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Carta do Presidente

2018! O Audiovisual
Brasileiro Independente
segue em transformação!

A

nuário. Chegou a hora de mais um
Anuário. Hora de compilar notícias,
ações, tendências, estatísticas, resul
tados. Chegou a hora de listar o que a
BRAVI realizou e o que se empreendeu
para colhermos em 2018.
2017 é daqueles anos que nos coloca
a marca da transformação, do ano em
que se reinventa, em que se reformula.
Oportunidade de rever acertos, corrigir
rumos, estabelecer novos parâmetros
apontando para o futuro.
No audiovisual “nada será como está,
amanhã ou depois de amanhã” diz
a letra do compositor mineiro. E foi
assim que o audiovisual brasileiro viu
se consolidarem as plataformas de
distribuição de vídeo por demanda.
Hábitos de consumo do brasileiro se
modificando. Novos hábitos, agora por
demanda, se massificando e com
pe
tindo com a boa e velha televisão linear.
Será assim mesmo o futuro? Já foram
feitas tantas previsões sobre o fim
de veículos de mídia. Mas o que está
mesmo em transformação não são
as mídias (sempre teremos novas
tecnologias) - são os hábitos.

Mauro Garcia
Presidente Executivo
da BRAVI

Para
tentar
acompanhar
essas
mudanças inexoráveis, os organismos
competentes do setor em conjunto
com a sociedade civil organizada (as
chamadas “entidades”)
buscaram
atualizar o que existe de regulamento
para o fomento do audiovisual
independente brasileiro e regular um
mercado novo que se abre, o que já
está em curso e o que está num porvir
bem próximo.
Nunca se produziu tanto para
cinema e TV como demonstram as
apresentações da Agência Nacional
do Cinema. Nos canais de TV por
assinatura, algo em torno de 3.500
obras
independentes
brasileiras
estiveram nas grades de programação
ofertadas ao público.
Todo esse tsunami de ações e
transformações está resumidamente
expresso no Anuário BRAVI 2017. Um
ano que ainda não acabou porque
demandas não cessam. E o futuro do
audiovisual independente brasileiro
clama por atualizações e superação
de novos desafios. Ou, como diria
o Chacrinha, que “só acaba quando
termina”. Feliz 2018!
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Produção Independente
Multitelas

O

advento da Lei 12.485 em 2011
mudou para sempre o mercado
de produção audiovisual. Antes da Lei,
a criação de propriedade audiovisual
independente praticamente estava
confinada às produtoras de cinema.
As produtoras que se dedicavam
ao mercado de televisão, com raras
exceções, se dedicavam à prestação
de serviços, seja para o mercado
publicitário, seja a produção de
conteúdo de propriedade dos canais.
A lei do SeAC (um dos vários nomes
dados à Lei 12.485) fez com que as
programadoras de TV por assinatura
passassem a dialogar sobre questões
até então intocáveis, tais como divisão
da propriedade e direitos de exploração
comercial.
Se no começo, esta imposição tenha
parecido uma grande desvantagem às
programadoras, acabou se revelando
uma grande fonte de conteúdos
incríveis, que hoje não somente
cumprem as cotas estipuladas, mas
também lideram a audiência em muitos
canais.
E o que se iniciou majoritariamente nos

Márcio Yatsuda
Presidente da Movioca
Content House
Suplente do Conselho
Federal da BRAVI

canais por assinatura, logo se espalhou
para os canais abertos. Apesar de não
terem cotas de produção independente
a cumprir, logo perceberam o aumento
da qualidade das produções nacionais
independentes, e também motivados
pela drástica pela mudança do mercado
publicitário, começaram um diálogo
com as produtoras independentes.
Hoje, são inúmeros os casos de séries
e telefilmes preencherem horários
importantes nas grades dos canais de
TV aberta.
Em paralelo a essas mudanças
regulatórias e de mercado no
Brasil, assistimos a uma enorme
transformação nas formas como os
conteúdos audiovisuais são consumidos
com enormes consequências para as
empresas do setor. Cinco anos atrás
apenas os geeks assinavam Netflix e
Amazon Prime era apenas uma forma
dos brasileiros terem entrega gratuita
nas compras da Amazon quando
viajavam aos EUA. Hoje já são dois
players importantes no equilíbrio de
forças do mercado brasileiro.
Foram dois grandes vetores de mudança
– a regulatória e a popularização do
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VOD - acontecendo ao mesmo tempo.
E cada um com a sua própria dinâmica.
É chegado o momento de sabermos o
vetor resultante dessas duas forças.
E nesse desenho, questões importantes
se impõem às empresas e aos
reguladores do setor. Questões como
a estagnação do número de assinantes
da TV paga no Brasil, a inexistência
de mecanismos de financiamento
incentivado para as plataformas VODs,
a burocracia que impede termos uma
dinâmica compatível com os mercados
mais desenvolvidos, o modelo de
regulação a seguir do mercado de VOD,
dentre muitas outras estão postas
à mesa.
Cabe às produtoras independentes
seguir inovando não somente nos

conteúdos, que cada vez mais devem
ser pensados, já na sua gênese, para
as diversas telas e plataformas, mas
também no aprimoramento dos seus
modelos de negócio, construindo
relações com veículos, marcas e
agências.
Ah, e lógico, participar das discussões
com propostas e debates. A BRAVI é
um dos agentes dessas mudanças,
e a participação ativa dos produtores
nos fóruns de discussões é de suma
importância para que a diversidade
do mercado seja considerada pelos
reguladores.
Venha participar!
Márcio Yatsuda
Presidente da Movioca Content House
Suplente do Conselho Federal da BRAVI

6

Gênero na Pauta de 2017 e 2018

A Produção Feminina
do Audiovisual

O

anuário da BRAVI não poderia
deixar de fora o tema do gênero
no audiovisual, diante da sucessão
de acontecimentos que enriqueceu o
debate, no último ano. A associação
está atenta à pauta, tendo sido
pioneira, ao destacar, na abertura do
RioContentMarket 2016, o papel da
mulher na sustentação da indústria
brasileira. Mais do que isso, a BRAVI
tem, sistematicamente, trabalhado para
ampliar as possibilidades de renovação
do setor, por acreditar que a diversidade
de pensamento e a multiplicação das
oportunidades geram desenvolvimento.
Destacam-se, entre outras, as iniciativas
de descentralização da atividade, como
o incentivo às representações regionais
na estruturação de polos de produção,
criação e capacitação por todo o país.
Em uma indústria de talentos e
conteúdo, os aspectos individuais,
pessoais, e até mesmo íntimos, são
matéria-prima fundamental para criar
a conexão das narrativas audiovisuais
com toda a variedade de pessoas que
compõem a sociedade. É nesse diálogo
que o papel social da obra é legitimado.
Quase todas as teses defendem
que inovação e riqueza pressupõem

Geórgia Costa Araújo
Sócia-diretora da Coração
da Selva e Conselheira
Federal da BRAVI

diversidade - conceito aplicado, aqui, no
seu sentido mais amplo.
Em retrospectiva, 2017 foi marcado
por muitos avanços na posição da
profissional feminina. Pela primeira vez,
uma convenção coletiva de trabalho
do setor, reconhecida pelos sindicatos
patronal (Siaesp) e de classe (Sindcine),
manifestou repúdio a situações de
assédio no ambiente das empresas e
filmagens. Esse ano também viu ser
lançado o primeiro edital dedicado,
exclusivamente, ao patrocínio de obras
dirigidas por mulheres, iniciativa da
Avon, através do fundo F.A.M.A.
Infelizmente, em dados divulgados
pela ANCINE em junho, observa-se
que o audiovisual emprega 40% de
mulheres contra 60% de homens,
ficando abaixo da média nacional onde
o emprego feminino é de 44%. Esse
dado é grave, ainda mais vindo de um
setor comprometido com o novo e
de perfil sofisticado intelectualmente.
De qualquer forma, tal realidade não
é exclusivamente brasileira. Escrevo
este artigo durante uma conferência
em São Francisco, onde estão reunidos
os principais executivos do mundo na
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área de entretenimento em realidade
virtual, o VRX 2017. Estamos discutindo
o futuro, as novas tecnologias, a nova
dramaturgia. Aqui no evento, somos
521 participantes e pouquíssimas
mulheres estão na plateia. O retrato
do futuro que está sendo construído é,
ainda, monocromático.
A boa notícia é que a mulher do
audiovisual, apesar de tudo, tem feito
um bonito papel. Enquanto apenas
15% dos longas brasileiros de 2016
foram assinados por diretoras, tivemos,
neste ano, uma representação brasileira
recorde no seleto Festival de Berlim
e das 12 obras selecionadas, 6 eram
dirigidas por mulheres, uma delas
trazendo o único prêmio do grupo.
A criação e produção em cinema, TV,
games ou qualquer outra forma de
entretenimento ligado à tecnologia
requer o domínio em uma variedade de
habilidades, tais como: conhecimento
tecnológico, artístico, logístico, político,
jurídico. A lista de disciplinas a dominar
é enorme e exige do profissional um
treino incansável. Se um ambiente
com pessoas cada vez mais preparadas
é desejável, precisamos flexibilizar a
barreira de entrada para as mulheres a

fim de proporcionar a elas possibilidade
de atingir esse nível de excelência. O
principal desafio é dar a elas as mesmas
condições. Experimentos recentes
questionam a neutralidade dos filtros
sociais no processo de evolução de uma
carreira, como no caso das orquestras
sinfônicas que aumentaram de 5%
para 30% o número de integrantes
mulheres, depois que começaram a
fazer audições cegas.
Não por acaso, o Conselho Superior
do Cinema formulará, em 2018, uma
política para redução da desigualdade
de gênero no setor. Pessoalmente, eu
diria que estipular cotas de gênero não
é a melhor ideia, pois o audiovisual feito
por mulheres estaria limitado a 50%
da produção, quando eventualmente
poderíamos superar esse volume
e produzir ainda mais. Entretanto,
a criação de um indutor temporário
nas avaliações do FSA, pode ajudar, e
muito, um enorme contingente criativo
a experimentar e amadurecer seu
trabalho, ao ponto de contribuir para o
enriquecimento do audiovisual.
Geórgia Costa Araújo
Sócia-diretora da Coração da Selva
Conselheira Federal da BRAVI

LANÇAMENTOS e REALIZAÇÕES 2017 – Clique e Confira
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Os novos rumos
do Audiovisual
Independente Brasileiro
H

á quem concorde que o mundo
é feito de ciclos. Já foram de
séculos, de décadas e cada vez mais
nos aproximamos de ciclos mínimos
em que tudo se transforma a intervalos
muito curtos. Um slogan de um canal
de TV diz que “tudo pode mudar a cada
2 minutos”. O velho slogan defasado em
poucos anos dizia “a cada 20 minutos”.
De novo as mudanças tecnológicas. Do
velho videotape quadruplex analógico
aos tempos digitais em 4 e 8 K os ciclos
foram se encurtando, tirando o chão
dos modelos de negócio pré-existentes
para os agentes da cadeia produtiva do
audiovisual.
Na música isso aconteceu um pouco
antes, num setor que ainda não se
reinventou completamente. Estamos
vivenciando apenas o início dos novos
tempos no audiovisual, sobretudo na
distribuição dos conteúdos.

Há quem faça exercícios futuristas de
que a TV linear acabou. Outros apostam
na convivência de vários formatos,
dispositivos e modelos de distribuição.
Assim como já decretaram o fim do
teatro, do rádio. O fator determinante
de tudo o que está em transformação
tem nome: “hábitos de consumo” do
conteúdo audiovisual. Movidos pelas
novas possibilidades tecnológicas, os
novos hábitos acompanham as novas
gerações e tudo muda e continua
mudando.
Mudanças que são mais rápidas do que
a própria reestruturação do setor e dos
mecanismos da cadeia produtiva.
Correndo atrás dessas mudanças as
regulações (termo que significa “ação
e interferência na atividade econômica
de um setor do país para proteger
o interesse público dos efeitos das
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atividades privadas e públicas em
uma esfera”) tentam se aproximar
do futuro do setor, tanto do ponto de
vista das possibilidades tecnológicas
como dos modelos de negócio e sua
sustentabilidade.
A Brasil Audiovisual Independente BRAVI e entidades de classe parceiras
têm participado de muitos debates em
grupos de trabalho juntamente com
as instâncias governamentais e os
players do novo mercado tecnológico
de distribuição e exibição de conteúdos
audiovisuais, na busca de um modelo
de regulação que viabilize e ofereça
sustentabilidade
e
qualidade
à
produção audiovisual brasileira. E que
as regras não fiquem obsoletas tão
rapidamente.
Não são desafios simples, diante de
uma infinidade de possibilidades, tanto
do ponto de vista tecnológico como

de modelos de negócio. E, sobretudo,
observando a velocidade em que tudo
se modifica.
O fato é, que a tecnologia – ainda que
traga novos parâmetros revolucionários,
não tem sido o diferencial competitivo
dos novos modelos de distribuição e
sim o “conteúdo” original (que fala
diretamente ao sujeito consumidor)
e a “curadoria” de títulos das obras
de cada biblioteca do distribuidor dos
conteúdos.
Já estamos em pleno curso desse
admirável mundo novo do audiovisual.
Não há como negá-lo nem mesmo
evitá-lo. E sim buscar adaptação e
alinhamento na produção, na dis
tribuição e na comercialização.
Porque o amanhã mudará os modelos
novamente.

11

Política Audiovisual - 2017

O Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) declarou a constitucionalidade da
Lei 12.485/2011, conhecida como a Lei
da TV Paga, o marco regulatório das
TVs por assinatura no Brasil. A decisão
foi tomada em sessão extraordinária
realizada no dia 8 de novembro no
julgamento conjunto das Ações Diretas
de Inconstitucionalidade (ADIs) 4679, Fachada do Supremo Tribunal Federal
4747, 4756 e 4923, que questionavam
vários pontos da lei. Por unanimidade, os ministros consideraram improcedentes
as ADIs 4747, 4756 e 4923 impetradas, respectivamente, pelo partido Democratas
(DEM), pela Associação NEOTV, pela Associação Brasileira de Radiodifusores (Abra)
e pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura em UHF (ABTVU) desde
2015. Em relação à ADI 4679, a maioria considerou parcialmente procedente,
declarando somente a inconstitucionalidade do artigo 25, que estabelecia uma
reserva de mercado para as agências de publicidade nacionais para veiculação de
propaganda no segmento de TV Paga.

Fonte Portal STF

STF declara constitucionalidade da Lei 12.485

Sérgio Sá Leitão nomeado
Ministro da Cultura
A cerimônia de nomeação realizada no dia 25
de julho contou com a presença do presidente
da República, Michel Temer, produtores,
representantes de setor cultural, entre outros. Sérgio Sá Leitão, ministro da Cultura
Em seu discurso, Sá Leitão apresentou os pontos prioritários para a sua gestão:
modernização da Lei Federal de Incentivo à Cultura, retomada da Política Nacional
de Cultura Viva e a realização de um Plano Nacional de Cultura, que possa orientar
a política cultural nos próximos anos.

Acácio Pinheiro/ Ascom MinC

Para a BRAVI, a rejeição do STF às Ações Diretas de Inconstitucionalidade movidas
contra a Lei 12.485 confirmam o êxito de sua implementação e reconhecem seus
impactos positivos para o desenvolvimento do setor de produção independente.
Saiba mais e veja os vídeos da audiência disponíveis no canal do STF no YouTube.
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Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com pós-graduação
em E-business pelo IBMEC e em Políticas Públicas pela Universidade de São
Paulo (USP), o novo ministro atuava como diretor da Agência Nacional do Cinema
(ANCINE) quando convocado pelo presidente. Sá Leitão foi secretário municipal de
Cultura do Rio de Janeiro entre 2012 e 2015 e de 2009 a 2015 também presidiu a
RioFilme. Foi chefe de gabinete do próprio ministério no período em que Gilberto
Gil comandou a pasta. Como jornalista, trabalhou nos jornais “Folha de S. Paulo”,
“Jornal do Brasil” e “Jornal dos Sports” e atuou como consultor.
Sá Leitão também assessorou a presidência do BNDES, foi membro do Conselho
Petrobras Cultural, vice-presidente da Comissão Interamericana de Cultura (OEA) e
vice-presidente da Associação das Distribuidoras Brasileiras (Adibra).
Confira o discurso na íntegra no site do Ministério da Cultura.

Alex Braga Muniz e Christian de Castro
Oliveira tomaram posse como novos
diretores da ANCINE no dia 24 de
outubro. A cerimônia, realizada no Rio
de Janeiro, contou com a presença do
ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, da
então diretora-presidente em exercício
da ANCINE, Debora Ivanov, e do diretor
Roberto Lima. Também estiveram pre
sentes produtores, diretores, agentes Sentados da esquerda para a direita: Alex Braga,
Debora Ivanov, Sérgio Sá Leitão, Roberto Lima,
culturais e servidores da ANCINE.
Christian de Castro

Fonte Portal ANCINE

ANCINE tem nova diretoria completa

Alex Braga e Christian de Castro foram nomeados pelo presidente da República,
Michel Temer, para exercerem os cargos por quatro anos. Christian já ocupou
a presidência da produtora Afroreggae Audiovisual e a liderança executiva da
produtora Luz Mágica. Em janeiro de 2018 foi designado para o cargo de diretorpresidente da ANCINE. Alex Braga é servidor de carreira e está na ANCINE desde
2003. Com a nomeação, Braga fica exonerado do cargo que ocupava.
Veja.
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A Lei da Terceirização (lei nº 13.429) foi
sancionada parcialmente em 31 de março
pelo presidente da República, Michel
Temer. Publicado em edição extra do Diário
Oficial da União, o texto teve três vetos a
artigos aprovados pelo Congresso Nacional.

Portal Planalto (Alan Santos/PR)

Presidente Temer sanciona parcialmente Lei
da Terceirização

Entre os trechos vetados pelo presidente, Presidente da República Michel Temer
está o que permitia a prorrogação do contrato
temporário de trabalho. Com essa regulamentação, as empresas poderão contratar
trabalhadores terceirizados para exercerem cargos na atividade-fim, que são as
principais funções da empresa. Outras informações e confira o parecer/análise
preparado pelo escritório Cesnik, Quintino & Salinas para os associados BRAVI
sobre os principais ‘Impactos da Nova Lei para o Setor de Produção Audiovisual’.

Recine e Lei do Audiovisual prorrogadas
até 2019
Decreto da Presidência da República no mês de novembro prorrogou,
até 31 de dezembro de 2019, o Recine (Regime Especial de Tributação para
Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica), regime tributário
destinado a estimular a ampliação dos investimentos privados em salas de
cinema, favorecer a digitalização e fortalecer a sustentabilidade econômica da
atividade de exibição cinematográfica. Com isso, a Lei do Audiovisual também foi
prorrogada, sem alterações, até a mesma data.
A proposta de prorrogação foi entregue ao presidente Michel Temer pela
Deputada Soraya Santos, relatora no Plenário da Câmara dos Deputados da
Medida Provisória nº 796, que também, já havia encaminhado, em sessão do
Congresso de 24 de outubro, contrariamente à manutenção do veto à anterior
Medida Provisória 770. A BRAVI e outras entidades do setor participaram da
reunião e apresentaram suas colocações.
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Em dezembro, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram
a medida provisória 796/17, que amplia a vigência do Recine e da Lei do
Audiovisual. O projeto de lei de conversão da MP 796/17, da senadora Marta
Suplicy (PMDB-SP), traz como novidade a inclusão dos games produzidos
de forma independente e dos clipes musicais produzidos pela indústria
videofonográfica entre os potenciais beneficiários dos Fundos de Financiamento
da Indústria Cinematográfica Nacional (Funcine). A MP foi sancionada pelo
presidente Michel Temer no início de janeiro de 2018, com vetos parciais.
Saiba mais.

Novas regras da Lei Rouanet
O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, anunciou no dia 30 de novembro, em
São Paulo, a nova Instrução Normativa (IN) da Lei Federal de Incentivo à Cultura
(8.313/91), mais conhecida como Lei Rouanet, principal mecanismo de fomento
à cultura no Brasil e impulsionador da produção das atividades criativas, que
representam 2,64% do PIB nacional.
Dentre as principais mudanças, a nova IN traz maior atratividade aos patrocinadores
dos projetos culturais, o que deverá ampliar o número de projetos com efetiva
captação para sua realização. Ao mesmo tempo, passará a permitir o patrocínio
a projetos inovadores de empreendedores culturais iniciantes, para que se
consolidem no mercado. As novas regras também reforçam a desconcentração
regional, com incentivos ao investimento em regiões e estados com histórico
de poucos projetos culturais. As novas regras da Lei Rouanet também tornam a
avaliação de projetos mais rigorosa.
Em alinhamento às mudanças na Instrução Normativa da Lei Rouanet, o
Ministério da Cultura está implementando controles mais eficientes e
transparentes a partir do uso de novas tecnologias. Será lançada nova
plataforma do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic), que poderá
ser acessado por aplicativo em smartphones. Saiba mais detalhes sobre as
novas regras e confira os tutoriais produzidos pelo MinC.
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Comitê Gestor do FSA aprova mudanças para
obras cinematográficas
O encontro, realizado no dia 17 de outubro, foi presidido pelo ministro da Cultura
(MinC), Sérgio Sá Leitão, juntamente com a diretora-presidente em exercício da
ANCINE, Debora Ivanov, com a participação do então diretor da ANCINE, Roberto
Lima; e os membros do Comitê Gestor. Entre os itens de pauta debatidos e
votados pelos membros do CGFSA: revisão na participação do FSA nas receitas;
revisão nos investimentos em distribuição; revisão no mecanismo automático.
Outras decisões tomadas durante a reunião dizem respeito a recursos para
digitalização das obras cinematográficas nacionais e para festivais brasileiros,
além de investimentos em capacitação dos agentes do mercado. Na 41ª reunião
do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA realizada em dezembro,
a última do ano de 2017, ficou decidido que em janeiro o FSA apresentaria ao
setor as primeiras Chamadas Públicas já com as novas regras deliberadas nas
reuniões anteriores, como a redução da participação do FSA sobre a Receita
Líquida do Produtor (RLP) de 80% para 50% do investimento do Fundo nos itens
financiáveis do projeto; e a opção de investimento do Fundo na distribuição da
obra cinematográfica até o limite de 50% no P&A, quando o FSA tiver investido
na produção da obra. Em reunião do Comitê Gestor do FSA em janeiro de 2018,
presidida pelo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, ficaram decididas uma série
de mudanças nas linhas de fluxo contínuo. Marco Altberg, Conselheiro Federal
da BRAVI, integra o Comitê. Acompanhe as decisões do Comitê Gestor do FSA
nas atas publicadas no site da Agência Nacional do Cinema (ANCINE).

Promulgado o Acordo de Coprodução
Cinematográfica entre Brasil e Israel
Firmado em Brasília, em 11 de novembro de 2009, o Acordo promulgado em
26 de maio, pelo Decreto nº 9.061, tem como objetivo a cooperação mútua e
o favorecimento do desenvolvimento da produção cinematográfica e televisiva,
além de incentivar o desenvolvimento dos vínculos culturais e tecnológicos entre
os dois países. As obras a serem coproduzidas pelos países seguindo o Acordo
promulgado deverão ser aprovadas pelas autoridades competentes antes do
início das filmagens. No Brasil pela ANCINE e em Israel pelo Israel Film Council
(Conselho de Cinema de Israel), vinculado ao Ministério de Cultura e Esportes. Veja
a publicação no Diário Oficial da União.
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Acordo entre Brasil e Reino Unido
começa a valer
No dia 30 de março foi aprovado pelo Congresso Nacional e assinado pelo
presidente da República, Michel Temer, o Decreto nº 9.014/2017 que promulgou
o Acordo oficial de Coprodução Cinematográfica entre o Brasil e o Reino Unido.
Similar aos demais acordos firmados pelo Brasil com outros países, objetiva
o intercâmbio de características comuns ou complementares, de modo a
fomentar o crescimento, a competitividade e o enriquecimento da indústria e
cultura audiovisual, incentivando a produção de filmes que reflitam, destaquem e
divulguem a diversidade da cultura e das tradições dos dois países.
Os termos do Acordo, discutidos por quase seis anos, foram negociados pela
Agência Nacional do Cinema – ANCINE e pelo British Film Institute que, desde
2011, é responsável pela condução das políticas audiovisuais britânicas. O Acordo
estabelece, entre outros pontos, que deve haver equilíbrio e proporcionalidade nas
contribuições dos coprodutores com relação à produção das obras audiovisuais e
aos benefícios culturais.
Mais informações no link.

CONFIRA outros destaques da POLÍTICA AUDIOVISUAL
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BRavi – Brasil Audiovisual Independente

Missão

A

Brasil Audiovisual Independente
(BRAVI) é uma das maiores e mais
atuantes associações do audiovisual
do Brasil. Entidade sem fins lucrativos,
fundada em 1999, a BRAVI tem
sido protagonista do processo de
crescimento da indústria audiovisual
brasileira. Sempre atualizando seus
principais programas e projetos –
BRAVI nos Estados, Brazilian Content,
Programa Internacional de Capacitação
(PIC) e RioContentMarket, tem como
principais
objetivos
representar,
defender, auxiliar, estimular e capacitar
os produtores independentes em seus
interesses nos âmbitos municipal,
estadual, federal e internacional.
Por meio de ações de formação,
parcerias comerciais sólidas, iniciativas
políticas e institucionais em defesa dos
assuntos de interesse da produção
independente e de soluções que
efetivamente viabilizem o crescimento
da indústria do audiovisual brasileiro,
a BRAVI registrou contínuo aumento

em sua base de associados desde
a implementação da Lei 12.485
até a segunda quinzena de 2017,
acompanhando assim a ascensão do
setor audiovisual.
Atualmente a associação agrupa mais de
650 empresas independentes presentes
nas cinco regiões do Brasil, voltadas à
produção e distribuição de conteúdo
para TV e mídias digitais no mercado
nacional e internacional. São produtoras
que atuam em múltiplas telas e
plataformas, tendo como possibilidades
a produção para mobile, web e VOD
(vídeo sob demanda), além dos canais
de televisão aberta ou por assinatura e
para cinema. Estamos presentes em
21 estados, com empresas afiliadas
do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará,
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná,
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe,
São Paulo e Tocantins.

Conselho - Representantes - Equipe
A BRAVI é supervisionada por um
Conselho Federal composto por 16
membros, sendo nove titulares e sete
suplentes, além do Conselho Fiscal
com três representantes titulares. Há
também no Conselho a representação

obrigatória de, no mínimo, 1/4 de
associados de fora do eixo Rio-São
Paulo. Norma estabelecida com o intuito
de atender ao crescimento da Brasil
Audiovisual Independente (BRAVI),
em busca de uma maior eficiência
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profissional e melhor representação
política de todas as regiões do país.
O estatuto mais recente, votado
e aprovado em junho de 2016,
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.
Composta por profissionais especia
lizados do mercado audiovisual nacio

nal e internacional, a equipe Brasil
Audiovisual Independente (BRAVI)
desenvolve, realiza e gerencia ações
no Brasil e no exterior, estabelecidas
em acordo com os Conselhos Federal
e Fiscal.
Alinhada à política de descentralização
de recursos de fomento e com foco
no fortalecimento e capacitação da
produção regional, a BRAVI conta com
o apoio de representantes estaduais da
Bahia, do Ceará, do Distrito Federal, de
Minas Gerais, de Pernambuco, do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina. A
iniciativa privilegia os estados onde a
Associação tem o maior número de
associados, com exceção de São Paulo
e Rio de Janeiro.

Divisão associados por UF

Dados atualizados em
fevereiro de 2018

Amapá

1

Minas Gerais

Amazonas

4

Pará

Bahia

16

Ceará

6

19
6

Paraná

19

Pernambuco

20

Piauí

2

Distrito Federal

21

Espírito Santo

7

Rio de Janeiro

Goiás

2

Rio Grande do Sul 21

Maranhão

1

Santa Catarina

Mato Grosso

2

Sergipe

Mato Grosso do Sul 4

183
11
1

São Paulo

305

Tocantins

1
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Fonte Ancine

BRAVI participa de articulação voltada à
renovação da Lei do Audiovisual e do Recine

Representantes do setor audiovisual em reunião com o presidente da República, Michel Temer; o ministro
da Cultura, Sérgio Sá Leitão e os diretores da ANCINE, Alex Braga, Christian de Castro e Debora Ivanov

A BRAVI, representada por seu presidente executivo, Mauro Garcia, pelo suplente
do Conselho Federal da Associação, Leo Sassen, e outras onze entidades do setor
audiovisual participaram, em novembro, de agenda no Palácio do Planalto, em
Brasília, para expressarem considerações sobre a prorrogação da Lei do Audiovisual
e do Recine. A reunião com o presidente Michel Temer teve a presença do ministro
da Cultura, de diretores da ANCINE e parlamentares.
Com aprovação da medida provisória 796/17, pela Câmara dos Deputados em
dezembro, a Lei do Audiovisual e o Recine (Regime Especial de Tributação para
Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica) foram prorrogados
até 31 de dezembro de 2019. A medida provisória 796/17, da senadora Marta
Suplicy (PMDB-SP), foi aprovada ainda em dezembro de 2017 pelo Senado
Federal e sancionada pelo presidente Michel Temer no início de janeiro de
2018, com vetos parciais. Saiba mais.

BRAVI e entidades do Paraná firmam convênios
para fortalecer o audiovisual regional
Visando o fortalecimento da indústria audiovisual nacional, a BRAVI e o Sindicato
da Indústria do Audiovisual do Paraná (SIAPAR) assinaram um Convênio de
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Cooperação Audiovisual. O acordo foi firmado durante o III Seminário Mercado
Audiovisual, em Curitiba (PR), uma realização BRAVI e SEBRAE-PR.

Fonte Ancine

No início do mês de abril, o presidente executivo da BRAVI, Mauro Garcia, e o
conselheiro federal da associação, Paulo Munhoz, reuniram-se no Paraná com
representantes do SEBRAE-PR (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas no Paraná), do SIAPAR (Sindicato da Indústria Audiovisual do Paraná) e
FIEP (Federação das Indústrias do estado do Paraná). As entidades já estudavam
a viabilização e ampliação de iniciativas locais que auxiliem no desenvolvimento e
capacitação executiva do produtor audiovisual paranaense para o mercado nacional
e internacional. Veja:
Da esquerda para a direita, Rodrigo
Martins, presidente do SIAPAR e
conselheiro FIEP; José Ricardo Castelo
Campos, gerente regional leste do
SEBRAE, Paulo Munhoz, conselheiro
federal da BRAVI, Mauro Garcia,
presidente executivo da BRAVI, Geovana
Cypreste, coordenadora Institucional
da BRAVI, e Walderes de Lourdes
Bello, gestora da Linha Alto Potencial e
Audiovisual (SEBRAE-PR)

BRAVI amplia atuação do
RioContentMarket em parceria com o
Rio2C - Rio Creative Conference
Com o objetivo de impulsionar a indústria criativa, especialmente o segmento
audiovisual, e estimular uma visão menos setorial e mais transversal da indústria do
entretenimento no país, a Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) firmou parceria
para realização da primeira edição do festival Rio2C – Rio Creative Conference. O
evento já surge como referência ao abraçar o RioContentMarket, o maior e mais
importante encontro de negócios do setor audiovisual na América Latina entre
produtores independentes, profissionais de televisão e mídias digitais.
Ao longo dos últimos sete anos o RioContentMarket integrou o calendário mundial
do segmento, contando com a presença de mais de 30 mil profissionais de mais
de 36 países. A partir de 2018 ele passa a integrar o Rio2C e dessa forma dialogar
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com pilares essenciais para a nova era da produção de conteúdo global – MÚSICA
e INOVAÇÃO.
A 8° edição do RioContentMarket e 1ª edição do Rio2C acontecerá entre os dias 3
e 8 de abril de 2018, na Cidade das Artes, Rio de Janeiro.
Clique e saiba mais.

BRAVI realiza assembleia para fechar 2017 e
apresentar atividades para 2018
O ano de 2017 foi intenso
em
transformações
e,
como
protagonista, a BRAVI participou
ativamente de todos os debates
e mudanças em curso no setor
audiovisual. Engajou-se nos debates
e mobilizou-se para que a produção
independente brasileira continue a
ganhar oportunidades e prestígio. O
resumo dessas atividades realizadas
pela associação no decorrer do ano
está contemplado neste anuário.

Mauro Garcia, presidente executivo da BRAVI,
apresenta aos associados do Rio de Janeiro o resumo
de ações realizadas em 2017 e previstas para 2018

Como reza o Estatuto BRAVI, ao encerrar o ano foi realizada a Assembleia Geral
da Associação, em São Paulo. Na ocasião, a BRAVI apresentou previamente
informações atualizadas sobre a associação, o novo formato do RioContentMarket,
agora integrante do Rio2C, o processo de afiliação ao ICAB e novidades previstas
pela BRAVI para o ano 2018. A apresentação também aconteceu na sede da BRAVI
no Rio de Janeiro. Mais informações.
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Acácio Pinheiro/ Ascom MinC

BRAVI participa da
cerimônia de posse do
ministro da Cultura Sérgio
Sá Leitão

Rachel do Valle, gerente executiva
Brazilian Content; Sérgio Sá Leitão,
ministro da Cultura e Mauro Garcia,
presidente executivo da BRAVI

Representada por Mauro Garcia, presidente
executivo da Associação, e por Rachel do Valle,
gerente executiva do Brazilian Content, programa
de exportação realizado em parceria com a
Agência Brasileira de Promoção de Exportações
e Investimentos (Apex-Brasil), a BRAVI participou
da cerimônia de posse do ministro da Cultura
Sérgio Sá Leitão, no dia 25 de julho no Palácio do
Planalto, em Brasília.

A cerimônia contou com a presença do presidente
da República Michel Temer. Em seu discurso, Sá Leitão apresentou os pontos
prioritários para a sua gestão: modernização da Lei Federal de Incentivo à Cultura,
retomada da Política Nacional de Cultura Viva e a realização de um Plano Nacional
de Cultura, que possa orientar a política cultural nos próximos anos.
Confira o discurso na íntegra no site do Ministério da Cultura.

BRAVI discute no Ceará a descentralização das
políticas públicas
A descentralização da produção audiovisual, os desafios de distribuição e exibição,
diretrizes e ações para o desenvolvimento da cadeia produtiva e os editais regionais
foram temas do I Seminário “Descentralização da Produção Audiovisual no CentroOeste, Norte e Nordeste – CONNE” realizado no âmbito da 27ª edição do Cine
Ceará – Festival Ibero-Americano de Cinema.
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Fonte Cine Ceará

O painel “Panorama da descentralização da produção e dos recursos nas regiões
CONNE” foi mediado pelo diretor do Cine Ceará e representante regional da BRAVI,
Wolney Oliveira, e teve a participação do senador Roberto Muniz (PP-BA), da então
presidente em exercício da ANCINE, Debora Ivanov, do secretário da Cultura do
Estado do Ceará, Fabiano Piúba, e do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Na
ocasião, o ministro anunciou um investimento de R$ 94 milhões em projetos para
audiovisual nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País. Saiba mais:

Painel de abertura do “1º Seminário Descentralização da Produção Audiovisual no CONNE”
com (canto direito) Wolney Oliveira, diretor do Cine Ceará e representante regional da BRAVI,
o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, a diretora da ANCINE, Debora Ivanov, o secretário da
Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba, e outros representantes do setor audiovisual

BRAVI integra grupo de trabalho sobre
regulamentação VOD e apresenta
contribuição a proposta de regulamentação
Em resolução do Conselho Superior de Cinema, foi criado no mês de setembro um
Grupo de Trabalho específico para debater e construir uma proposta para Projeto
de Lei ou Medida Provisória acerca da regulamentação dos serviços de vídeo sob
demanda (VOD) no Brasil. Mauro Garcia, presidente executivo da BRAVI, foi um
dos escolhidos para integrar o grupo composto por 10 membros titulares, sendo
05 (cinco) do governo federal e 05 (cinco) do setor audiovisual.
No processo de Consulta Pública da Notícia Regulatória da ANCINE sobre VOD,
encerrada no mês de março, a BRAVI encaminhou sua contribuição em conjunto
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com outras entidades representativas do setor audiovisual brasileiro, abrangendo
vários temas que reafirmam a proposta de regulamentação para os serviços de
VOD, especificamente em relação a Condecine, Investimento em Produção
Nacional e Proeminência. Mais detalhes.

BRAVI manifesta-se sobre o processo de
fusão AT&T e Time Warner
A BRAVI e outras três entidades do setor audiovisual, a Associação Brasileira de
Produção de Obras Audiovisuais (APRO), o Sindicato da Indústria Audiovisual
do Estado de São Paulo (Siaesp) e o Sindicato Interestadual da Indústria
Audiovisual (SICAV) protocolaram em outubro uma carta enviada ao presidente
do Conselho de Administração de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Barreto
de Souza, pedindo a ele que leve em consideração os argumentos expostos
ao julgar o Ato de Concentração 08700.001390/2017-14, sobre o processo de
fusão AT&T e Time Warner.
A iniciativa foi uma antecipação das entidades em relação aos impactos
negativos que a fusão dos grupos econômicos pode trazer ao audiovisual
brasileiro. As associações e sindicatos apontaram que a fusão fere a lei, que
em seu texto deixa clara a vedação do monopólio e oligopólio nas atividades de
comunicação audiovisual de acesso condicionado. Outro ponto observado foi
o possível retrocesso da produção independente nacional. Há o risco de haver
uma diminuição da demanda se as empresas decidirem atuar como um único
grupo. Confira na íntegra a carta enviada à apreciação do presidente do CADE.
Saiba mais.

CONFIRA outros destaques da BRAVI
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Cresce o Programa de
Benefícios da BRAVI para
seus associados
A

lém da atuação institucional e de
mercado nos âmbitos municipal,
estadual, federal e internacional, a
BRAVI vem promovendo parcerias com
prestigiadas e diferenciadas empresas
e instituições de ensino. Acordos
que além de reduzir custos diretos e
indiretos para as produtoras associadas,
tem como objetivo complementar
iniciativas voltadas ao crescimento
e desenvolvimento das empresas
afiliadas e seus profissionais.
Criado em 2016, hoje o PROGRAMA
DE BENEFÍCIOS DA BRAVI já agrupa
26 EMPRESAS que disponibilizam
descontos especiais e oportunidades
para associadas em cursos livres, de
extensão e pós-graduação, eventos

nacionais e internacionais, produtos
e serviços especializados como:
transporte de cargas e documentos,
despacho aduaneiro, recursos de
acessibilidade (Closed Caption ou
legenda oculta, Audiodescrição e
LIBRAS), software ERP para gestão
audiovisual,
desenvolvimento
de
websites e identidade visual, pesquisa
e sincronização musical, entre outros.
O Programa de Benefícios da BRAVI
é um trabalho contínuo que busca
periodicamente ampliar o número
de parceiros da associação, com
base na demanda do produtor, em
pesquisas, indicativos de mercado, e
no surgimento de novas tecnologias,
soluções e tendências.
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Clique aqui e conheça todos os benefícios que a BRAVI oferece.
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Democratizando
a produção

Chico Ribeiro
Sócio-diretor da REC
Produtores e Conselheiro
Federal da BRAVI

arcado por um turbilhão de
mudanças na política brasileira,
entre elas, a troca do ministro da
Cultura e a substituição da presidência
e membros da diretoria da ANCINE,
2017 trouxe muita insegurança e
instabilidade quanto ao futuro da
produção audiovisual no Brasil.

M

Com o objetivo de evitar retrocessos
e garantir a manutenção de suas
conquistas, o setor do audiovisual se
mobilizou nacionalmente, mostrandose mais amadurecido e consciente
quanto ao seu papel e à sua força dentro
de uma cadeia produtiva importante na
economia brasileira.

Diante deste cenário de incertezas,
muitas dúvidas surgiram quanto à
continuidade do papel que a ANCINE/
FSA já vem desempenhando nos
últimos anos no sentido de promover
a descentralização da produção
audiovisual, pois a garantia das políticas
de regionalização são de extrema
importância para todo o segmento
audiovisual, principalmente para as
empresas produtoras que se encontram
fora do eixo RJ/SP.

Costumo falar que ao invés de des
centralização da produção, deveríamos
usar o termo nacionalização da
produção por considerar um termo
mais democrático, por entender
que todas as regiões têm direito
à possibilidade de expressar sua
cultura, seu sotaque, sua gente e
seus cenários naturais. Só assim
estaremos verdadeiramente redes
cobrindo o Brasil.

Não há como questionar que as inú
meras Chamadas Públicas promovidas
pelo FSA e principalmente a de TVs
Públicas, trouxeram um impulso na
produção em regiões que não tinham
expressão ou representati
vidade na
produção audiovisual nacional.

A BRAVI vem contribuindo e atuando
nessa direção da nacionalização da
produção independente, criando me
canismos e dinâmicas que favoreçam
e fortaleçam encontros e discussões
dentro do segmento.
Em 2013, criou as representações
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estaduais e na sua última mudança
de estatuto aumentou o seu conselho
para ter uma melhor representação
de Brasil.
Em 2017, tivemos um RCM com uma
programação fortalecida sobre os
aspectos da regionalização, ações
como o RioContenLab e vários outros
eventos de formação que marcaram a
presença de nossa associação em todo
país compartilhando e incentivando a
troca de conhecimento.

Espero que em breve não tenhamos
que falar em regionalização da pro
dução e sim na produção nacional inde
pendente feita em todos os estados de
nossa federação, mostrando para os
brasileiros e para o mundo todo o nosso
potencial de criação e realização.

Chico Ribeiro
Sócio-diretor da REC Produtores
Conselheiro Federal da BRAVI
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Descentralizar é mais
que uma tendência. É a
marca do nosso futuro
audiovisual nacional

À

Carlos Ribas
Fundador da CISUP –
Companhia de Imagens
e Sons e Representante
Estadual da BRAVI

s vezes me pego lembrando as
calorosas discussões que tínhamos
nas assembleias da ABPITV, há mais
de uma década. As pautas giravam
em torno da até então “conversa de
surdo” entre produtores e emissoras,
sobretudo as abertas, buscando mais
espaço para produtos nacionais nas
grades de programação.

conseguir fechar os balanços que nos
pressionavam a repensar o futuro.

As produções brasileiras eram sempre
vistas com desconfiança, tanto pela
qualidade quanto pela capacidade
de entrega. Outro tema recorrente
era a própria sobrevivência de nossa
entidade.

A tônica da dificuldade de se produzir
conteúdo naquele momento era a
mesma que já se refletia na principal
representante da categoria, a própria
ABPITV. Nela já se destacava o
segmento televisão, sem os melindres
da grande tela.

Ainda hoje, as pautas parecem ser
as mesmas. Mas foi assim que
construímos nosso maior patrimônio:
o conhecimento do setor audiovisual.
Vistos como grupo de visionários, os
chamados produtores independentes
ali reunidos faziam as contas, criavam
combos e novas categorias e uma
quase insana caça por novos afiliados.
Precisávamos equilibrar o caixa e

Visionário que se respeita, nunca
desiste. O saber gerado pelas ações
dos pioneiros foi que, sem a menor
dúvida, alicerçou as edificações que
vimos subir, tijolo a tijolo, frame a frame,
lei após lei e IN a IN.

É claro que nada foi fácil. A renovada
Brasil Audiovisual Independente (Bravi)
também reflete o que pensávamos
quando tínhamos só 10% dos
associados que temos hoje. Pulamos
de 40 para quase 700 produtoras.
Fomos tão fiéis ao que projetamos
que construímos um dos maiores
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eventos da indústria do audiovisual,
espelhado naqueles que sempre
estivemos, em comitivas e delegações,
marcando presença, abrindo mercados
e capacitando produtores para a
linguagem que o mundo pratica.

mercado. A Bravi é, novamente, uma
das responsáveis por essa revolução.
Quanto aos números, estatísticas
mostram que o setor cresceu. Os
números provam que a entidade plantou
e colheu frutos.

O RioContentMarket é hoje um
instrumento fundamental para a nossa
indústria criativa. Ali se plantam as
sementes de nosso audiovisual. Ali
germina o sonho do pequeno produtor.
Ali enraíza o médio produtor que se
firma e gera frutos. Ali se multiplica a
colheita dos grandes, ainda poucos,
mas que já são amadurecidos nos
mercados nacional e internacional.

O audiovisual nacional decolou. Agora
é saber manter esse boing no ar.
Sem correr riscos gratuitos, sem fazer
piruetas. Há muita gente e sonhos
a bordo. A capacitação profissional
e o aperfeiçoamento dos critérios e
dos mecanismos de fomento são o
GPS para a Ancine se consolidar
como competente agência do Estado
brasileiro.

Lembro que nossos cases regionais,
realizados com recursos diretamente
do mercado, em coproduções com
emissoras regionais, com ficha técnica,
contrato e sucesso de audiência e
mercado, são marcas que ajudaram
a pavimentar a estrada para novas
gerações de produtores independentes
trafegarem com segurança rumo às
emissoras.

Estamos iniciando uma segunda fase
desse ciclo produtivo, sobretudo para
os novos produtores, filhos da chamada
Lei do Cabo. É chegada a hora de
vermos provada a sua sustentabilidade.
Se seu DNA é o das produtoras sempre
dependentes de recursos estatais
de fomento ou se vão aproveitar o
incentivo para irem de peito aberto para
o mercado.

Nossa
presença
nas
principais
feiras nacionais e internacionais de
forma incisiva, buscando mercado
e capacitação, também instigou o
espírito democrático e fomentador de
oportunidades, uma marca da Bravi.

As produtoras que foram incentivadas
deverão provar que permanecerão
no ramo, sem artifícios ou manobras
jurídico-contábeis apenas para se
adequarem aos editais. A Bravi aju
dará nisso.

O surgimento da Lei 12.485/2011 e a
ampliação dos mecanismos de fomento
vindos dos recursos do Fundo Setorial
do Audiovisual (FSA) revolucionou o

Nossa responsabilidade é enorme.
Se sonhamos com esse momento
produtivo lá atrás, um momento de
solidificação da nossa indústria, não
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podemos errar, dar o mau exemplo, ser
como outros setores da indústria com
máculas pesadas. Não chegamos no
topo do nosso segmento para sermos
manchados por atitudes isoladas de
má gestão.
Nunca foi tão necessário evoluir nos
mecanismos de controle, agilizar
operações, promover a transparência
e elevar o rigor na aferição desses
investimentos. É fundamental haver
ética nas relações institucionais, so
bretudo na equidade de oportunidades
e na chamada federalização da produção
audiovisual nacional.
Todo apoio à continuidade das ações
históricas da Ancine no setor. O mesmo
apoio aos movimentos dos produtores
regionais rumo à consolidação da
força de suas instituições de defesa
da produção local, como sindicatos,
fóruns e seus eventos. Nesse sentido,
as representações regionais da Bravi
vêm fazendo um belíssimo trabalho.
Vida longa ao Conne e ao novo Fórum
Audiovisual Minas Gerais e Espírito
Santo e Sul (Fames) que surgem
também como iniciativa apoiada pela
Bravi e seus representantes para
políticas de crescimento regional da
produção audiovisual. Eles ajudarão
muito a organizar, capacitar e lutar por
mais recursos dos próprios locais onde
atuarão e também ajudar a consolidar
o que pensamos para a indústria
audiovisual no Brasil.

A descentralização da nossa produção
nacional não é mais um discurso
vinculado ao que um dia chamamos
do sonho da regionalização. É mais
que uma tendência. É uma realidade
que nos equipara e nos prepara para
a grande celebração das coproduções
entre produtoras e emissoras nacionais
e internacionais.
Nesse universo complexo em que
enxergamos novo futuro a cada
segundo, seja na produção e na
veiculação das obras que produzimos e
na sua superposição e intercessão de
plataformas, mercados e formatos de
mídias, não há ambiente mais propício
para diversificar em tudo! Não há
mais espaço para o baronato. “Barata
pode ser um barato, total...”, diz Gil.
Vamos baratear o barato, sem deixar
barato aos que, um dia, duvidaram
que chegassem lá no grande barato:
sermos produtores independentes
com autoestima lá no alto, afinal “a
gente quer é viver”.
Parabéns à Bravi por redescobrir um
Brasil que ainda irá se exibir muito mais.
Parafraseando Paulo Munhoz, colega
representante da Bravi no Paraná,
“sou um daqueles cuja memória é
voltada para o futuro”.

Carlos Ribas
Fundador da CISUP – Companhia de Imagens e
Sons e Representante Estadual da BRAVI
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A

BRAVI tem ampliado cada vez
mais sua atuação institucional e o
desenvolvimento de ações em todas
as regiões do Brasil e no mercado
internacional. Os resultados práticos
dessa agenda positiva têm gerado o
crescimento da capacitação cada vez
mais especializada de profissionais,
além do surgimento de oportunidades
e novos modelos de negócios para
o setor.
Em sua maioria, as atividades e
iniciativas são realizadas por meio dos
principais projetos da BRAVI, como
o “Brazilian Content”, programa de
exportação promovido em parceria
com a Apex-Brasil desde 2004; o
“RioContentMarket”, consolidado como
o maior evento da América Latina
dedicado a negócios e exposição
de conteúdo audiovisual; o “PIC –
Programa Internacional de Capacitação
e BRAVI nos Estados”, que consistem
em atividades (workshops, seminários,
oficinas, encontros, consultorias, além

da participação em eventos locais)
alinhadas à política de descentralização
de recursos de fomento que
viabilizam a preparação de produtores
independentes brasileiros – de
pequeno, médio ou grande porte – para
atuarem no mercado interno e externo.
São ações e eventos que contam com
a participação dos principais players
de mercado, entre realizadores,
distribuidores, investidores, represen
tantes institucionais e políticos,
contemplando diferentes setores da
cadeia audiovisual.
Com o objetivo de proporcionar aos
associados de todas as regiões do
País o acesso às informações em
tempo real, as atividades autorizadas
são exibidas via streaming e as
perguntas enviadas por participação
(chat) online. RioFilme, SICAV, BNDES,
SEBRAE estão entre os parceiros
que possibilitaram a realização do
ciclo de atividades durante todo o ano
de 2017.
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BRAVI nos Estados – Ações 2017
E

m 2017, através do programa BRAVI
nos Estados, a associação mais
uma vez reforçou sua vocação na busca
da descentralização da produção de
conteúdo audiovisual independente.
Ao longo, do ano a associação esteve
presente nas 5 regiões do país rea
lizando, participando e fomentando
ações voltadas para a capacitação, o
desenvolvimento de novos negócios, a
coprodução entre empresas brasileiras
e a representação política das pro
dutoras independentes.
Nas sedes de São Paulo e do Rio de
Janeiro realizamos workshops, cursos
e masterclasses com profissionais
de destaque da indústria audiovisual,
Vera Zaverucha ex-diretora da ANCINE,
Adrien Muselet ex- conselheiro da
BRAVI e atualmente na NETFLIX,
Luciana Eguti e Paulo Muppet, da
Birdo, entre outros.

Nossa atuação cada vez mais presente
possibilitou que novos estados fossem
atendidos com ações promovidas pela
associação. Realizamos a 2ª edição
do RioContentLab, uma iniciativa da
BRAVI e RioContentMarket que visa
o desenvolvimento de produtoras
e projetos para participarem das
Rodadas de Negócios do Rio2C/
RioContentMarket que conta com o
patrocínio do BNDES e o apoio de
parceiros locais, e que nessa edição
passou pelos estados do Pará, Santa
Catarina, Espírito Santo e Pernambuco.
Fomos pelo 2º ano os curadores de
conteúdo e negócios da Minas Gerais
Audiovisual Expo, mercado regional que
vem crescendo a cada ano, ocupando
um importante espaço na agenda
de eventos nacionais. Realizamos
em parceria com o SEBRAE/PR o
III Seminário Mercado Audiovisual
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do Paraná, uma ação que promoveu
diversos painéis e rodadas de negócios
com produtoras, canais e distribuidoras.
Apoiamos
a
realização
do
3º
NordesteLab na Bahia e o 3º MAN
– Mercado Audiovisual do Nordeste
no Ceará, importantes eventos do
mercado audiovisual do Nordeste, e
renovamos nossa parceria com o Telas
Fórum e com o Rio Market, oferecendo
benefícios aos associados na compra de
credenciais. Em uma iniciativa inédita,
coordenamos as Rodadas de Negócios
e Pitching da 8ª Maratona de Negócios
Criativos no Mato Grosso, promovido
pelo SEBRAE/MT em Cuiabá.
Entre outras atividades, participamos
de painéis em eventos nacionais como
o 2º SAPPI – Seminário Audiovisual
para
Produtoras
&
Produtores

Independentes realizado em Goiás, do
SET Expo 2017 realizado em São Paulo,
do 50º Festival de Cinema de Brasília,
do 18º Telas Fórum e outros eventos.
A atuação regional da BRAVI conta com
um grande apoio dos conselheiros, dos
representantes estaduais, dos parceiros
locais como secretarias de Cultura,
das agências de desenvolvimento,
do sistema S e principalmente das
empresas associadas que demandam a
realização de ações em seus estados,
identificando oportunidades e auxiliando
na articulação local.
Em 2018 a BRAVI ampliará ainda mais
sua atuação no mercado nacional,
apoiando a realização dos eventos
regionais e através de novas ações
de capacitação e desenvolvimento
voltadas aos associados.

CLIQUE E CONFIRA outros destaques do projeto BRAVI nos Estados
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Data

Evento

Ação

10/03/17
RioContentMarket 2017
Evento Institucional
				

Local

Windsor Barra Rio de Janeiro/RJ
Grand Hyatt Hotel - 		
São Paulo/SP
Goeth Institute Salvador/BA

19/04/17
NEXTV Series
Parceria Institucional
				
Parceria Institucional /
30/05 a 02/06
NordesteLAB
			
Participação Institucional
Masterclass “Novos Formatos de
Evento Institucional
ESPM Rio de Janeiro
09/06/17
		
Produção Audiovisual Internacional
Curso Desvendando a
27 a 29/06
Evento Institucional
BRAVI Rio de Janeiro
		 ANCINE e o FSA - Módulo II
		 Masterclass “Desenvolvendo e
28/06/17
produzindo uma série de animação
Evento Institucional
BRAVI São Paulo
		 para TV”		
Curso Desvendando a ANCINE
04 a 06/07
Evento Institucional
BRAVI São Paulo
		 e o FSA - Módulo I
Curso Desvendando a ANCINE
11 e 12/07
Evento Institucional
BRAVI Rio de Janeiro
		 e o FSA - Módulo II
Curso Desvendando a ANCINE
18 e 19/07
Evento Institucional
BRAVI São Paulo
		 e o FSA - Módulo II
26/07/18
Masterclass “Direitos Autorais Evento Institucional
BRAVI São Paulo
		 Gestão de Direitos na Era Digital”
Masterclass “Direitos Autorais 01/08/18
Evento Institucional
BRAVI Rio de Janeiro
		 Gestão de Direitos na Era Digital”
		 2º Seminário Audiovisual para
Parceria Institucional /
Cinema Lumiére 01 a 05/08
Produtoras e Produtores
Participação Institucional
Goiânia/GO
		 Independentes - SAPPI
Masterclass “Modelos de Negócios
Evento Institucional
BRAVI Rio de Janeiro
9 e 11/08
		
e Arquitetura Financeira”
Masterclass “Modelos de Negócios
Evento Institucional
BRAVI São Paulo
15 e 18/08
		
e Arquitetura Financeira”
			
Curadoria / Parceria
22 a 25/08
2ª Minas Gerais Audiovisual Expo
Institucional / Participação Serraria Souza Pinto Belo Horizonte/MG
			
Institucional
Curso Desvendando a ANCINE 		
Cinemateca Capitólio
Parceria Institucional	- Porto Alegre/RS
28 a 30/08
		
e o FSA
Parceria Institucional /
Hotel Gran Meliá 09 a 14/09
RioMarket
			
Participação Institucional
Rio de Janeiro/RJ
12 a 15/09
2º RioContentLab - Santa Catarina
Evento Institucional
SENAI - Florianópolis/SC
20 a 22/09
Festival de Brasilia Parceria Institucional /
Brasília/DF
		 Ambiente de Mercado
Participação Institucional
Casa das Artes 26 a 29/09
2º RioContentLab - Norte
Evento Institucional
				
Belém/PA
03 a 06/10
2º RioContentLab - Espírito Santo
Evento Institucional
SEBRAE - Vitória/ES
Parceria Institucional /
16 a 20/10
8ª Maratona de Negócios Criativos
SEBRAE- Cuiabá/MT
			
Participação Institucional
13 a 18/11
3º Mercado Audiovisual do
Parceria Institucional /
Banco do Nordeste
		 Nordeste - MAN
Participação Institucional
(BNB) - Fortaleza/CE
Parceria
Institucional
/
Cinemateca
Brasileira 28 e 29/11
Telas Fórum
			
Participação Institucional
São Paulo/SP
04 a 07/12
2º RioContentLab - Pernambuco
Evento Institucional
Porto Digital - Recife/PE
Parceria Institucional /
04 e 05/12
Serie_Lab Festival 2017
FAAP - São Paulo/SP
			
Participação Institucional
			
07 e 08/12
III Seminário Mercado Audiovisual
			

Curadoria /
Parceria Institucional /
Participação Institucional

SEBRAE - Curitiba/PR
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Do Brasil para o Mundo

Tiago Melo
Sócio-Diretor da
Boutique Filmes
Suplente do Conselho
Federal da BRAVI

ui recentemente jantar em New York
com uma atriz do 3%. A série foi a
primeira produção original da Netflix
no Brasil e foi exibida em 190 países
em 20 línguas diferentes. Para a minha
surpresa, um grupo de americanos se
aproximou da nossa mesa com uma
emoção imensa. “Are you Joana?”
(Joana é uma personagem do 3%).

F

ser exportados. Destaco aqui o acordo
assinado recentemente entre Brasil
e Reino Unido. Este país tem um
histórico de séries incríveis, roteiristas
de primeiro escalão e uma capacidade
de distribuição do seu conteúdo no
mundo inteiro. Parece ser um grande
parceiro potencial com o Brasil.

Aquele conteúdo que produzimos era
realmente importante para aquele
grupo de pessoas de uma cultura tão
diferente. Provocava emoções e falava
com eles de alguma maneira profunda.
Trazia alguma nova mensagem.
Tínhamos feito algo relevante também
para o público internacional.

Melhorando o panorama brasileiro

Estamos entrando em 2018. Podemos
começar um ciclo virtuoso para a
produção aqui do Brasil. Uma era em
que um conteúdo pode ser distribuído
de maneira global.
Através das plataformas internacionais
como a Netflix e a Amazon realmente
podemos produzir um conteúdo
aqui que seja visto no mundo todo.
Os acordos de coprodução também
podem ajudar que conteúdos possam

Temos um Mercado gigante de mais de
200 milhões de pessoas. Mas acredito
que um erro histórico foi ficarmos só
pensando neste mercado. Como o
mercado de televisão foi fechado para
a produção independente por muitos
anos, a nossa indústria se desenvolveu
menos do que poderia.
A BRAVI neste contexto é cada vez
mais importante. Porque a visão da
associação sempre foi incentivar con
teúdos que possam ser exportados.
Investir em colocar o audiovisual
brasileiro nos mercados mais impor
tantes do mundo. E criar um evento
como o RioContentMarket que deu
acesso a centenas de produtoras aos
canais e distribuidores.
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A pergunta que faço neste momento
é por que não nos engajarmos em criar
marcas globais criadas e produzidas por
brasileiros?
Audiovisual brasileiro
Temos um potencial enorme. Podemos
ser um mercado de criação e exportação
de conteúdos e não somente de
consumo interno e importação.
Para vencer no Mercado internacional
temos que apresentar grandes his
tórias, universos únicos e personagens
apaixonantes. Para isso, é fundamental
me
lhorarmos as condições no mer
cado local.
Uma ideia seria a união de forças
dentro do País em torno das grandes
séries. Produtoras tem que buscar unir
forças internamente para competir no
mercado internacional.
Além disso, os mecanismos regionais,
como a Spcine, têm que começar a
investir em conteúdos de produção
independente com potencial inter
nacional para todas as janelas (e não
somente para o cinema). O mundo
mudou muito e hoje conteúdos podem
ser exibidos das mais diversas maneiras.
Seria um erro não considerarmos isso.

Também seria importante que os
canais brasileiros e internacionais que
aqui atuam começassem a pensar em
participar no mercado internacional
através da associação com projetos de
produtoras independentes brasileiras.
Ajudaria se a TV pública também se
engajasse em projetos produzidos
aqui, mas que tivessem potencial
internacional.
No nível federal, os nossos mecanis
mos de fomento e fundos de inves
timento, como o FSA, têm que ser
aprimorados para que o País possa de
fato figurar como um ator importante
no mercado internacional. Agilidade e
desburocratização são fundamentais
para sermos mais competitivos.
Também temos que continuar com os
estudos para a legislação sobre VOD
ouvindo todos os setores do mercado
para que haja investimentos para
a produção de originais dentro das
plataformas.
São muitos desafios, mas acredito
que podemos ter um próximo ciclo
muito interessante com o audiovisual
brasileiro ganhando o mundo.
Tiago Melo
Sócio-Diretor da Boutique Filmes
Suplente do Conselho Federal da BRAVI
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Reino Unido e China:
dois grandes alvos em
nosso radar

O

Brazilian Content celebrou em
2017 com alegria a promulgação
do acordo de coprodução audiovisual
Brasil/Reino Unido, que promete ampliar
as oportunidades de parcerias entre os
dois países. Assinado em setembro
de 2012, aguardávamos ansiosamente
pela ratificação do texto, que aconteceu
finalmente em março de 2017.
Desde 2011, o Brazilian Content
construiu um importante laço com o
Pact (Producers Alliance for Cinema and
Television) – entidade representante das
produtoras independentes britânicas –
com o objetivo de estimular negócios
e coproduções internacionais. Foi de
braços abertos que o Pact recebeu a
delegação brasileira em Londres em
novembro de 2017 para uma missão
comercial que incluía uma série de
atividades, mais um passo no esforço
para colhermos em breve os primeiros
resultados da união entre os produtores
brasileiros e ingleses.
Que no próximo anuário, esta carta de
abertura do Brazilian Content possa

Rachel do Valle
Gerente Executiva
Brazilian Content

mencionar a alegria de termos uma
primeira coprodução oficial Brasil/Reino
Unido assinada por uma de nossas
empresas.
Além do Reino Unido, que está em
nosso radar já há alguns anos, a China
ocupou um espaço maior no calendário
do Brazilian Content em 2017, e a
partir do próximo biênio deverá ganhar
ainda mais destaque em nossas nas
atividades, seguindo a diretriz da
Apex-Brasil. Em junho, duas de nossas
empresas estiveram no MIPChina,
em Hangzhou, com avaliações e
negócios bastante positivos. Em
seu retorno, lançamos o encontro
Brazilian Content Exchange, em que
os participantes trocaram com outros
associados suas experiências e apren
dizados. Para 2018, está prevista a
contratação de um consultor chinês,
que estará focado na aproximação
com compradores e produtores
locais. Sabemos que será necessário
tempo para colhermos os frutos desta
aproximação, mas abrir este caminho
é fundamental.
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Em 2017, o Brazilian Content atuou em mais de 20 ações, no Brasil e no exterior.
As empresas participantes do projeto (137, em dezembro de 2017) registraram
inúmeras negociações internacionais, totalizando mais de U$ 30 milhões. Os
quadros abaixo ilustram os gêneros mais exportados (Quadro 1); com relação
às coproduções, vemos que animação é o gênero que mais apresentou
coproduções em 2017 (Quadro 2); e os territórios que mais importaram obras de
nossas empresas (Quadro 3).
Quadro 1

Quadro 2

Exportações por gênero de conteúdo

Coproduções por gênero

7%
25%

36%

30%

50%
25%

27%

n Animação n Documentário n Ficção n Reality Show

n Animação n Documentário n Ficção

Quadro 3

Exportações por território
23,53%
19,61%

19,61%
17,65%
13,73%

3,92%
1,96%
África Lusófona

América do Norte

América Latina

Ásia

Europa

Oriente Médio

Worldwide
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O Brazilian Content promove a presença brasileira em eventos no exterior e no
Brasil. A participação, na maioria das vezes, se dá por meio da organização de
delegação de produtores e, para cada evento, há uma série de atividades envolvidas,
como rodadas de negócios, sessões de networking, consultoria, agendamentos
no stand, credenciamento, preparação de material promocional e marketing etc.
Atuamos também na articulação com diversos eventos para a representação
institucional do Brazilian Content em painéis e debates em diversos países.

Ações Realizadas em 2017
Evento

Local

Data

Natpe

Miami - Estados Unidos

17 a 19 de janeiro

Kidscreen

Miami - Estados Unidos

13 a 16 de fevereiro

RioContentMarket

Rio de Janeiro - Brasil

8 a 10 de março

SXSW

Austin - Estados Unidos

10 a 19 de março

MIPTV

Cannes - França

3 a 6 de abril

World VR Forum

Crans-Montana - Suiça

6 a 8 de maio

MIP China

Hangzhou - China

23 a 25 de maio

Sheffield

Sheffield - Reino Unido

9 a 14 de junho

Mifa

Annecy - França

13 a 16 de junho

Sunny Side of the Doc

La Rochelle - França

18 a 22 de junho

VidCon

Anaheim - Estados Unidos

21 a 24 de junho

DocMontevideo

Montevideo - Uruguay

18 a 27 de julho

comKids

São Paulo - Brasil

16 a 20 de agosto

Mediamorfosis

São Paulo - Brasil

15 e 16 de setembro

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

IDFA FORUM

Amsterdã - Países Baixos

20 a 22 de novembro

Missão UK

Londres - Reino Unido

27 a 30 de novembro

Ventana Sur

Buenos Aires - Argentina

27 de nov. a 1o de dez.

Asia TV Forum

Singapura - Singapura

5 a 7 de dezembro

Chile Doc

Santiago - Chile

12 a 16 de dezembro
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MIPChina

E

m 2017, o Brazilian Content iniciou as primeiras ações com foco na China, que
devem trazer desdobramentos para 2018 e 2019. O chefe do Núcleo China da
Apex-Brasil, Augusto Castro, fez uma apresentação sobre o mercado chinês na
sede da BRAVI, antes do MIP China, evento realizado em Hangzouh que contou
com presença de duas associadas, Elo Company e Accorde Filmes.
As duas empresas estiveram em maio na cidade, para reuniões previamente
agendadas pelo evento e para visitas a empresas locais. A avaliação foi bastante
positiva e ambas compartilharam suas experiências e aprendizados com os outros
associados, em mais uma edição do Brazilian Content Exchange.

Augusto Castro, Chefe do Núcleo China na ApexBrasil em palestra preparatória para o MIPChina

Sabrina Nudeliman, da Elo Company, participa de
reuniões com potenciais compradores e produtores
no MIPChina em Hangzhou

Paulo Nascimento, da Accorde Filmes, participa de
reuniões com potenciais compradores e produtores
no MIPChina em Hangzhou

Sabrina e Paulo participam do Brazilian Content
Exchange, pós MIPChina, revelando sua
experiência e compartilhando informações

Paulo Nascimento no Brazilian Content Exchange

Sabrina Nudeliman no Brazilian Content Exchange
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Missão Reino Unido

E

m março de 2017 o tratado Brasil/Reino Unido entrou em vigência e já fazia
parte da estratégia do Brazilian Content promover uma missão a Londres assim
que o acordo fosse promulgado. A atividade foi planejada para novembro, para que
acontecesse simultaneamente ao evento Content London. Além da presença no
evento, que tem foco principalmente em drama, o BrC organizou uma série de
reuniões com emissoras, grandes produtoras e outros players para as 12 empresas
que integraram a missão. Foram visitas à BBC, Channel 5, ITV, Carnival, Spring
Films, The Guardian, Zodiac, entre muitos outros.

Painel sobre a produção de drama no Brasil, com moderação de
Ed Waller (C21) durante o evento Content London. Os palestrantes
foram Roberto D’Avila (Moonshot), Carlos de Andrade (Visom) e
Rachel do Valle (Brazilian Content)

O especialista em formatos, Dave
Winnan, organizou uma masterclass
para os brasileiros com foco na
criação e distribuição de formatos.
Reino Unido é considerado o maior
exportador de formatos do mundo

Entre as diversas reuniões com emissoras, distribuidores e players agendadas, as fotos ilustram o encontro
no The Guardian, que coproduz documentários com produtoras estrangeiras e na BBC, que apresentou o
cenário atual da produção da emissora para a delegação
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Annecy/Mifa

O

Brazilian Content retornou mais uma vez ao Mifa em 2017, com uma delegação
de 9 empresas, representadas por 13 profissionais. Entre a organização do stand
e os matchmaking promovidos, nesta edição os associados receberam também a
consultoria do especialista Christophe Erbes, que teve reuniões antes e durante
o evento com os produtores que indicaram interesse. Neste ano, estiveram no
evento a gestora do Brazilian Content na Apex-Brasil, Deborah Rossoni, e a gerente
do Cinema do Brasil, Leila Bourdokan, presentes em Annecy para participar da
reunião que definiria que a animação brasileira será a grande homenageada na
edição de 2018.

Integrantes da delegação no stand do Brasil, que em
2017 reuniu 12 empresas
A presidente do CNC, Frédérique Bredin, visita o
stand do Brasil

Brasileiros se reúnem com diretoria do CNC, no ano
em que França e Brasil assinaram novo tratado de
coprodução audiovisual que inclui obra televisivas. O
documento aguarda aprovação no Congresso
Produtores
chilenos e
brasileiros
participam de
networking
no corredor
dos estandes
latinos, no Mifa

Diretores do Festival de Annecy e do Mifa se
reunem com Apex-Brasil (Deborah Rossoni),
Brazilian Content (Rachel do Valle), Cinema do
Brasil (Leila Bourdokan), Anima Mundi (Marcos
Magalhães) e ABCA (Cesar Coelho) para discutir
a homenagem à animação brasileira em 2018
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Brazilian Content
Destaques Brazilian Content

MIPCOM

O

Brazilian Content participa do MIPCOM, em Cannes, desde 2004 e este
continua sendo o evento que reune o maior número de produtoras brasileiras
no exterior. Em 2017, foram 41 empresas, representadas por 58 profissionais. A
delegação, além da equipe do BrC, era composta também por representante do
Ministério das Relações Internacionais/Divisão do Audiovisual, por representante
do escritório Cesnik, Quintino & Salinas e pela equipe do Rio2C/RioContentMarket.
No relatório do evento, os participantes declararam terem feito mais de 1.400
contatos e registrado cerca de U$7 milhões em negócios, com expectativa de
mais de U$40 milhões em novos negócios no período de um ano.

Encontro de negócios entre Brasil e
Argentina no stand do Brazilian Content

Parte da delegação do Brazilian Content

Oito empresas participaram pela primeira vez do
MIPCOM, em 2017

O Brazilian Content organiza diversas reuniões para
os associados. Na foto, CEO do Natpe, JP Bommel,
fala sobre as oportunidades de negócios no evento

50

Brazilian Content

Ações Previstas para 2018
Evento

Local

Data

Natpe

Miami - Estados Unidos

16 a 18 de janeiro

Kidscreen

Miami - Estados Unidos

12 a 15 de fevereiro

SXSW

Austin - Estados Unidos

9 a 18 de março

Rio2C/RioContentMarket

Rio de Janeiro - Brasil

3 a 8 de abril

Festival de Annecy/Mifa

Annecy - França

11 a 16 de junho

Sunny Side of the Doc

La Rochelle - França

25 a 28 de junho

MAX

Belo Horizonte - Brasil

28 de agosto a 1o de set.

Mediamorfosis Brasil

São Paulo - Brasil

3 e 4 de setembro

DOC SP

São Paulo - Brasil

tbc

MIPJunior

Cannes - França

11 e 12 de outubro

MIPCOM

Cannes - França

13 a 16 de outubro

IDFA

Amsterdã - Países Baixos

14 a 25 de novembro

Content London

Londres - Reino Unido

novembro

Ventana Sur

Buenos Aires - Argentina

novembro/dezembro

Asia TV Forum

Singapura

dezembro

Chile Doc

Santiago - Chile

dezembro
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O mundo visto pela produção independente

O que quer e o que pode

A

pergunta que pego emprestada da
canção de Caetano Veloso se referia
à língua: “o que quer e o que pode essa
língua”?
O compositor aludia ao português falado
no Brasil, a língua que nos constitui
como sujeitos - e melhor, sujeitos
desejantes.
Pergunto: o que quer e o que pode o
audiovisual produzido no Brasil hoje?
Na tradição da euforia brasileira, fica
a tentação de responder, “podemos
tudo”. Mas será que queremos?
Será que queremos o desafio e o
trabalho de ocupar de fato um espaço na
produção audiovisual contemporânea?
Uma inserção à altura da complexidade
dessa nossa civilização contraditória e
algo anárquica?
Temos potência para participar do
debate e, quem sabe, produzir respostas
singulares para os impasses atuais da
humanidade. Sabemos também que,
para querer, é preciso construir as
bases para poder. Algumas condições
estruturais vêm sendo costuradas

Belisario Franca
Diretor da Giros
Conselheiro Federal
da BRAVI

nos últimos anos, num equilíbrio raro,
delicado e dos mais bem sucedidos que
se tem noticia entre nós. Um arranjo que
envolve o aprimoramento e regulação
do nosso setor, um canal permanente
de diálogo entre governo e produtores
independentes, a presença continuada
e estratégica dos brasileiros nos even
tos internacionais, a profissionalização
dos executivos das tevês privadas,
as condições diferenciadas para os
distribuidores, a participação cada vez
maior das associações de classe e a
ampliação expressiva de toda a cadeia
econômica do setor.
A resposta do público não deixa dúvida,
os brasileiros apoiam cada vez mais
os produtos que fogem do banal e
investem na qualidade narrativa e de
produção. Em todas as janelas, tevê,
cinema e streaming.
Os números de crescimento econômico
da atividade audiovisual também
confirmam esse vigor.
Se podemos tudo (olha a euforia de
novo), como fincar pé de forma a manter
uma presença constante no mercado
internacional?
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Será apenas uma questão de “tupy or not
tupy”, como sonhou Oswald de Andrade
há quase cem anos? Nossa festejada
antropofagia cultural talvez não baste,
hoje, para garantir a relevância da nossa
produção audiovisual. Precisamos e
devemos avançar até o ponto em que
nossa singularidade, nossa vitalidade e
capacidade de improviso, encontram o
veio das narrativas universais.
Alçar um lugar que nos credencie
a intervir no debate das questões
contemporâneas passará certamente
pela coragem e pela escolha ativa de
não nos acomodarmos nos nichos que
o senso comum internacional reservou
para a nossa produção - as edulcoradas
telenovelas, os favela’s movies, as
comédias superficiais e sexistas, os
factuais sobre narcotraficantes e todo
o pacote “exotique” que insistem em
nos imputar.
Talvez no cruzamento entre nossa
inventividade e a profissionalização, a
organização e algum rigor, esteja a chave
que pode nos levar a um patamar inédito
da produção audiovisual brasileira.
Alguns sinais de uma produção que
conversa de igual para igual com o

Zeitgeist do audiovisual universal
já podem ser percebidos em todos
os gêneros e todas as plataformas.
Para
mencionar
apenas
alguns,
bem recentes, o drama “Gabriel e
a montanha”, o documentário “No
intenso agora”, a série de dramaturgia
“Justiça”, a série teen distópica “3%” e
a animação “Caminho dos gigantes”, são
exemplos que revelam uma capacidade
de diálogo, de escuta e consideração do
outro, e ao mesmo tempo, de afirmação
e tomada de posição, que excede muito
as prateleiras reservadas para nós.
São, todas elas, de algum modo,
histórias universais, construídas com
traços que são os nossos, atravessadas
pelo empenho brasileiro.
Querer e poder, para andarem juntos,
exigem constância, afinco. Novas
condições estão operando.
São apenas um ponto de partida de um
caminho a percorrer a cada vez.

Belisario Franca
Diretor da Giros
Conselheiro Federal da BRAVI
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www.riocontentmarket.com
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RioContentMarket – Rio2C

It’s all connected
A

Criado e realizado pela Brasil
Audiovisual Independente (BRAVI)
de 2011 a 2017, o RIOCONTENTMARKET
é o maior evento de mercado audiovisual
da América Latina, consolidado no
mercado internacional como um dos
principais eventos dedicados a negócios
e exposição de conteúdo audiovisual.
Palco de apresentações de projetos
em pitching, exposição de conteúdo,
rodadas de negócios 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 sete edições, ao todo contou
com a participação de mais de 30.000
profissionais de mídias digitais,
broadcasting e mobile, programadores,
publicitários, distribuidores, criadores,
produtores e compradores de conteúdo
de mais de 36 países para intensa troca
de experiências e rodadas de negócios
que contabilizam mais de 6.900 reuniões
de rodadas de negócios, colocando em
contato players de mais de 100 canais
brasileiros e internacionais. Além da
participação no evento de delegações
oficiais do Canadá, França, Argentina,
Paraguai, Uruguai e Chile. Mais
informações.

ao longo dos últimos 7 anos, o riocontentmarket se consolidou como
o mais importante evento do setor audiovisual na américa latina

7

30,000
participantes

reuniões de rodadas
de negócios

92

644

36

edições

patrocinadores
e apoiadores

painéis

6,908
países
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RioContentMarket – Rio2C

RIOCONTENTMARKET - Maior encontro de negócios da América Latina entre
produtores independentes, profissionais de televisão e mídias digitais
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RioContentMarket – Rio2C
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, em 2018 o RioContentMarket passa a integrar a
programação da primeira edição do RIO2C - RIO CREATIVE CONFERENCE, que além
do AUDIOVISUAL, incluirá também as disciplinas de MÚSICA e INOVAÇÃO. Aliando
assim diversão e negócios, oferecendo um conteúdo ampliado e diferenciais como
um line up de palestrantes de nível global sem paralelo no mercado, networking
inigualável e experiências únicas e transformadoras para o público final. Tudo isso
num espaço ímpar, a Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Keynotes

painéis

players

vr / ar / mr experience

summit rio2c
meio&mensagem

festivais de música /
showcase

startups / hackathon

games

RIO2C
Continuam as atividades direcionadas ao mercado e aos negócios, mas o Rio2C
abrirá seus portões também para os fãs e público em geral.
Dessa maneira, o Rio2C amplia o conceito de interatividade, apresenta e representa
a evolução de infinitas possibilidades narrativas e de negócios, identifica as
tendências de mercado e coloca o audiovisual como protagonista.

57

RioContentMarket – Rio2C

PLAYERS confirmados para a edição 2018
Alex mehedff
hungry man

jessie springer

Ana claudia paixão
tv globo

jo strevens

nat geo wild international

carnival films

mariela besuievsky

mark miller

tornasol films

thunderbird

ana cristina paixão

ezE olzanski

krishna mahon

marcio sguilaro

rachel morgan

william pfeiffer

nbcuniversal

a&e ole networks

plimsoll productions

gaumont

cartoon network

globalgate

A 8° edição do RIOCONTENTMARKET, o maior encontro de negócios da América
Latina entre produtores independentes, profissionais de televisão e mídias digitais,
e a 1ª edição do RIO2C - RIO CREATIVE CONFERENCE acontecerá entre os dias
03 e 08 de abril de 2018, na Cidades das Artes, no Rio de Janeiro. Mais detalhes
no site rio2c.com.
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Faça parte da rede de associados Icab!

www.icabrasil.org

O

ICAB – Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros – é uma entidade
voltada à capacitação, à promoção, e à realização de fóruns de discussão
e à reflexão sobre a criação, a produção e a distribuição do conteúdo brasileiro,
bem como sobre os hábitos de consumo audiovisual nas mais diferentes telas
do Brasil e do Mundo.
Iniciativa apoiada pela BRAVI – Brasil Audiovisual Independente – , o ICAB promove
a atualização de profissionais autônomos do setor audiovisual, aproximando
talentos, ampliando horizontes e gerando oportunidades profissionais para
estudantes e jovens profissionais de cinema, TV e mídias digitais.
Os programas e os benefícios ICAB têm como objetivo estimular a capacitação
e o empreendedorismo audiovisual independente, com vistas a uma economia
criativa brasileira com qualidade e reconhecimento ainda maiores.

Um espaço para quem quer ir além do fazer audiovisual.
O espaço do pensamento midiático. E da formação de competências
profissionais para o setor audiovisual em todas suas expressões.

Clique aqui e saiba mais sobre o ICAB.
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