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Carta do Presidente

O Audiovisual Brasileiro – por uma travessia sem rupturas

Que o setor audiovisual é um setor dinâmico, em contínua transformação, disso ninguém
tem dúvida.

Mas com tantos indicadores positivos e promissores o que ainda falta para consolidarmos
em definitivo o audiovisual brasileiro independente? Subsídios existem em todo mundo
para a atividade, considerada a função pública e de identidade de um país, de uma nação.
Mas a sustentabilidade só poderá vir com a criação de novos mecanismos públicos e
privados que privilegiem a meritocracia dos resultados de público, audiência, de crítica, de
renovação de linguagens e formatos, de inovação nos modelos artístico e de negócio.

Se já competimos em qualidade nos conteúdos ofertados ainda nos falta competir com a
produção internacional em modelos contemporâneos de produção e distribuição. O setor
audiovisual brasileiro ainda está calcado em modelos de financiamento e de distribuição
arcaicos.

Hora de fazer a travessia, corajosa, efetiva, mas sem rupturas.

A Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão fez em 2016 um grande
“dever de casa” diante de um cenário conturbado politicamente e, ao mesmo tempo,
promissor no setor audiovisual brasileiro.

Reestruturou seu Conselho Federal, ampliando e renovando sua estrutura incorporando
representantes de mais Estados da Federação. Em absoluta sintonia com a nova dimensão
da Associação, presente em 19 Estados com mais de 630 empresas associadas.

Renovou seus próprios nomes de trabalho: passou a se denominar BRASIL AUDIOVISUAL
INDEPENDENTE (BRAVI) e BRAZILIAN CONTENT (BrC), projeto de exportação realizado em
parceria com a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos). Refletindo a diversidade de atuação para múltiplas telas das produtoras
independentes associadas.

Mesmo em um ano bastante instável, política e economicamente, a BRAVI marcou
presença algumas vezes sozinha e, muitas vezes, em conjunto com outras Entidades do
Audiovisual, no pleito por mudanças, ajustes, aperfeiçoamentos nos mecanismos de
fomento e regulação; nas três instâncias de governos: federal, estadual e municipal.

A BRAVI está representada no Conselho Superior de Cinema, no Comitê Gestor do Fundo
Setorial, no Forum pelos Direitos Culturais assim como em outros comitês para o setor
cultural, em particular do audiovisual em vários cantos do país.
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Tanto no cenário nacional como internacional, a Brasil Audiovisual Independente teve forte
atuação, ampliando sua capilaridade de participação e cooperação com eventos regionais,
buscando capacitar e atualizar produtores independentes para a realização de melhores
negócios.

Nos mercados internacionais, o agora Brazilian Content, marcou forte presença nos
eventos tradicionais mas buscou novos mercados-alvo e novos players abrindo novas
perspectivas para a internacionalização de nossas produções.

Esses novos mercados e players estiveram refletidos em toda a programação da sétima
edição do RioContentMarket. Se por ser o maior encontro de negócios audiovisuais da
América Latina, o RioContentMarket ingressou definitivamente no calendário internacional,
o evento, também por sua produção e organização cuidadosa e detalhista, obteve por dois
anos consecutivos o Prêmio Caio, o maior prêmio brasileiro concedido a eventos.

Neste anuário, estarão compiladas muitas matérias sobre a atuação do ano inteiro, fazendo
a retrospectiva dessa atuação.

E como novidade desta edição do Anuário, alguns de
nossos Conselheiros e Representantes nos brindaram
com alguns textos editoriais, cada qual com seu
estilo, mas com uma afirmação em comum: que o
audiovisual brasileiro avançou e apresentou
excelentes resultados acima da média de grandes
setores econômicos.

Uma boa perspectiva se fizermos essa grande
Travessia rumo à sustentabilidade da produção
independente brasileira.
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Produção Independente em TODAS AS TELAS

Sou daqueles cuja memória é voltada para

o futuro. Explico: guardo na memória

dados imprescindíveis, importantes ou

inspiradores, necessários para projetos e

obras, para a melhoria de aspectos da

vida, que possam abrir novos horizontes ou

que possam contribuir para o crescimento

de outras pessoas, sejam parentes,

amigos, parceiros de trabalho, alunos ou

espectadores. Assim, vez por outra, me

falham datas, nomes, números de leis,

fontes, códigos etc. Nessas ocasiões sou

salvo por minha esposa, cuja “memória

para o passado” é excelente. Por outro

lado, cultivo uma intuição que busca ler

através dos contextos, buscando padrões.

Daí que, ao ser imbuído da missão deste

editorial e ter acesso aos dados do

Anuário, não tentei gravar o que

aconteceu em 2016, mas procurei sentir

para onde estamos indo, quais são nossos

desafios e oportunidades.

O ano de 2016 foi muito conturbado.

Vivemos uma economia em queda, uma

crise política imensa, o impeachment da

presidente, as redes sociais transformadas

em palco de batalha, as ruas tomadas por

manifestações de cores antagônicas, as

cadeias recebendo grandes empresários e

vários políticos. Além disso, tivemos o

desastre de Mariana a nos entristecer e a

nos lembrar o quanto ainda falta para

deixarmos de ser o país do improviso, da

insegurança e da irresponsabilidade.

Por outro lado, o setor audiovisual

funcionou como uma verdadeira luz no

fim do túnel, ou melhor, como um grande

conjunto de muitas luzes brilhando em

muitas telas a confirmar nossa vocação

criativa, diversidade e capacidade

realizadora. O ano começou com “O

Menino e o Mundo”, longa de animação

de Alê Abreu, na disputa pelo Oscar,

mostrando a qualidade e a pujança da

animação brasileira. O ano de 2016

terminou com uma acirrada competição

entre os filmes “O Pequeno Segredo”

(David Schurmann) e “Aquarius” (Kleber

Mendonça Filho) pela indicação brasileira

para concorrer ao mesmo prêmio. Essa

disputa mostrou o crescimento da

produção regional e o bom desempenho

do sul e do nordeste, pois tais filmes são,

respectivamente, catarinense e

pernambucano. Foram muitas seleções e

prêmios internacionais, foram muitas

parcerias de produção e distribuição

estabelecidas. Nossas séries de ficção e

documentário foram destaque na

imprensa e nos eventos nacionais e

internacionais. Três séries de animação

disputaram o International Emmy Kids

Awards: “O Show da Luna” (TV Pinguim),

“SOS Fada Manu” (Boutique Filmes,

Lightstar Studios), e “Tem Criança na

Cozinha” (Samba Filmes). Foi um ano de

muitas estreias e de muitos negócios.
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PAULO MUNHOZ
Fundador e presidente da Tecnokena

Suplente do Conselho Federal da BRAVI

Foi um ano em que as Olimpíadas tiveram 

o melhor espetáculo de abertura da sua 

história, num show audiovisual concebido 

por profissionais (Fernando Meirelles, 

Daniella Thomas, Andrucha Waddington e 

Abel Gomes) e realizado por empresas de 

nosso setor.

2016 também foi o ano em que a

demanda das televisões por assinatura

superou a cota prevista pela Lei 12.485, o

que prova que nosso conteúdo agrada ao

público, dá retorno econômico e merece

estar ofertado com destaque nessa

prateleira.

Tais resultados positivos são fruto de

muitos anos de articulação política do

setor (nos níveis federal, estadual e

municipal), dos avanços tecnológicos que

ampliaram oportunidades, das boas

políticas conduzidas pela ANCINE/MinC,

dos mecanismos de

fomento (com destaque para o FSA/BRDE),

da qualificação artística e técnica

constante dos profissionais, do apoio de

grandes empresas e instituições que

patrocinam filmes e séries, da crescente

sinergia entre os vários atores que

compõem nossa cadeia produtiva, da

determinação dos nossos

empreendedores, da força das nossas

empresas, enfim, dos sonhos e do

trabalho do povo do audiovisual.

É hora de comemorar conquistas, mantê-

las e ampliá-las.

É hora também de muita união, foco e 

melhoria contínua. Ainda temos muito a 

crescer.

Boa leitura, boas reflexões e muito 

sucesso para todos nós!

Produção Independente em TODAS AS TELAS
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Produção Independente em TODAS AS TELAS

ESTREIAS 2016 – Clique e Confira
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Primeiro as mudanças internas: deixamos de ser

chamados de ABPITV, nome complicado com muitas

consoantes, mas por tanta repetição como um mantra,

nos habituamos. Viramos BRAVI, por necessidade de

adaptar nosso nome a extensão de meios não restritos

apenas a TV.

Mudamos também nossa forma de representação: num

amadurecimento interno e também para melhor atender

ao crescimento da associação em atividades, demandas e

associados, adotamos a figura do Presidente Executivo,

necessariamente um gestor que não seja produtor em

atividade no mercado. E o Conselho Federal passou a ter

mais membros e mais representantes regionais, todos

conselheiros com igual peso decisório nas políticas a

serem adotadas pela BRAVI.

2016 um ano de MUDANÇAS

MARCO ALTBERG
CEO da Indiana Produções

Conselheiro Federal da BRAVI

Finalmente foram criados comitês setoriais (regulatório, comercial, internacional entre

outros) compostos pelos conselheiros que vão dar conta da elaboração dessa política a ser

implementada pelo corpo executivo da BRAVI.

As mudanças externas: com a substituição inesperada do Governo, houve troca de

comando nas diferentes áreas que impactam na nossa atividade – Ministério da Cultura,

ANCINE, Apex-Brasil, estes diretamente ligados ao audiovisual.

Os mecanismos de fomento ao audiovisual foram de certa forma preservados frente a crise

econômica e político-institucional que o país atravessa. Deve-se a isso a força e importância

que o setor conquistou na sociedade brasileira e as políticas públicas afirmativas.

O setor soube, através das diferentes representações, se articular para preservar as

conquistas alcançadas que vem gerando resultados econômicos e de prestígio para o

produto audiovisual brasileiro independente e, mais ainda, avançar em novas propostas
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que deem conta das necessidades de aperfeiçoamento e correções de rumo em direção ao

melhor desempenho e agilidade do setor.

Do ponto de vista do mercado para as produtoras, continuamos a assistir a uma atividade

em crescimento apesar das dificuldades inerentes ao momento que atravessamos. As

relações com os canais e com novas plataformas de exibição dos conteúdos audiovisuais

foram estreitadas. Nossa presença em mercados e festivais internacionais vem se

consolidando, resultado de um trabalho de qualidade cumulativo ao longo dos anos.

No cenário atual brasileiro, de contínuas mudanças políticas, com consequências diretas no

planejamento e na condução do audiovisual, o setor organizado da produção independente

trouxe para si, colaborativamente com economistas, advogados e juristas, especialistas

brasileiros, a responsabilidade de apontar novos caminhos, novos mecanismos para

alavancar essa indústria face à necessária sustentabilidade do audiovisual brasileiro. Alguns

exemplos e modelos internacionais serão úteis, por quem já percorreu etapas desse

desenvolvimento, mas respeitando as características únicas de nossa sociedade, nossos

valores e histórias.

2016 um ano de MUDANÇAS
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As conquistas relativas a políticas públicas e de fomento ao audiovisual alcançadas ao

longo da última década por representantes e atores do setor promoveram o

reconhecimento do profissionalismo dos produtores nacionais de forma inequívoca na

história da indústria audiovisual brasileira. Criada para representar e fortalecer

as produtoras independentes, a BRAVI participou efetivamente de assembleias, comissões

e audiências públicas realizadas por instituições do segmento com o objetivo de abrir ainda

mais oportunidades para a produção independente nacional, sempre de forma associativa

com o mercado, canais nacionais e internacionais e com as instâncias governamentais e

legislativas competentes. Confira algumas das principais notícias e iniciativas públicas de

2016:

Roberto Freire assume o Ministério da Cultura

O presidente Michel Temer nomeou em novembro o deputado federal e presidente do PPS,

Roberto Freire, para o exercer o cargo de ministro da Cultura. Freire ocupou o cargo no

lugar do diplomata de carreira Marcelo Calero, que pediu demissão. Pernambucano, Freire

já havia sido convidado por Temer para ser responsável pela Cultura no início do governo,

quando a área ficaria restrita a uma

secretaria.

Em breve ato, com a participação de

familiares e parlamentares, Freire

destacou o compromisso com o contínuo

processo de reforma do Ministério da

Cultura (MinC) e de seus instrumentos e

políticas, de forma a torná-los mais

eficientes e transparentes.

Com cerca de 40 anos de vida pública, o

novo ministro completaria sete mandatos

na Câmara dos Deputados. Antes disso,

foi deputado estadual eleito por

Pernambuco e senador, entre 1995 e

2002. Também é presidente nacional do

Partido Popular Socialista (PPS), do qual

foi um dos fundadores. Confira.

ROBERTO FREIRE
Ministro da Cultura em cerimônia de posse

POLÍTICA Audiovisual
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MinC nomeia novos dirigentes do audiovisual

O Ministro da Cultura, Roberto Freire, deu posse em dezembro ao novo Secretário-

Executivo da pasta, João Batista de Andrade, em cerimônia realizada no gabinete do

ministro. Doutor em Comunicações pela USP, ex-secretário de Cultura do estado de São

Paulo, roteirista, produtor e diretor, para João Batista de Andrade a Secretaria Executiva

(SE) tem função muito abrangente dentro do Ministério e, por esta razão, desafiadora. O

secretário defende que o Ministério trabalhe no sentido de aprimorar algumas leis, como a

Lei Rouanet, e a necessidade de pensar a cultura de uma forma mais ampla. A larga

Com 13 anos de dedicação à Cultura, a

carioca Mariana Ribas assumiu, em

dezembro de 2016, a Secretaria do

Audiovisual (SAv) do MinC. Profissional

graduada em Comunicação Social, com

pós-graduação em Jornalismo Cultural,

Mariana atuou fortemente na área

cultural do Rio de Janeiro, tendo

trabalhado por oito anos na Secretaria

Municipal de Cultura, além de ter sido

Presidente da RioFilme. Veja:

MARIANA RIBAS
Secretária do Audiovisual – SAv / MinC

JOÃO BATISTA DE ANDRADE
Secretária Executivo - MinC

experiência na área cultural e a amizade de

quase 30 anos com Freire rendeu a

possibilidade de atuação conjunta no MinC.

João Batista de Andrade defende o diálogo,

sobretudo para ouvir os servidores e

funcionários do MinC.

POLÍTICA Audiovisual
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Novo presidente da RioFilme

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB),

e a secretária municipal de Cultura, Nilcemar

Nogueira, nomearam o distribuidor Marco Aurélio

Marcondes para o cargo de diretor-presidente da

RioFilme. Distribuidor independente, Marcondes foi

um dos fundadores do Cineclube Glauber Rocha,

presidente da Federação de Cineclubes do Rio de

Janeiro e presidente do Conselho Nacional de

Cineclubes. Veja.

MARCO AURÉLIO MENDONÇA
Diretor-presidente da RioFilme

Spcine comemora dois 

anos de atividades

e tem novo presidente

MAURÍCIO ANDRADE RAMOS
Presidente Spcine

A Spcine, empresa fomentadora do cinema e do

audiovisual da Prefeitura de São Paulo, apresentou

balanço positivo, durante a edição 2016 do

RioContentMarket. Para os gestores da empresa

pública, os resultados reforçaram o compromisso da

Spcine em colocar o audiovisual paulista numa rota

de crescimento sustentável.

Ex-diretor executivo de Desenvolvimento Econômico

da instituição, Mauricio Andrade Ramos assumiu a

presidência da Spcine em janeiro de 2017. A

indicação partiu do secretário municipal de Cultura

de São Paulo, André Sturm. Economista, Ramos foi

responsável pela coordenação geral dos principais

projetos da Spcine, como o Circuito Spcine, a São

Paulo Film Commission e as linhas de investimento à

produção e distribuição de filmes paulistas. Confira:

POLÍTICA Audiovisual
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O Senado Federal aprovou em novembro os projetos de decreto legislativo de dois acordos

internacionais de cooperação e coprodução audiovisual, além do protocolo de emenda ao

convênio de integração cinematográfica ibero-americana. O PDS nº 40/2016 ratifica o texto

do acordo firmado, em 2012, entre o governo brasileiro e o Governo do Reino Unido da

Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Já o PDS nº 38/2016 aprova o texto do acordo com o

Governo do Estado de Israel, assinado em 2009. O Protocolo de Emenda ao Convênio de

Integração Cinematográfica Ibero-Americana foi celebrado em Córdoba (Espanha), em

2007. Uma importante vitória para o setor, pois possibilita maior competitividade do país

no mercado global, especialmente naqueles de língua inglesa. A BRAVI acompanha as

tratativas para esses acordos desde 2008, tendo mantido diálogo constante com a PACT-UK

(Producers Alliance for Cinema and Television, que representa produtores independentes

no Reino Unido), que inclusive organiza há cinco anos a presença da delegação oficial

britânica no RioContentMarket. Saiba mais.

POLÍTICA Audiovisual

Senado aprova novos acordos de cooperação 

internacional para produção audiovisual

Primeiro edital de coprodução Chile-Brasil

Foi realizada em 2016 a primeira edição do Edital de Coprodução Chile-Brasil, promovido

pela ANCINE em parceria com o Conselho Nacional da Cultura e das Artes (CNCA), do Chile.

Foi o quarto edital binacional do Programa Brasil de Todas as Telas, que utilizando recursos

do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), já mantém parcerias com Portugal, Argentina e

Uruguai, além dos 19 países que integraram o edital América Latina. As ações de incentivo

à realização de coproduções internacionais da ANCINE têm o objetivo de promover

intercâmbio de experiências e aumentar a presença do cinema brasileiro no mercado

externo. Mais informações:

Em março foi assinado decreto que oficializou a São Paulo Film Commission, medida que

busca agilizar e desburocratizar o processo de pedidos de filmagens na capital paulista.

Reivindicação antiga do setor, além de facilitar a filmagem de produções cinematográficas e

televisivas na cidade, a agência visa atrair novos projetos e promover a imagem da

metrópole em mercados e festivais internacionais. Confira:

Lançada oficialmente a São Paulo Film Commission
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A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) lançou no mês de dezembro, na Cinemateca

Brasileira, em São Paulo, a chamada pública PRODAV 14/2016, primeiro edital do Programa

Brasil de Todas as Telas voltado ao investimento na produção de obras audiovisuais

brasileiras independentes de jogos eletrônicos. A Chamada Pública PRODAV 14/2016

disponibilizou R$ 10 milhões em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) para a

produção de jogos eletrônicos voltados à exploração comercial em consoles, computadores

ou dispositivos móveis. Os investimentos do FSA foram distribuídos entre três categorias.

Assim como nos demais editais do Programa Brasil de Todas as Telas, o regulamento

estabeleceu que ao menos 30% dos recursos fossem destinados para projetos de empresas

sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e no mínimo 10% para produtoras da

região Sul e dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Saiba mais:

Primeiro edital voltado para a produção de 

jogos eletrônicos

POLÍTICA Audiovisual

A ANCINE, em parceria com a Representação Regional Nordeste do Ministério da Cultura

(RRNE-MinC), realizou uma oficina online sobre jogos eletrônicos, com o objetivo de

apresentar e esclarecer dúvidas sobre a Chamada Pública PRODAV 14/2016 aos

produtores. Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer detalhes do edital de

games e de saber mais sobre o regulamento geral do PRODAV (Programa de Apoio ao

Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro). Confira a apresentação completa:

Da esquerda para direita - ALE MCHADDO (Abragames), 
MANOEL RANGEL (ANCINE), ROSANA ALCÂNTARA (ANCINE) e 

LUCIANE GORGULHO (BNDES)

MANOEL RANGEL apresenta o edital de jogos eletrônicos em 
evento na Cinemateca Brasileira, em São Paulo

CONFIRA outros destaques da POLÍTICA AUDIOVISUAL
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BRASIL AUDIOVISUAL INDEPENDENTE



MISSÃO

Fundada em 1999, a Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) tem sido protagonista do

processo de crescimento da indústria audiovisual brasileira. Entidade sem fins lucrativos, a

BRAVI agrupa mais de 600 empresas presentes nas cinco regiões do Brasil. Sempre

atualizando seus principais programas e ações – RioContentMarket, Brazilian Content,

Programa Internacional de Capacitação (PIC) e BRAVI nos Estados –, bem como os de seu

Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB), a associação atua fortemente para o

desenvolvimento do setor brasileiro, tendo como principais objetivos representar, auxiliar,

estimular e capacitar os produtores independentes em seus interesses nos âmbitos

municipal, estadual, federal e internacional.

Supervisionada pelos Conselhos Federal e Fiscal, formados por profissionais de referência

do audiovisual brasileiro, a entidade conta ainda com o apoio de Representações Estaduais,

organismos complementares aos Conselhos, com o objetivo de auxiliar nas articulações

locais para ampliação do fomento e capacitação regional.

Através dos projetos de capacitação, de ações institucionais e de parcerias sólidas com

instituições e empresas do segmento a BRAVI é hoje uma das maiores e mais atuantes

associações do audiovisual do Brasil.

Somos Brasil Audiovisual Independente

Desde 15 de agosto de 2016, a associação passou se chamar BRASIL AUDIOVISUAL

INDEPENDENTE (sigla BRAVI). A mudança de nome da entidade deve-se ao entendimento

de que o escopo de atividades da produção audiovisual independente no Brasil e no

mundo hoje atua em múltiplas telas e plataformas, tendo como possibilidades a produção

para mobile, web e video on demand, além dos canais de televisão aberta ou por

assinatura e para cinema. BRAVI representa o universo atual da produção audiovisual

independente que possui um portfólio amplo, qualificado e diversificado. Saiba mais
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DADOS Gerais

A Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) agrupa mais de 630 empresas, voltadas à

produção de conteúdo para televisão e mídias digitais no mercado nacional e internacional.

Número em constante crescimento. Estamos presentes nas cinco regiões da país, com

afiliados em 19 estados da Federação: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito

Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco,

Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Evolução Nº de Associados

Evolução Nº de Associados – Fora do Eixo RJ/SP
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DADOS Gerais

Os números apresentados nesse relatório demonstram e apontam a dimensão da

responsabilidade da entidade na promoção de ações que ampliem e auxiliem o

desenvolvimento das empresas e capacitação dos profissionais do setor audiovisual do

país.

Divisão Associados por UF

Norte

Nordeste

C.Oeste

Sudeste

Sul

10

40

26

512

40

Total 638 em 19 ESTADOS
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DADOS Gerais
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Sentados a esquerda, FERNANDO DIAS, conselheiro, e ALINE 
BELLI, representante de Santa Catarina. Em pé, LUCAS SOUSSUMI, 
coordenador de projetos da BRAVI

MAURO GARCIA (em pé), Conselheiros, Representantes 
Estaduais, equipe BRAVI  e associados durante 
Assembleia Geral

Previamente à mudança de nome da associação, em Assembleia Geral Ordinária e

Extraordinária realizada no dia 28 de junho, na sede da Brasil Audiovisual Independente

(BRAVI), em São Paulo, com transmissão via streaming para todas as regiões do país, foi

aprovado um novo estatuto e eleito um novo Conselho Federal, processo conduzido por

advogados do escritório Cesnik, Quintino & Salinas Advogados, responsável por assessorar

a Associação, dando assim início às atividades do período 2016-2019 da entidade.

Renovado e ampliado, o Conselho Federal conta agora com 16 membros, sendo nove

titulares e sete suplentes, além do Conselho Fiscal com três representantes titulares. Trata-

se de um grupo de iguais, sem a nomeação de cargos, extinguindo-se as funções de

presidente, vice-presidente e secretário geral. Na nova estrutura do Conselho, a cada

mandato, agora de três anos, ocorrerá a renovação obrigatória de 1/4 do grupo de 16

conselheiros, ou seja, a cada mandato quatro membros serão renovados. Haverá também

no Conselho a representação obrigatória de, no mínimo, 1/4 de associados de fora do eixo

Rio-São Paulo. Mudanças estabelecidas com o intuito de atender ao crescimento da Brasil

Audiovisual Independente (BRAVI), em busca de uma maior eficiência profissional e melhor

representação política de todas as regiões do país, ampliando a participação dos

associados e também possibilitando a renovação. A maior representatividade de empresas

Destaques BRAVI

Renovação do Estatuto, do Conselho Federal e 

ampliação da representação regional

produtoras de fora do eixo Rio-São

Paulo também vai ao encontro da

descentralização de recursos e linhas

de fomento do setor audiovisual.
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Dra. CAROLINA MORAIS do escritório Cesnik, 
Quintino & Salinas Advogados

O novo estatuto também estabeleceu a criação de Comitês fortes com as principais

temáticas e demandas do setor, como as questões regulatórias, jurídicas, econômicas, de

comunicação, desenvolvimento regional, dentre outras. Cada Comitê é liderado por um

Conselheiro e composto por representantes de empresas associadas e, eventualmente, de

especialistas convidados para contribuir nas discussões e decisões da associação.

A Diretoria Executiva tornou-se Presidência Executiva, agora liderada sempre por

profissional de reconhecida competência, sem pertencer nem ter ligações com qualquer

empresa produtora, orientado pelas diretrizes geradas pelos Comitês, através de

deliberação consensual do Conselho Federal.

Com o novo modelo aprovado e estabelecido no estatuto atual, alguns Representantes

Estaduais da BRAVI passaram a integrar o Conselho Federal, e assim novos representantes

assumiram o cargo em seus estados.

Frente a demanda ininterrupta e ao momento de inquestionável e contínuo crescimento do

segmento, a BRAVI acredita que é preciso sempre atualizar normas e inovar para a

produção independente continuar crescendo. Mais informações.

THIAGO REIS, gerente administrativo da BRAVI, 
apresenta dados gerais da entidade

MAURO GARCIA, presidente executivo, apresenta 
novo estatuto proposto para votação

Conselheiros, representantes estaduais, produtores 
associados e equipe BRAVI

Destaques BRAVI
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Designados pela Presidência da

República, os conselheiros são

representantes da sociedade civil

brasileira e especialistas em

atividades cinematográficas e

audiovisuais, de diversos setores da

indústria cinematográfica e

videofonográfica nacional.

Em sua primeira reunião ordinária o

Conselho Superior do Cinema (CSC)

aprovou, por unanimidade, os

nomes dos integrantes indicados

para compor o Comitê Gestor do

Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Ministro ROBERTO FREIRE deu posse aos novos membros do 
Conselho Superior do Cinema

(Foto: Acácio Pinheiro/Ascom MinC)

O presidente executivo da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI), Mauro Garcia, e o

representante da associação no estado do Rio Grande do Sul, Beto Rodrigues, estão entre

os novos membros que compõem o Conselho Superior do Cinema, órgão colegiado

deliberativo e consultivo, integrante da estrutura do Ministério da Cultura, que possui o

importante papel de definir as diretrizes e o plano anual de investimentos do FSA,

destinado ao desenvolvimento articulado de toda a cadeia produtiva da atividade

audiovisual no Brasil.

Dos nove nomes sugeridos, seis são selecionados pelo MinC para ocupar três vagas de

titulares e três de suplentes. A reunião do Conselho Superior de Cinema teve também

como temas principais o desenvolvimento da indústria brasileira de games, a evolução dos

serviços de Video on Demand (VoD) e a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria

Cinematográfica Nacional (Condecine).

O Ministério da Cultura é o responsável por indicar todos os representantes do CSC e do

FSA. Com o objetivo de tornar o processo mais democrático e participativo, o atual governo

solicitou que cada entidade representativa indicasse uma lista tríplice para que o MinC

fizesse a seleção entre os nomes indicados. Saiba mais:

Destaques BRAVI

BRAVI entre os novos membros do

Conselho Superior do Cinema
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Na reunião, foram tratados temas como a participação da 
pasta no fomento ao setor e a posse do Conselho Superior 

de Cinema (Foto: Acácio Pinheiro/Ascom MinC)

Associação apresenta contribuições 

ao Ministério da Cultura

O Conselheiro Federal da Brasil Audiovisual

Independente (BRAVI), Marco Altberg, e o

presidente executivo da associação, Mauro

Garcia, participaram de um encontro com o

ministro da Cultura, Roberto Freire, que

teve por objetivo ouvir sugestões de

entidades representativas do audiovisual

brasileiro, quando também foram tratados

temas como a participação da pasta no

fomento ao setor. Na oportunidade, os

representantes da BRAVI deixaram suas

contribuições sobre a manutenção do

Fundo Setorial e a renovação da Lei do

Audiovisual. Entre outros temas, o ministro

Destaques BRAVI

falou sobre a continuidade de outras ações e políticas do MinC voltadas ao setor e sobre a

força dos estados na produção audiovisual brasileira. Freire solicitou ao Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (IBGE) a apuração de dados sobre a economia brasileira no

campo da cultura. Saiba mais.

Mobilização contra liminar Condecine das Teles

Sindicatos, Associações, Fundações, entre outras instituições do setor audiovisual, em ação

conjunta e inédita, produziram um Comunicado Oficial em resposta à ação impetrada, no

início do mês de fevereiro, pelo SindiTelebrasil (Sindicato Nacional das Empresas de

Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal) contra a Agência Nacional do Cinema

(ANCINE), referente à Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica

Nacional – CONDECINE, estabelecida pela Lei 12.485/2011. O mandado de segurança

suspendeu o recolhimento da “CONDECINE DAS TELES” - devida pelas empresas

Vivo/Telefônica, Claro, Tim, Oi, dentre outras –, contribuição responsável por ser uma das

principais fontes financeiras de desenvolvimento do audiovisual brasileiro.
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Representantes da ABRACI

(Associação Brasileira de

Cineastas), da BRAVI (Brasil

Audiovisual Independente) e do

SICAV-RJ (Sindicato da Indústria

Audiovisual) estiveram na

Secretaria Municipal de Cultura

do Rio de Janeiro para debater

temas como a política de

fomento ao audiovisual carioca,

o fortalecimento da RioFilme e

da Rio Film Commission, com o

objetivo de ampliar e facilitar

filmagens e produções

nacionais e internacionais na

cidade.

BRAVI integra grupo para construção de 

propostas para o setor da Secretaria Municipal 

de Cultura do Rio de Janeiro

MARCO ALTBERG, conselheiro da BRAVI, e representantes da ABRACI e SICAV 
em reunião com a secretária municipal de Cultura, NILCEMAR NOGUEIRA

(Foto: Divulgação/Sec. Cultura)

Destaques BRAVI

No comunicado as entidades destacaram que tanto o pleito como a liminar concedida

afetariam diretamente os recursos alocados para o fomento da produção audiovisual, e

colocariam em eminente risco de quebra financeira e criativa os agentes de uma indústria

moderna, não poluente, que emprega mão de obra técnica especializada e gera mais de

450 mil empregos diretos e indiretos. Um mercado que representa diretamente a cultura e

o talento brasileiros dentro e fora de nossas fronteiras. Saiba mais e confira o comunicado

na íntegra.

A ANCINE (Agência Nacional do Cinema) e a Advocacia Geral da União tomaram

providências jurídicas contra a liminar concedida no dia 4 de fevereiro ao SindiTelebrasil

(Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal). A

ação foi derrubada no dia 08 de março pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo

Lewandowski.
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O secretário de Estado da Cultura de Portugal, Miguel Honrado, o ex-secretário do

Audiovisual do Ministério da Cultura do Brasil (SAv/MinC), Alfredo Bertini, e o presidente

executivo da BRAVI, Mauro Garcia, se reuniram em setembro, no Palácio Nacional da

Ajuda, em Lisboa, para discutir a ampliação do acordo de cooperação internacional com

Encontro para ampliação de acordo de 

cooperação com Portugal

Da esquerda para direita, o presidente executivo da 
BRAVI, MAURO GARCIA, o secretário de Estado da Cultura 

de Portugal, MIGUEL HONRADO, o ex-secretário do 
Audiovisual (SAv/MinC), ALFREDO BERTINI.

Destaques BRAVI

A secretária municipal de Cultura, Nilcemar Nogueira, garantiu trabalhar numa política que

faça com que o Rio volte a ser protagonista no setor e destacou o interesse no diálogo

aberto e contínuo, que pretende estabelecer com os setores da indústria cultural, tendo

em vista uma gestão transparente e próxima. A BRAVI integrará o grupo de trabalho que vai

dialogar diretamente com a secretária na construção de propostas viáveis para o

segmento. Saiba mais.

Portugal para todo o audiovisual, da nova

edição do Programa CPLP Audiovisual e o

RioLisboa Content Market.

O Programa CPLP Audiovisual é resultado
das recomendações do Conselho de
Ministros da Cultura da CPLP, financiado
pelo Fundo Especial da CPLP e gerido por
uma coordenação executiva formada pela
Secretaria Executiva da CPLP, Instituto do
Cinema e do Audiovisual de Portugal (ICA)

e Secretaria do Audiovisual do Ministério
da Cultura do Brasil, além de uma Unidade
Técnica de Gerenciamento Executivo
liderada pela BRAVI, responsável pela
gestão dos processos operacionais e ações
de capacitação junto aos polos nacionais
da rede CPLP Audiovisual, presente em
nove países: Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guiné Bissau, Guiné Equatorial,

Moçambique, Portugal, São Tomé e

Príncipe e Timor-Leste. Saiba mais.
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A BRAVI participou do MICSUR – Mercado de Indústrias Culturais do Sul, que acontece na

Colômbia em outubro. Presidente executivo da associação, Mauro Garcia reuniu-se durante

o evento com autoridades de diferentes países com o objetivo a dar início a acordos de

colaboração para coprodução de TV. Durante o encontro foi proposto a criação e

consolidação de uma plataforma para o conhecimento, difusão, promoção, circulação e

comercialização de bens e serviços gerados pelas indústrias culturais e criativas da região.

MAURO GARCIA (BRAVI) com representantes da 
APAC, ARAS e CEPIAR após assinatura de termo de 

compromisso entre as entidades.

Além do fomento ao diálogo e a produção

multilateral entre os produtores audiovisuais

brasileiros e da América do Sul. Garcia, que

também recebeu empresas nas rodadas de

negócio, assinou termo de compromisso com

representantes da Associação de Produtores

Audiovisuais de Córdoba (APAC), Associação de

Realizadores Audiovisuais de Salta (ARAS) e

Câmara de Empresas Produtoras da Indústria

Audiovisual Rosario (CEPIAR). Veja.

Destaques BRAVI

BRAVI participa do MICSUR na Colômbia e firma

acordos com países da América do Sul

Durante o Ventana Sur, evento que aconteceu

em Buenos Aires em novembro/dezembro, a

BRAVI firmou um acordo com a Cámara

Paraguaya de Empresas Productoras de Cine y

Televisión (CAMPRO). Trata-se de um acordo

mútuo de cooperação entre produtores dos dois

países. As conversas entre as associações

começaram durante o MICSUR – Mercado de

Industrias Culturales del Sur. As entidades dialogaram sobre a presença pela primeira vez

de uma delegação de produtores paraguaios no RioContentMarket 2017. João Roni,

conselheiro BRAVI, representou a associação na assinatura do convênio. Confira as fotos:

BRAVI firma acordo com 

associação de produtoras do Paraguai

Do lado esquerdo – JOÃO RONI, conselheiro 
BRAVI, com representantes da CAMPRO

CONFIRA outros destaques BRAVI
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Programa de BENEFÍCIOS

Visando ampliar os benefícios e vantagens para o produtor independente, em julho de

2016 a BRAVI deu início ao PROGRAMA DE BENEFÍCIOS BRAVI – uma série de parcerias e

acordos comerciais firmados pela entidade que visam dar descontos e direitos especiais e

exclusivos para os associados. A realização da iniciativa foi possível em virtude do

expressivo crescimento de afiliação nos últimos anos, hoje ultrapassando a marca de 630

associados, possibilitando assim maior envergadura para negociar benefícios com

empresas e players do setor.

Soma-se a isso a implantação de um sistema de gerenciamento de dados da Associação, o

CRM (Customer Relationship Management) capaz de mapear, além dos dados da empresa

e do setor, as principais necessidades dos associados, norteando futuras ações de parcerias

que resultarão cada vez mais em vantagens diretas e indiretas.

Em 2016 foram firmadas parcerias com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

(SENAC) – São Paulo, a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) – Rio de Janeiro,

a Adobe e Brasoftware, a AFP (Agence France Presse), Cine ODEON – Centro Cultural

Severiano Ribeiro, CulturaXchange, a Punks, a Megatrax, entre outras.

Os convênios são continuamente reavaliados e novas parcerias são firmadas de acordo

com as demandas verificadas. O Programa de Benefícios é um trabalho contínuo que busca

sempre ampliar o número de parceiros, descontos e vantagens para os associados BRAVI.
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PARCERIAS FIRMADAS EM 2016

• SERVIÇOS | PRODUTOS

• EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO

Saiba mais sobre o PROGRAMA DE BENEFÍCIOS e PARCERIAS VIGENTES

Programa de BENEFÍCIOS
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BRAVI pelo BRASIL e pelo MUNDO



A economia audiovisual descortina sempre

cenários complexos. Não existe uma lógica

ou mecânica comum em nível global e

muito menos métodos e procedimentos

que se apliquem aos diferentes segmentos

da atividade. Produzir e distribuir filmes,

que ao final do processo chegam a todas

as telas, em pequenos, médios e grandes

formatos, é substancialmente diferente de

realizar e comercializar para televisão.

Assim como são muito diferentes as

políticas audiovisuais em cada país.

Estamos, portanto, diante de um

permanente desafio. No cenário interno,

isto é, brasileiro, já tivemos mais de sete

distintas instituições públicas regulando e

estabelecendo linhas de atuação para o

setor audiovisual desde a metade dos anos

50, quando foi criada a “Comissão

Municipal de Cinema de SP” e, logo em

seguida, a “Comissão Federal de

Cinema”*. A política audiovisual, no

entanto, sempre separou o “cinema” da

“TV”. Esta, pelo menos até o advento da

TV por assinatura, sempre esteve ao

abrigo de leis e procedimentos do

Ministério das Comunicações, enquanto o

cinema, afiliado ao mundo das artes em

uma visão reducionista, esteve via de

regra sob responsabilidade do setor

público da cultura, primeiro ao abrigo do

MEC e, a partir de 1985, do MinC. Desde o

PL 116/10 que, posteriormente, resultou

na Lei 12.485/11, esse cenário de seis

décadas tem sido revolucionado.

Se antes a meta para qualquer produtora

independente ou realizador audiovisual, no

segmento que classificamos como

“produção de conteúdo”, era a de chegar

ao filme em longa-metragem, hoje

gradativamente vem derivando para a

produção de conteúdo para TV. A própria

criação da ABPI-TV no final dos anos 90,

hoje BRAVI, foi o primeiro sinal de

reposicionamento da produção

audiovisual. Uma necessidade

organizacional que se antecipou às

profundas mudanças que estamos

vivendo. Se tem sido complexo e

desafiador para todos nós, produtores

independentes, viver essa permanente

reinvenção das políticas públicas, que no

micro cenário se move por constantes e

novas Instruções Normativas, o é ainda

mais quando projetamos nossa atuação

para além das fronteiras do país.

É imprescindível pensar-se qualquer

produção audiovisual em formato de filme,

telefilme, especiais para TV ou produção

seriada, como um produto de alcance

universal. A internacionalização do

RioContentMarket representa o fluxo

natural da circulação dos produtos

audiovisuais no mundo e a emergência das

plataformas de

Dialogar e Capacitar, Desafios Constantes
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VoD já um novo salto conceitual que com

ele traz, também, novos e mais complexos

interrogantes. Um deles, e talvez dos mais

imediatos, é o de como solucionar o

ingresso dos canais de TV por assinatura

com controle estrangeiro nos mecanismos

de fomento do FSA através de parcerias e

aquisição de primeira licença com as

produtoras independentes brasileiras. E

outro, talvez, seja o de começar a trilhar

com séries e produções para TV o caminho

que o cinema de longa-metragem já vem

trilhando, o das coproduções

internacionais.

O caminho dedutivo desse breve

apanhado, tenta trazer o rastro da jornada

audiovisual até o terreno molecular das

produtoras locais e da importância que

sua sempre necessária organização

institucional vem adquirindo a cada dia

mais. A elogiável introdução pela ANCINE,

dos arranjos regionais, entre as tantas

ferramentas do FSA, trouxe novas

perspectivas para os núcleos ou polos

regionais de produção.

Neste terreno surgem, também, novas

exigências que tornam cada vez mais

impositivo o ato de organizar-se local e

regionalmente, tendo como referência

organizações de caráter nacional, a

exemplo da BRAVI e como caminho para

reforçar a capacidade de diálogo e

representação institucional frente aos

governos, políticas e legislações locais.

Este papel vem sendo cumprido, já há

mais de duas décadas, pelos sindicatos e

associações setoriais. Mas urge que esse

papel representativo vá mais além dos

aspectos reivindicatórios e corporativos.

Embora pressionar e negociar com os

poderes públicos seja um compromisso

permanente dessas entidades, como parte

ativa da sociedade civil, cabe também a

elas o papel de atuar na capacitação de

seus associados. Os cenários acima

descritos estão a exigir, aos agentes de

produção, uma renovação constante do

conhecimento da legislação audiovisual,

dos mecanismos de mercado e das

competências gerenciais de produtoras e

produtos.

As melhores vias para trilhar esses

caminhos de representatividade e

capacitação, que envolvem diálogo

permanente, são as ações integrativas e

de cooperação. Entidades e instituições

como a BRAVI, o SEBRAE, a Apex-Brasil, e

projetos como o Brazilian Content tem um

papel vital junto aos núcleos regionais. Já

experimentamos essa parceria em várias

atividades e eventos em nível regional no

RS, tanto em eventos de pequeno porte

que se assemelham à organização do

RCM, como o Sul Audiovisual Market, que

Dialogar e Capacitar, Desafios Constantes
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teve duas edições em parceria com a

BRAVI, e em workshops de capacitação,

uma delas com apoio do SEBRAE.

Trata-se de uma organização transitória,

em formato de cluster, que tem como

suporte a Fundação Cinema RS

(FUNDACINE) e é financiado com recursos

do BIRD, em parceria com a então AGDI

(Agência Gaúcha de Desenvolvimento

Industrial) e hoje com a Secretaria de

Desenvolvimento e Promoção do

Investimento do Governo do Estado do RS,

que tem permitido desde 2014 que

delegações de produtoras gaúchas atuem

de forma colaborativa em eventos como o

RCM e o Ventana Sur, de Buenos Aires,

além da realização de ações de

capacitação e formação. Essas ações têm

permitido a solidificação de um polo

regional vocacionado a ir bem além de

suas fronteiras.

*Fonte: “Cinema, Estado e Lutas Culturais”, de José

Mario Ortiz Ramos. Editora Paz e Terra, 1983.

Dialogar e Capacitar, Desafios Constantes

BETO RODRIGUES
Diretor da Panda Filmes

Presidente da Fundacine RS
Representante Estadual da BRAVI

33



Iniciativas sempre alinhadas à política de descentralização. São workshops, oficinas,

masterclasses, encontros com players de mercado, executivos de canais, distribuidoras,

entidades, associações e empresas do mercado investidor, contemplando todos os setores

da cadeia audiovisual, sempre com benefícios para os associados da entidade. A

aproximação e estímulo a troca de conhecimento entre produtores de todo país e

executivos de canais nacionais, canais afiliados, distribuidoras, programadoras e grandes

conglomerados de mídia tem sido uma das principais metas da BRAVI para o

desenvolvimento da produção independente para além do eixo Rio-São Paulo.

Os resultados práticos dessa agenda positiva têm gerado oportunidades únicas para os

mais de 630 associados. Confira a seguir dados gerais e as principais realizações

promovidas ao longo do ano de 2016:

BRAVI pelo BRASIL e pelo MUNDO

Há mais de uma década e meia, a Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) vem

trabalhando para estimular o desenvolvimento da indústria audiovisual brasileira, capacitar

empresas e produtores, incentivar a produção independente e proporcionar novos

modelos de negócios para o setor. Por isso, tem ampliado cada vez mais sua atuação

institucional e o desenvolvimento de ações em todas as regiões do Brasil e no mercado

internacional.

Com esse objetivo a BRAVI promove, participa e apoia ações institucionais, eventos,

festivais; além de firmar parceria com feiras do ramo no país e no mercado externo, por

meio dos seus principais projetos: o “BRAVI nos Estados”, o programa de exportações

“Brazilian Content” e o maior evento de mercado do audiovisual da América Latina, o

“RioContentMarket”.
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Encontros e Participações em 2016

BRAVI nos Estados

DATA EVENTO AÇÃO LOCAL

08 a 11/03/2016 RioContentMarket 2016 Evento Institucional
Windsor Barra - Rio de 

Janeiro/RJ

17 a 18/05/2016
II Jornada Internacional 

Geminis
Participação Institucional UFSCAR - São Carlos/SP

01/06 a 05/06/2016 
Minas Gerais Audiovisual 

Expo

Curadoria / Parceria 

Institucional / 

Participação Institucional

Serraria Souza Pinto - Belo 

Horizonte/MG

08/06/2016 Masterclass Alain Layrac Evento Institucional BRAVI - Rio de Janeiro/RJ

17/06/2016
Masterclass Dramaturgia em 

360º
Evento Institucional BRAVI - Rio de Janeiro/RJ

26/06/2016
Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária
Evento Institucional BRAVI - São Paulo/SP

28/06/2016
Seminário Relações 

Trabalhistas 2
Participação Institucional BRAVI - Rio de Janeiro/RJ

05/08 a 08/08/2016 RioContentLab – Bahia Evento Institucional
Espaço SEBRAE -

Salvador/BA

29/08 a 01/09/2016 RioContentLab – Ceará Evento Institucional
Porto Iracema das Artes -

Fortaleza/CE

26/09/2016

Seminário "O futuro da 

indústria criativa e 

entretenimento no Brasil".

Parceria Institucional
Novotel Jaraguá - São 

Paulo/SP

26/09/2016 Encontro com o BNDES Evento Institucional
Espaço SEBRAE -

Salvador/BA

27 a 30/09/2016
RioContentLab –

Pernambuco
Evento Institucional SJCC - Recife/PE

07/10/2016

Encontro Spcine - Edital de 

Desenvolvimento de Obras 

Seriadas

Evento Institucional BRAVI - São Paulo/SP

05 a 12/10/2016 RioMarket 2016
Parceria Institucional / 

Participação Institucional

Colégio Brasileiro de Altos 

Estudos/UFRJ

18/10/2016
Encontro Tributação de 

Patrocínios
Evento Institucional BRAVI - São Paulo/SP

20/10/2016
Encontro Tributação de 

Patrocínios
Evento Institucional BRAVI - Rio de Janeiro/RJ

26 a 28/10/2016 Anima Forum 2016 Parceria Institucional Rio de Janeiro/RJ

05/11/2016 Anima Forum 2016 Parceria Institucional São Paulo/SP

29 e 30/11/2016 Telas Forum 2016 Parceria Institucional
Cinemateca - São 

Paulo/SP
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VÂNIA LIMA, da TemDendê, durante pitching
no NordestLab

NordesteLAB

A BRAVI esteve presente à mesa de abertura do

evento que discutiu a “Produção Regional” através da

representante da Bahia, Sylvia Abreu, e do

representante de Pernambuco, Chico Ribeiro. A

coordenadora Internacional do Brazilian Content, Mary

Morita, integrou a mesa sobre “Internacionalização da

Produção Audiovisual Brasileira”.

Produtora baiana associada BRAVI, a TêmDendê

Produções colheu frutos após participar da segunda

edição do NordesteLab. O projeto “Forrobodó”, uma

sitcom em oito episódios de quarenta e seis minutos,

foi adquirido pela TV Tambaú, afiliada do SBT na

Paraíba. Clique e saiba mais.

No âmbito do II NordesteLAB, o secretário de políticas

de financiamento da ANCINE, Paulo Alcoforado,

apresentou um panorama das ações para o setor,

incluindo o perfil dos agentes econômicos, as

vocações de produções regionais, a lógica de

financiamento, mecanismos de incentivos fiscais,

histórico de captação do FSA e oportunidades de

negócio. Acesse na área restrita do site da BRAVI.

O NordesteLAB, plataforma de fomento ao mercado audiovisual que visa o fortalecimento e

a comercialização de produtos nordestinos, bem como a realização de ações de formação e

qualificação, foi realizado pelo segundo ano consecutivo, com apoio e participação da

BRAVI. Realizado pelo Laboratório Audiovisual, o evento aconteceu no mês de maio, em

Salvador, e apresentou uma programação composta por diálogos sobre mercado,

lançamento de edital, fórum de pesquisa, pitch voltado a projetos humorísticos, encontro

de negócios entre roteiristas e produtoras nordestinas, além de Rodadas de Negócio com a

presença de mais de 20 players, entre eles representantes das programadoras Box Brazil

(Music Box Brazil, Prime Box Brazil, Travel Box Brazil e Fashion TV Brasil), Fox (FX, NatGeo,

Fox Life, Fox+), A+E Networks (A&E, History, H2 e LifeTime), EBC e canais como Canal Brasil,

CINEBRASiLTV, Arte1, ZooMoo, PlayTV e TV Aratu. Mais informações:

MARY MORITA (Brazilian Content), em painel 
sobre mercado internacional

BRAVI nos Estados
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1º Minas Gerais Audiovisual Expo - MAX 

A BRAVI foi responsável pela curadoria de conteúdo e de negócios da 1ª Minas Gerais

Audiovisual Expo – MAX, evento de fomento ao segmento, que aconteceu em Belo

Horizonte, no mês de junho. Iniciativa inédita no estado de Minas Gerais, a MAX

promoveu um amplo espaço de discussão entre os principais players do mercado e as

produtoras independentes brasileiras.

Durante a abertura da MAX o governo de Minas Gerais anunciou o Programa de

Desenvolvimento do Audiovisual Mineiro (Prodam), com o objetivo de viabilizar políticas

públicas por meio de parcerias entre órgãos e entidades da administração pública direta

e indireta, municípios e União, além de instituições privadas. Investimentos distribuídos

em editais de roteiro, produção e finalização de longas e séries de televisão. Participaram

do evento e das Rodadas de Negócio do 1º Minas Gerais Audiovisual Expo mais de 30

players do mercado, entre eles representantes dos canais GNT, Turner, Arte 1, Rede

Record e TV Brasil.

Kiko Mistrorigo (TV Pinguim), Luis Antonio Silveira (Cine Group) e Márcio Yatsuda

(Movioca), integrantes do Conselho Federal da BRAVI, e Mary Morita, coordenadora

Internacional do projeto de exportações Brazilian Content se dividiram em diferentes

painéis durante o evento.

A MAX foi realizada pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

(Codemig) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Mais

informações:

Painel “Desenvolvimento Regional – Empresas 
do Audiovisual”, com a CARLOS EDUARDO 
SOMAGGIO (Catarina Criativa); GILVAN 
RODRIGUES (PRODAM), FERNANDA MACHADO 
(CODEMIG), ROBERTO LIMA (ANCINE) e CESAR 
PIVA (Polo Audiovisual Zona da Mata).
(Foto: Polo Audiovisual)

BRAVI nos Estados
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Durante os quatro dias de cada edição, os produtores participaram de consultorias

especializadas e masterclasses nos gêneros ficção, animação e documentário; oficina e

práticas de pitching, além de um panorama detalhado sobre as Rodadas de Negócio do

RCM. Entre os consultores convidados: Daniela Capelato (produtora e roteirista), Sonia

Rodrigues (escritora e roteirista), Victor Lopes (consultor de pitching) e Reynaldo

Marchesini (produtor). A edição baiana do RioContentLab foi promovida no Espaço Sebrae

do Shopping Bela Vista, na cidade da Bahia, com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às

Micros e Pequenas Empresas da Bahia (Sebrae/BA). Realizada no Porto Iracema das Artes,

em Fortaleza, a edição cearense contou com apoio e estrutura do II Mercado Audiovisual

Cearense (MAC). E a edição pernambucana contou com a parceria e espaço do Sistema

Jornal do Commercio de Comunicação. Veja mais fotos:

LUCIANE GORGULHO 
(BNDES) abriu a 

programação do 
evento no Ceará

RioContentLab

Nos meses de julho, agosto e setembro, respectivamente, foram realizadas as primeiras

edições do RioContentLab nos estados da Bahia, do Ceará e de Pernambuco. Projeto

gratuito, idealizado e desenvolvido pela Brasil Audiovisual Independente (BRAVI), com

patrocínio do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) e curadoria de Carla

Esmeralda, curadora do RioContentMarket; e Lucas Soussumi, coordenador de projetos da

BRAVI, o RioContentLab teve como proposta desenvolver e aprimorar projetos de

produtoras audiovisuais com foco nas Rodadas de Negócios do RioContentMarket.

Participantes e Consultores do 
RioContentLab Bahia

Master class com DANIELA CAPELATO na edição Pernambuco

BRAVI nos Estados
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ALAIN LAYRAC (Foto: divulgação)

O roteirista francês Alain Layrac, responsável por filmes

como ‘Más Companhias’ (1999) e pela série ‘Une

Famille Formidable’, exibida na TV da França de 1992 a

2015, ministrou no Rio de Janeiro uma masterclass

sobre o tema “Roteiro de comédia”.

No evento, Layrac explicou as nuances do gênero na

hora de elaborar um roteiro e falou ainda da

importância da construção dos personagens e mostrou

os tipos de finais diferentes para cada filme e seu

impacto no espectador.

BRAVI nos Estados

CONFIRA outros destaques do projeto BRAVI NOS ESTADOS

A ação foi promovida pelo Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB), em

parceria com a Brasil Audiovisual Independente de Televisão (BRAVI). A vinda do escritor e

diretor ao país se deu no âmbito da 5ª Oficina Franco-Brasileira de Roteiro Audiovisual,

patrocinada pela RioFilme, com apoio do ICAB e da BRAVI. A Oficina Franco-Brasileira

integrou o Festival Varilux de Cinema Francês, promovido no mês de junho em 50 cidades

do Brasil. Saiba mais:

Master class sobre roteiro de comédia com Alain 

Layrac
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Sir RICHARD EYRE
(Foto: divulgação)

CHUI-YEE CHEUNG
(Foto: divulgação)

Master class com Sir 

Richard Eyre e

Chui-Yee Cheung

O ICAB, em parceria com a BRAVI e a

Embaixada Britânica, realizou uma

masterclass com o diretor inglês Sir Richard

Eyre. O artista ganhou um troféu Bafta – o

mais importante no audiovisual do Reino

Unido – de melhor diretor por ‘Tumbledown’.

Gerente de cinema e distribuição digital do Globe Theatre, de Londres, Chui-Yee Cheung

também participou do evento, que aconteceu na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro. 

Mais informações:

http://bravi.tv/wp-content/uploads/2017/03/anuario-2016-compilacao-materias-ENCONTROS-e-CAPACITA%C3%87%C3%83O-REGIONAL.pdf
http://bravi.tv/icab-e-abpitv-apoiam-a-oficina-varilux-de-roteiro-2016/
http://bravi.tv/alain-layrac-realiza-master-class-de-roteiro-de-comedia-promovida-pelo-icab/
http://bravi.tv/icab-realiza-master-class-com-sir-richard-eyre-e-chui-yee-cheung/


Durante muitos anos o Brasil ficou

totalmente alheio ao mercado

internacional de audiovisual. Como

resultado do modelo de negócio

implantado no país, a produção não tinha

características internacionais. Nossa

televisão aberta era totalmente

verticalizada, acostumada a produzir

apenas para o público brasileiro. A

produção independente do audiovisual

praticamente inexistia. A presença das

produtoras nacionais se dava apenas pela

produção de publicidade, que sempre foi

considerada uma das melhores do mundo.

A produção das grandes cadeias de TV

sempre foi focada em telenovelas,

programas de auditório e minisséries, e o

consumo interno mantinha a economia

audiovisual. O que não se produzia era

importado em larga escala.

O modelo brasileiro contrastava com os

modelos mundiais. Com normas rígidas

para descentralização da produção

implantadas há muitos anos, os países da

Europa e América do Norte

democratizaram a produção de conteúdo.

Nesse modelo de negócio, as produtoras

eram contratadas pelos canais para

desenvolver e produzir conteúdo. De uma

maneira bastante diferente do que

tínhamos no Brasil, as televisões

promoviam encontros com as produtoras

e estimulavam a coprodução entre vários

países a fim de viabilizar os projetos.

Foi apenas com a implantação da TV a

cabo no Brasil que a produção nacional

começou a se transformar. As televisões

estrangeiras vieram ao Brasil com o

mesmo modelo de negócio que utilizavam

em suas matrizes, ou seja, uma estrutura

enxuta que trabalhava com a produção

independente para suprir sua demanda

por conteúdo. Algumas produtoras

começaram de forma isolada a participar

dos grandes eventos internacionais de

televisão. Mas nossa presença ainda era

muito tímida perto da dos outros países.

Uma série de acontecimentos foi

fundamental para uma participação

estruturada da produção independente

brasileira no mercado mundial. O

crescimento da Brasil Audiovisual

Independente (BRAVI), com uma presença

marcante de associados de todo o país, e a

criação do projeto de exportação

Brasileiro, Brazilian Content, foi o pontapé

inicial da participação do Brasil nestes

mercados. A BRAVI iniciou um processo de

capacitação das produtoras brasileiras e

promoveu a participação estruturada dos

associados nos mais importantes

mercados e festivais do mundo. Em parce-

BRAVI pelo Mundo
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ria com a Apex-Brasil, MinC e Sebrae foi

criado o primeiro projeto de Exportação de

Serviços do Brasil.

Nestes 13 anos de projeto de exportação,

mais de 250 empresas nacionais foram

beneficiadas com as nossas ações.

Realizamos projetos compradores,

projetos vendedores, missões empresariais

e garantimos a presença das produtoras

nos mais importantes eventos

internacionais. Nossos associados abriram

mercados que antes pareciam impossíveis.

Hoje a presença do nosso audiovisual é

global: documentários, animações,

formatos e séries dramatúrgicas criadas e

produzidas por brasileiros viajam pelo

planeta. Nossas produções são respeitadas

e alcançam os mais prestigiados prêmios

da indústria internacional.

O RioContentMarket foi o caminho natural

da nossa indústria. O Brasil, um dos mais

importantes mercados audiovisuais do

mundo, não possuía nenhum grande

evento focado no conteúdo. Todos os

nossos festivais e mercados eram

exclusivos para o cinema brasileiro. Assim

nasceu a necessidade de criarmos um

mercado internacional forte na América

Latina, como existia na França, Canadá e

EUA.

Em sua sétima edição, o RioContentMarket

já está consolidado e faz parte da agenda

das mais importantes televisões e

produtoras de todo mundo. Podemos dizer

com orgulho que somos o maior evento

audiovisual da América Latina, com a

presença de mais de 17.000 participantes

nas seis edições. Esta oportunidade traz às

nossas 630 empresas associadas e a todo

o mercado a possibilidade de aprender e

discutir nosso futuro. As rodadas de

negócios e os painéis aproximam os

produtores e os exibidores. Parcerias são

fechadas, projetos desenvolvidos, novos

players se apresentam e, dessa forma, o

nosso negócio fica mais democrático e

plural.

As cartas estão postas na mesa. Todas as

produtoras podem ter acesso ao mercado.

Este é um trabalho de muita dedicação e

que deve ser bem planejado.

Aos produtores, digo que não devemos

nada a ninguém. O brasileiro tem toda a

capacidade de concorrer nas mesmas

condições que os produtores

internacionais, mas para isso precisa saber

aproveitar as oportunidades.

Bom mercado!

FERNANDO DIAS
Sócio da Grifa Filmes

Conselheiro Federal da BRAVI

BRAVI pelo Mundo
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RioContentMarket

O RioContentMarket 2016 já havia acenado

para o grande êxito que o esperava mesmo

antes de seu início, quando dois dias antes

da abertura do evento já registrava fila de

espera para seu credenciamento. Essa alta

expectativa converteu-se em um aumento

de 16% em seu público em relação a 2015,

fazendo com que o evento chegasse aos 3,7

mil participantes. Um recorde que reforçou

a importância do audiovisual brasileiro no

cenário global.

Maior evento de mercado do audiovisual da

América Latina, é palco de negócios,

palestras, apresentações de projetos em

pitching, keynotes de exposição de

conteúdo e debates sobre as principais

temáticas da indústria audiovisual, com a

presença de realizadores, produtores e

executivos nacionais e internacionais de

televisão e mídia digital. Em seis edições

contou com a participação de mais de 6.000

profissionais de 36 países, para troca de

experiências e rodadas de negócio.

Delegações do Canadá, Reino Unido, França,

Argentina, África do Sul e Alemanha, e no

âmbito nacional, contabilizou ainda

participantes de 20 estados brasileiros e

duas delegações oficiais, do Ceará e do Rio

Grande do Sul. Ao todo, já passaram pelo

evento mais de 17.000 participantes,

executivos, produtores e profissionais da

indústria audiovisual, que apresentaram

ideias, cases e modelos de negócios

relevantes para a formação de parcerias e

coproduções.

Compartilhamos o crescimento do

RioContentMarket em números através dos

dados abaixo:
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Principais Números do RCM

PARTICIPANTES REUNIÕES EM RODADAS

DE NEGÓCIOS

RODADAS DE NEGÓCIOS 

PLAYERS

PALESTRANTES

E PLAYERS

KEYNOTES

E PAINÉIS
REUNIÕES EM RODADAS

DE NEGÓCIOS

RioContentMarket

46



Vencedor do Prêmio Caio, pelo segundo ano consecutivo, na categoria de melhor

congresso internacional do Brasil, o RiocontentMarket foi criado e é realizado pela Brasil

Audiovisual Independente (BRAVI) desde 2011. Com curadoria de Esmeralda Produções e

organizado pela Fagga | GL events Exhibitions, entre os mais de 1.000 palestrantes da

história do RioContentMarket, passaram pelo evento nomes como Steve Golin (O Regresso

e Spotlight), Howard Gordon (Homeland, 24 horas e Tyrant), Rhys Ernst (Transparent),

Melissa Rosenberg (Jessica Jones e Dexter), Dan B. Weiss (Game of Thrones), Cary

Fukunaga (True Detective), M. Night Shyamalan (Wayward Pines), Gideon Raff (Hatufim e

Homeland), Mark Gatiss (Sherlock e Doctor Who), David Chase (The Sopranos), Jack

Bender (Lost) e David Shore (House).

RioContentMarket

www.rioconntentmarket.com

STEVE GOLIN DAN B. WEISS DAVID SHORE JACK BENDER

MELISSA ROSENBERG M. NIGHT SHYAMALAN RHYS ERNST MARK GATISS

CARY FUKUNAGA HOWARD GORDON JOCELYN HAMILTON GIDEON RAFF
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CONFIRA o vídeo da sexta edição do RioContentMarket

Entre os destaques nacionais: Cláudio Torres, Cao Hamburger, Cacá Diegues, José Padilha,

Anna Muylaert, Elena Soarez, Jorge Furtado, José Luis Villamarim, Jeferson De, George

Moura, Carolina Kotscho, Rogério Gomes, Carla Camurati e Marcelo Tas, renomados

fotógrafos como Affonso Beato e Walter Carvalho. Além de executivos de mídias digitais,

representantes dos principais serviços de streaming, como Amazon, Netflix e Hulu; e

executivos de canais de TV aberta e por assinatura como NHK (Japão), Al Arabiya (Emirados

Árabes Unidos), Arte (França e Alemanha), TV2 (Dinamarca) e Tooniverse (Coreia do Sul).

Mais de 1.000 compradores participaram de reuniões organizadas nas Rodadas de

Negócios - uma oportunidade para que as produtoras apresentem seus projetos de

diversos gêneros e formatos, como séries e programas de TV, longas e reality shows.

Considerado o maior evento de mercado audiovisual da América Latina, consolidado no

mercado mundial, o RioContentMarket foi concebido para ser o ponto de convergência de

todas as ações da BRAVI em favor do crescimento do mercado e da geração de

oportunidades para a produção audiovisual independente.

RioContentMarket
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O projeto de exportação da BRAVI

encerrou um ciclo em 2016: deixou para

trás o TV de seu nome. Foi no final do ano

que o Comitê Gestor do então Brazilian TV

Producers, realizado em parceria com a

Agência Brasileira de Promoção de

Exportações e Investimentos (Apex-Brasil),

definiu que a partir de março de 2017

da produção audiovisual: o que realmente

importa é o conteúdo e não a tela de

exibição. Seja TV, tablet, celular ou

qualquer outra plataforma. O valor está na

qualidade da produção e o sucesso em

conquistar o espectador/usuário, seja pelo

meio que for. O desafio para as produtoras

é, diante de tanta oferta, fazer com que

RACHEL DO VALLE
Gerente Executiva
Brazilian Content

Agora Somos Brazilian Content

seríamos conhecidos por

Brazilian Content.

Foram 12 anos como Brazilian

TV Producers. Neste período,

estivemos em 164 feiras e

eventos no exterior e

registramos vendas de

conteúdos brasileiros para

mais de 210 países. Cerca de

60 mil contatos foram feitos

em mais de uma década, em

ações realizadas no Brasil e

outros territórios, como

rodadas de negócios, pitchings,

apresentações e outras atividades de

networking.

O agora Brazilian Content mantém o

objetivo de fomentar as parcerias entre

empresas brasileiras e estrangeiras, mas a

mudança de nome reflete uma

alteração no perfil de atuação das nossas

produtoras e também no cenário mundial

seu produto tenha relevância

para seu público.

Para o projeto de exportação

Brazilian Content o desafio é

identificar no mercado

internacional onde estão as

novas oportunidades de

negócios neste universo de

produção multiplataforma e

apoiar as empresas

interessadas em

internacionalizar suas obras,

com coproduções ou

exportações.

Seguiremos presentes nos principais

eventos de TV do mundo, com o MIPCOM,

por exemplo.

E, claro, manteremos sempre a relação

com broadcasters e commissioning

editors. Mas estaremos além da TV

tradicional que antes fazia parte de nosso

nome. Estaremos onde o conteúdo está.
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Gêneros mais exportados em 2016

Documentários

Animação

Ficção

Concertos

Vários

O Brazilian TV Producers, agora chamado Brazilian Content, projeto de exportação

realizado pela BRAVI em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e

Investimentos (Apex-Brasil) desde 2004, teve um ano intenso em 2016. Foram mais de 15

feiras no exterior e diversas atividades no Brasil, todas voltadas para a internacionalização

das empresas. De acordo com a informação das 160 produtoras e distribuidoras de

conteúdo apoiadas pelo projeto, em 2016 foram feitos 3.965 novos contatos durante os

eventos.

Brazilian Content
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Brazilian Content
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Ações Realizadas em 2016

EVENTO PARTICIPAÇÃO MÊS PAÍS

Kidscreen 16 empresas / 20 participantes Fevereiro Estados Unidos

RioContentMarket
Rodadas de negócios: canais e 
delegações internacionais

Março Brasil

SXSW - South By
Southwest

13 empresas Março Estados Unidos

MIPDoc 1 empresa / 1 participante Abril França

MIPTV 5 empresas / 5 participantes Abril França

PIC Rio de Janeiro -
Módulo I

45 empresas / 90 participantes Maio Brasil

MIFA / Annecy 9 empresas / 11 participantes Junho França

Sunny Side of the Doc 12 empresas / 17 participantes Junho França

Bogotá Audiovisual 
Market

2 empresas / 2 participantes Julho Colômbia

PIC Rio de Janeiro -
Módulo II

45 empresas / 90 participantes Agosto Brasil

comKIDS não-ficção
3 empresas / 3 participantes -
Rodadas de negócio

Setembro Brasil

DOC SP
3 empresas / 3 participantes -
Rodadas de negócio e Painel

Setembro Brasil

MIPJunior 13 empresas / 17 participantes Outubro França

MIPCOM 34 empresas / 49 participantes Outubro França

MICSUR
Representação institucional -
Rodadas de negócio e Painel

Outubro Colômbia

ChileDOC
Representação institucional -
Rodadas de negócio e Painel

Outubro Chile

Missão Los Angeles & 
Santa Monica

13 empresas / 17 participantes Novembro Estados Unidos

Discop Africa 1 empresa / 1 participante Novembro África do Sul

IDFA Forum 3 empresas / 3 participantes Novembro Países Baixos

PIC RJ Módulo III 45 empresas / 90 participantes Novembro Brasil

Ventana Sur Representação institucional Dezembro Argentina

Brazilian Content
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Painel com a participação da equipe Bromélia Produções

Kidscreen

A primeira atividade

internacional de 2016 do

Brazilian TV Producers,

agora Brazilian Content, foi

a organização da delegação

brasileira em fevereiro no

Kidscreen, um dos

principais eventos de

entretenimento infantil do

mundo. 16 empresas

estiveram no mercado,

realizado em Miami, entre

elas Chatrone, que

integrou a mesa sobre

storytelling com executivos

Painel com a participação da equipe ChatroneProdutores associados e a representante estadual, ALINE BELLI, 
no estande do Brazilian Content no Kidscreen

da Pixar Animation Studios, Sesame Workshop e Bromélia Produções, que apresentou à

plateia internacional o case de sucesso da Galinha Pintadinha. A participação foi bastante

positiva e 100% dos produtores responderam que retornariam ao evento.

Destaques Brazilian Content
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(esquerda) Vice-presidente do Canada Media Fund participa de painel
na sala do Brazilian Content (BrC) na sexta edição do RioContentMarket. 

Painel mediado por KIKO MISTRORIGO, conselheiro da BRAVI

Delegações internacionais no RCM2016 

Como em todas as edições do

RioContentMarket, o projeto

internacional da BRAVI, hoje

chamado de Brazilian Content, é o

responsável pela organização das

delegações de produtores

estrangeiros no evento. Em 2016, o

RioContentMmarket contou com

seis delegações oficiais: África do

Sul, Alemanha, Argentina, Canadá,

França e Reino Unido. Foram

realizadas rodadas de negócios

exclusivas para as empresas do

projeto de exportação interessadas

em trabalhar com estes países.

Players chilenos do Chile Doc

também estiveram presentes e

participaram das ações.

Delegação britânica promove atividade na Sala UK. Conselheiro 
BRAVI, MARCO ALTBERG (com o microfone) apresenta os 

participantes. 

Lançamento do PIC Rio de Janeiro durante RCM 2016 com 
participação de representantes da BRAVI, do Sebrae RJ, da 

RioFilme e do SICAV

Destaques Brazilian Content

55



PIC Rio de Janeiro 

Um dos grandes destaques do projeto de exportação em 2016 foi a realização do PIC Rio de

Janeiro, que trouxe novas características ao já tradicional Programa de Capacitação. Desta

vez, o workshop foi realizado em três semanas diferentes do ano (maio, agosto e

novembro), divido em módulos temáticos diferentes (Desenvolvimento de Projetos Tipo

Exportação, Coprodução Internacional e Distribuição) e sem foco restritivo a nenhum

gênero de produção tal como documentário ou animação. Com o patrocínio da RioFilme,

chancela do Sebrae RJ, apoio da Embaixada da França no Rio de Janeiro e parceria do SICAV,

o PIC de 2016 trouxe uma programação ampla em internacionalização de conteúdos

audiovisuais e capacitou mais de 100 empresas.

Módulo I - HEIDI FLEISHER (Arte Sales), 
RICARDO ROZZINO (TV Pinguim), DANIELA 

BUSOLI (Formata), AARON D. BERGER 
(Chatrone) e FRANÇOIS LHOMME (Eurodata

TV Worldwilde)

Confira o vídeo do PIC 2016

Módulo II – EDISON VIANA (RioFilme), 
RENIER MOLINA (Sebrae), MATTHIEU 

THIBAUDAULT (Consulado Geral da França), 
SEBASTIEN ONOMO (Les Films D’Ici), MARY 

MORITA (Brazilian Content) e GEORG 
TSCHURTSCHENTHALER (gebrueder Beetz)

Módulo III - ROBERT SALVESTRIN
(Lucky You), KRISHNA MAHON (A&E, History
Channel, H2 e Lifetime), DANILO AGRELLA,  

(PlayKids), SABRINA NUDELIMAN (Elo 
Company) e JOSÉ IGNACIO YORIO (Educ.ar)

Módulo I - Produtores no CRAB durante o 
masterclass sobre exportação do Módulo I

Módulo II – Abertura com participação de 
MARCO ALTBERG (BRAVI), SILVIA RABELLO 

(SICAV)

Módulo III - Palestrantes, consultores, 
participantes e equipe PIC RJ

Destaques Brazilian Content
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FERNANDO e MAURÍCIO DIAS da Grifa filmes durante o SSD

O SSD 2016 teve recorde de participantes

brasileiros, totalizando 18 profissionais que

representaram 13 empresas. Pelo quarto

ano consecutivo o então Brazilian TV

Producers organizou a presença do Brasil no

evento, um dos principais mercados

internacionais de documentários. A

produtora Grifa Filmes venceu o pitching de

história, com o projeto “1968 – O

Despertar”, uma coprodução internacional

com a produtora alemã gebrueder Beetz

Filmproduktion. Confira:

Negócios fechados no MIPCOM e projeto 

vencedor no MIPJunior

Grifa Filmes vence pitch no 

Sunny Side of the Doc

Estande do Brazilian Content no MIPCOM 2016

A semana de 15 a 20 de outubro foi bastante movimentada em Cannes, na França, para as

empresas que participaram do MIPCOM e MIPJunior, com a delegação do projeto

internacional realizado pela BRAVI em parceria com a Apex-Brasil.

Destaques Brazilian Content
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No final de semana, a empresa LUVA venceu o pitch do MIPJunior com a animação “O que

é?”. Nos dias seguintes, o MIPCOM, principal evento internacional do setor, trouxe bons

resultados de negócios para outras empresas, com vendas para Amazon, BBC, VOD chinês

Blibli, entre outros.

A cobertura em vídeo do MIPCOM 2016 está disponível no canal da BRAVI no YouTube.

Destaques Brazilian Content

Foto 1
TIAGO MELLO (Boutique Filmes) e MARA LOBÃO (Panorâmica) 

participam do painel 'New Storytellers'

Foto 2
MARCIO SHIMABUKURO, sócio da Luva, vence pitch e recebe 

certificado do MIPJunior

Foto 3
RACHEL DO VALLE e MARY MORITA, do Brazilian Content, 

recebem produtores e distribuidores do Canadá para rodadas 
de negócio

Foto 4
Produtores  brasileiros e argentinos

durante rodadas de negócio
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Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

https://www.youtube.com/channel/UCy2o9c_rTUK-W2yGpgn35GA


O Brazilian Content realizou entre 2 e 5 de novembro de 2016 uma ação em Los Angeles &

Santa Monica com reuniões exclusivas para as 12 produtoras integrantes da missão. Foram

promovidos encontros nos escritórios da Netflix, Motion Pictures Association, Producers

Guild of America, entre outros. A agenda incluiu reuniões com Warner, Fox, Sony, Walt

Disney, Universal e Paramount. Além de networking com produtores de séries como “The

Amazing Race”, “New Girl” e “American Crime Story”, entre outros.

Destaques Brazilian Content

Missão Los Angeles & Santa Monica

CONFIRA outros destaques do BRAZILIAN CONTENT
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Brazilian Content e produtores participam
do American Film Market

Delegação se reúne com executivos responsáveis pelas 
produções originais Netflix, na Netflix

RACHEL DO VALLE realiza apresentação no painel 
“Audiovisual in Brazil using Brazilian Tax Incentives”, 

junto aos conselheiros BRAVI, TIAGO MELLO (Boutique 
Filmes) e JOÃO RONI (Ocean Films)

Delegação brasileira e equipe Brazilian Content em
reunião na Writers Guild of America, West

http://bravi.tv/wp-content/uploads/2017/03/anuario-2016-compilacao-materias-BRAZILIAN-CONTENT.pdf


EVENTO LOCAL DATA

NATPE Miami Beach, EUA 17 a 19 de Janeiro

Kidscreen Miami, EUA 13 a 16 de Fevereiro

RioContentMarket Rio de Janeiro, Brasil 8 a 10 de Março

SXSW - South By Southwest Austin, EUA 10 a 19 de Março

MIPDoc Cannes, França 1 e 2 de Abril

MIPFormats Cannes, França 1 e 2 de Abril

MIPTV Cannes, França 3 a 6 de Abril

MIPChina Hangzhou, China 23 a 25 de Maio

Sheffiled Doc/Fest Sheffield, Reino Unido 9 a 14 de Junho

MIFA / Annecy Annecy, França 13 a 16 de Junho

Sunny Side of the Doc La Rochelle, França 19 a 22 de Junho

Conecta Fiction
Santiago de Compostela, 
Espanha

20 a 23 de Junho

Mediamorfosis Brasil Agosto

DOC SP São Paulo, Brasil 1 a 7 de Outubro

MIPJunior Cannes, França 14 e 15 de Outubro

MIPCOM Cannes, França 16 a 19 de Outubro

Discop Africa Joanesburgo, África do Sul 25 a 27 de Outubro

IDFA Forum Amsterdã, Países Baixos 20 a 22 de Novembro

Asia TV Forum Singapura, Singapura
29 de Novembro a 1 de 
Dezembro

Atividades Previstas para 2017

Brazilian Content
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Acesse e Saiba Mais

www.icabrasil.org
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