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E

MEIOS DE COMUNICAÇÃO



O estatuto da associação (art. 5º) estabelece que a empresa ou instituição que
desejar associar-se ao quadro da BRAVI deverá submeter sua solicitação à
Diretoria Executiva por Formulário Online fornecido pela entidade. Além de
todos os direitos previstos no estatuto, somente o associado “Produtor de
Conteúdo Audiovisual” terá direito a voz e voto em Assembleias Gerais; e a
votar e ser votado para ocupar cargos na BRAVI.

A resposta ao pedido de afiliação e a finalização do processo de adesão dura
em torno de 24 a 48 horas.

Há duas categorias administrativas de afiliação:

Categoria ASSOCIADO BRAVI – A empresa terá acesso a todas as informações,
benefícios e ações nacionais realizadas pela BRAVI.

Categoria PARTICIPANTE Brazilian Content (BrC) – A empresa terá acesso a
todas as informações, benefícios e ações nacionais e internacionais realizadas
ou promovidas pela BRAVI e pelo projeto de exportação Brazilian Content
(BrC).

Observação:

1. A cada empresa associada é cobrada TAXA MENSAL nos valores
estabelecidos na tabela em vigor.

2. Os valores das categorias são ajustados anualmente de acordo com o
IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado).

3. Além do plano mensal, a BRAVI disponibiliza aos associados um Programa
de Benefícios que inclui desconto para pagamento semestral ou anual das
mensalidades.

Mais detalhes sobre processo de afiliação no site da BRAVI, aba ASSOCIE-SE. 

Dúvidas, sugestões ou questões administrativas escreva para bravi@bravi.tv

AFILIAÇÃO – CATEGORIAS - MENSALIDADES

http://bravi.tv/bravi/estatuto/
http://bravi.tv/associe-se/inscricao/
http://bravi.tv/beneficios-informacoes-institucionais/
http://bravi.tv/associe-se/
mailto:bravi@bravi.tv


A BRAVI é supervisionada por um Conselho Federal composto por 16
membros, sendo 9 (nove) titulares e 7 (sete) suplentes, além do Conselho
Fiscal com 3 (três) representantes titulares. Todos profissionais de referência,
reconhecidos pelo mercado audiovisual. 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 no novo
estatuto da entidade com o intuito de estreitar e integrar a
atuação da BRAVI com outras entidades parceiras, como CONNE, FAMES,
SICAV e SIAESP, 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 renovação fortaleceu ainda mais os Comitês internos voltados ao debate
sobre 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.

Alinhada à política de descentralização de recursos de fomento e com foco no
fortalecimento e capacitação da produção nacional com um todo, a BRAVI
conta com o apoio de representantes estaduais. A iniciativa privilegia os
estados onde a Associação têm o maior número de associados, com exceção
de São Paulo e Rio de Janeiro.

CLIQUE e saiba mais sobre os Conselheiros e Representantes Estaduais BRAVI

CONSELHO E REPRESENTANTES ESTADUAIS

http://bravi.tv/bravi/conselho/
http://bravi.tv/bravi/revista-conteudo/


MEIOS DE COMUNICAÇÃO

A BRAVI tem como principais objetivos: auxiliar no desenvolvimento do
mercado audiovisual brasileiro, representar o setor em diversos fóruns de
debates, incentivar a produção e novos modelos de negócio, analisar e
estimular a utilização da legislação do setor, participando ativamente de suas
regulamentações e alterações; oferecer capacitação ao produtor e apoiar a
atuação do empresário brasileiro no mercado internacional por meio de ações
e projetos.

Para cumprir sua missão, realiza e promove diversas atividades como oficinas,
masterclasses, workshops e eventos gratuitos ou com descontos para
associados (via streaming, quando autorizado), com o objetivo de atender as
demandas de capacitação de todas as empresas associadas presentes nas
cinco regiões do país.

Além das ações diretas, a BRAVI tem firmado parcerias em todo Brasil e no
Exterior com instituições de ensino superior, cursos de formação técnica,
feiras, congressos e empresas de serviços voltados ao segmento. A iniciativa
integra o Programa de Benefícios da BRAVI.

Para o melhor acompanhamento e orientação do produtor associado sobre a
atuação, atividades, benefícios, notícias sobre o mercado audiovisual,
realizações de produtores associados, além do acesso a conteúdos essenciais
sobre o setor, a entidade divulga e/ou disponibiliza as informações através dos
meios de comunicação da instituição: Anuário, Site, Redes Sociais, Área
Restrita, E-mail Marketing, Newsletter e Informes Institucionais.

Compilação das atividades da associação e
de conquistas da produção independente.

ANUÁRIO 2018-2019 – Edição comemorativa 20 anos BRAVI
ANUÁRIO 2017 – Acesse e confira

ANUÁRIO

http://bravi.tv/beneficios-informacoes-institucionais/
http://bravi.tv/wp-content/uploads/2019/04/anuario_bravi_2018_2019_edicao_comemorativa_v.final_.pdf
http://bravi.tv/wp-content/uploads/2018/03/anuariobravi_2017_revisado_final.pdf


WWW.BRAVI.TV

SITE BRAVI

A plataforma inclui editorias com informações institucionais, políticas, de
mercado, sobre legislação, eventos nacionais e internacionais, cursos, entre
outras. Toda produtora afiliada BRAVI ou Brazilian Content têm espaço
EXCLUSIVO na home do site para divulgação de informações gerais sobre a
empresa. E na editoria Notícias de Associados, encontra uma área voltada à
publicação e divulgação de realizações e notícias de destaque sobre as
empresas independentes associadas.

http://bravi.tv/


Ainda no site da BRAVI o associado tem acesso a ÁREA RESTRITA. Na página são
disponibilizados relatórios, apresentações, informativos, pesquisas de
mercados, modelos de contratos, prestações de contas, tudo para o produtor
acompanhar diretamente e com transparência as atividades realizadas pela
Brasil Audiovisual Independente (BRAVI).

Os arquivos estão disponíveis para download e são grande fonte de consulta e
suporte para a produção de conteúdo e participação em feiras, editais e
mercados nacionais e internacionais.

Para acessar a Área Restrita:

• Entrar no site www.bravi.tv
• Clicar no botão “área restrita” e inserir dados (Login e Senha)
• Caso ainda não tenha dados para acesso, favor preencher e encaminhar o 

formulário online. Login e Senha serão enviados após recebimento do 
formulário.

http://bravi.tv/area-restrita/login/
http://www.bravi.tv/
http://bravi.tv/area-restrita/login/
https://podio.com/webforms/12612806/861592


Clique e confira as atividades previstas pelo Brazilian Content

SITE PROGRAMA INTERNACIONAL

WWW.BRAZILIANCONTENT.COM

Criado em 2004 por meio de uma parceria entre a Brasil Audiovisual
Independente (BRAVI), a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil) e a Secretaria do Audiovisual do Ministério da
Cultura (SAv/MinC), o Brazilian Content (BrC) é um programa sem fins
lucrativos que tem como meta promover novas oportunidades de coprodução
e exportação de conteúdo audiovisual para produtores brasileiros
independentes.

ACESSE O SITE e conheça o catálogo de empresas brasileiras apoiadas pelo
programa.

https://www.braziliancontent.com/portugues/agenda
http://www.braziliancontent.com/
https://www.braziliancontent.com/portugues
https://www.braziliancontent.com/portugues


MAIOR EVENTO NACIONAL DE MERCADO

WWW.RIO2C

A Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) criou em 2011 o RioContentMarket, 
maior encontro de mercado do audiovisual da América Latina, aberto a toda 
indústria de televisão e mídias digitais, consolidado como evento de referência 
no mercado nacional e internacional.

Em sete edições, o evento consolidou-se como um dos maiores do mundo 
dedicado a negócios e exposição de conteúdo audiovisual. Ao todo contou 
com a participação de mais 30 mil executivos de mídias digitais, broadcasting e 
mobile, programadores, publicitários, distribuidores, criadores, produtores e 
compradores de conteúdo de mais de 36 países para uma intensa troca de 
experiências e rodadas de negócios.

Em 2018 o RioContentMarket passou a integrar a programação da primeira 
edição do Rio2C – Rio Creative Conference, que além do AUDIOVISUAL, inclui 
as disciplinas de MÚSICA e INOVAÇÃO. Assim, continuam as atividades 
direcionadas ao mercado e aos negócios, mas o Rio2C abriu seus portões 
também para os fãs e público em geral.

O Rio2C alia 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.

http://www.rio2c.com/
http://www.rio2c.com/
http://www.rio2c.com/
http://bravi.tv/projetos-abpitv/riocontentmarket/


ACESSE, CONFIRA, CURTA, SIGA, DIVULGUE, COMPARTILHE!

FACEBOOK TWITTER

REDES SOCIAIS E OUTRAS PLATAFORMAS

YOUTUBE

https://www.facebook.com/bravi.tv/
https://twitter.com/Bravitv
https://www.facebook.com/bravi.tv/
https://www.youtube.com/c/BRAVIBrasilAudiovisualIndependente
https://www.youtube.com/channel/UC06okuDVEiAXO6makhaeS4w/videos
https://twitter.com/Bravitv


Informe SEMANAL enviado (toda segunda-feira) aos associados por mensagem
eletrônica e publicado no site da BRAVI, aba INFORMES (área restrita).
Compilação com as principais informações sobre atividades BRAVI e BrC em
andamento, além de editais, cursos, eventos, prazos de inscrições, notícias de
associados e arquivos para download.

Versão
Newsletter

INFORME BRAVI - FIQUE LIGADO



MÍDIA E MERCADO

Informe DIÁRIO enviado aos associados BRAVI por mensagem eletrônica e 
publicado no site da BRAVI, aba INFORMES (área restrita). O Mídia e Mercado 
concentra as principais notícias relativas ao setor audiovisual publicadas na 
Mídia Comercial e institucional do país e informações do mercado internacional.

INFORME BRAVI – MÍDIA E MERCADO



MÍDIA E MERCADO

Informe SEMANAL enviado por mensagem eletrônica e publicado no site da 
BRAVI, aba INFORMES (área restrita). Exclusivo aos associados BRAVI para 
anúncios de ofertas, espaços para locação e prestação de serviços de interesse
ao segmento audiovisual, o Balcão Independente circula sempre às terças-
feiras. Produtores afiliados interessados em enviar anúncios para a publicação 
devem preencher o formulário online.

INFORME BRAVI – BALCÃO INDEPENDENTE

http://bravi.us11.list-manage.com/track/click?u=821785cf5defca69e955b61b8&id=f85e71705c&e=21d25d0444


MÍDIA E MERCADO

Informes enviados aos associados e parceiros BRAVI por mensagem eletrônica 
de acordo com demandas específicas como novas parcerias, notícia urgente, 
divulgação de eventos parceiros e informes detalhados sobre ações da BRAVI e 
do projeto de exportação Brazilian Content.

INFORMES ESPECIAIS



Composta por profissionais especializados do mercado audiovisual nacional e
internacional, a equipe Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) desenvolve e 
promove ações, estabelecidas em acordo com os Conselhos Federal e Fiscal, 
em busca do fortalecimento, promoção e capacitação da indústria audiovisual 
independente nacional. A entidade está sediada nas cidades de São Paulo e 
Rio de Janeiro. Clique e saiba mais:

EQUIPE BRAVI

bravi@bravi.tv

SÃO PAULO
Al. Santos, 1773 - Sala 1207,
Jardim Paulista - São Paulo, SP
CEP 01419-002
Tel: (11) 3071-2867

RIO DE JANEIRO
Praia do Flamengo, 66 - Sala 417
Flamengo - Rio de Janeiro, RJ
CEP 22210-030
Tel: (21) 3268-0868

http://bravi.tv/bravi/equipe/

