520 - Existem categorias de ingressos sem espectadores informando valor de arrecadação

Código Nome Descrição

01 Inteira
Bilhetes vendidos ao preço normal praticado na sessão para 

cada tipo de assento, sem descontos.

02 Meia-entrada
Bilhetes vendidos à metade do preço inteiro, por imposição 

da legislação, seja para estudantes ou não estudantes

03 Cortesia Bilhetes oferecidos gratuitamente ao espectador.

04 Promocional

Bilhetes vendidos com desconto para grupos especiais de 

espectadores, inclusive aqueles com desconto de 50% que 

não se trate da meia-entrada obrigatória por lei.



Alertas



ERROS e ALERTAS de envio mais comuns

A220 - CNPJ do distribuidor não pertence a um agente distribuidor registrado na ANCINE

Este alerta verifica se o CNPJ informado pelo exibidor pertence a 
algum CNPJ de empresa Distribuidora registrada na ANCINE. 

Uma tela de Consulta de CNPJ dos Distribuidores por título será 
disponibilizada em breve no site da ANCINE.

Atualmente, a consulta pode ser feita através do e-mail do SCB 
scb@ancine.gov.br. 

mailto:scb@ancine.gov.br


ERROS e ALERTAS de envio mais comuns

A100 - Sessão cinematográfica iniciando antes do término da sessão anterior



ERROS e ALERTAS de envio mais comuns

A100 - Sessão cinematográfica iniciando antes do término da sessão anterior



ERROS e ALERTAS de envio mais comuns

A310 - Número de assentos disponibilizados para a sessão maior que o número de assentos 
informados no registro da sala



ERROS e ALERTAS de envio mais comuns

A310 - Número de assentos disponibilizados para a sessão maior que o número de assentos 
informados no registro da sala



ERROS e ALERTAS de envio mais comuns

A310 - Número de assentos disponibilizados para a sessão maior que o número de assentos 
informados no registro da sala



ERROS e ALERTAS de envio mais comuns

A510 - O Preço Médio do Ingresso (PMI) de cada categoria de ingressos deve estar entre R$1,00 e 
R$200

PMI = 
 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑂𝑏𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑠𝑠ã𝑜

 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑙ℎ𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

Este cálculo não considera os Bilhetes informados na 
categoria Cortesia. 



Está acabando...



Até que horas devo enviar os dados?

Obrigação de envio: até as 
10h:00 do dia 02/09 para 
complexos situados em 

municípios com população 
igual ou superior a 200 

(duzentos) mil habitantes

ou

Obrigação de envio: até as 
15h:00 do dia 02/09, nos 

demais casos

Envio de dados de bilheteria 
do dia cinematográfico 01/09



Como proceder em caso de 
indisponibilidade do SCB?

Obrigação de envio: até as 
10h:00 do dia 02/09

ou

Obrigação de envio: até as 
15h:00 do dia 02/09

Nova obrigação: até às 
10h:00 do dia 03/09

Nova obrigação: até às 
15h:00 do dia 03/09

Em caso de indisponibilidade relevante, o prazo da obrigação de envio será estendido pelo número de 
dias em que foram detectadas ocorrências de indisponibilidade.

Registro de indisponibilidade 
no dia
02/09



Como proceder em caso de 
indisponibilidade do SCB?

Indisponível do 02/09 ao dia 
03/09

Disponível apenas no dia 
04/09

Obrigação de envio até às 
10h:00/15h00 do dia 02/09

Nova obrigação: até às 
10h:00/15h00 do dia 04/09

Obrigação de envio até às 
10h:00/15h:00 do dia 03/09

Nova obrigação: até às 
10h:00/15h:00 do dia 05/09

Envio do Dia 
Cinematográfico 01/09

Envio do Dia 
Cinematográfico 02/09



Onde posso obter mais informações 
sobre o SCB?

Consulte a IN nº123 – Pesquise no Google “IN 123 ANCINE”. Será o 
primeiro resultado.

Consulte o Manual Técnico do SCB – Há um link no final do texto da 
IN.

Consulte o FAQ do SCB no site da ANCINE – Link de Perguntas 
Frequentes em www.ancine.gov.br

Mande um e-mail pra gente – scb@ancine.gov.br

Dúvidas sobre PAR – par.exibicao@ancine.gov.br

Dúvidas sobre o Registro de sua empresa –
registro.empresa@ancine.gov.br

http://www.ancine.gov.br/
mailto:scb@ancine.gov.br
mailto:par.exibicao@ancine.gov.br
mailto:registro.empresa@ancine.gov.br


Dúvidas?



Obrigado!

Braulio Rezende Barbosa
braulio.barbosa@ancine.gov.br

Coordenadora: Luana Maíra Rufino Alves da Silva 

Coordenação de Monitoramento de Cinema, Vídeo Doméstico e Vídeo por Demanda | CCV
Superintendência de Análise de Mercado | SAM

Contribuíram para essa apresentação: Toda a equipe da Coordenação de 
Monitoramento de Cinema, Vídeo Doméstico e Vídeo por Demanda | CCV

scb@ancine.gov.br

mailto:braulio.barbosa@ancine.gov.br
mailto:scb@ancine.gov.br

