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DANIELLA GALVÃO 
Sócia Advogada 
Cesnik, Quintino & Salinas Advogados 

 
Graduada em Direito pela Universidade de São Paulo (USP).  Mestre em 
Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica (PUC). Especialista 
pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBET), onde atuou como 
professora em programa de pós-graduação lato sensu.  Especialista em 
Direito do Terceiro Setor pela ESA/OAB.  Diretora Institucional do Instituto 
Tatiana Vieira. Mentora de mulheres empreendedoras e startups 
pela  B2Mamy. Atua na área de direito tributário, consultivo e contencioso e 
realiza planejamento tributário de novos negócios e de startups. 
 
 

 

FELIPE TAVARES 
Cofundador e Dir. Animação 
Copa Studio 

 
Cofundador e Produtor de Animação da Copa Studio desde 2008. Trabalhou 
como animador há um tempo atrás (1999-2004), e então decidiu ir para a 
produção de animação em 2004. Continuo supervisionando produções de 
animação do desenvolvimento até a entrega. Atuando em animações para 
TV, Longas-metragens e outras plataformas. Com mais de 10 anos de 
experiência e mais de 2000 horas de produção em animação no currículo. 



Estes são alguns shows case que participei(o) para nomear alguns: Irmão do 
Jorel, Historietas Assombradas, Tromba Trem, My Little Ponny (último filme 
lançado) e muitos outros. 

 
 

 

FERNANDA MENEGOTTO 
Sócia Executiva 
Vbrand (Grupo InPress) 

 

Jornalista, empreendedora e executiva com 15 anos de experiência na 
indústria de conteúdo e audiovisual, com foco em desenvolvimento de novos 
negócios e gestão operacional. É cofundadora e diretora executiva da 
agência Vbrand (Grupo In Press), que tem no portfólio mais de 1.000 projetos 
para mais de 200 marcas e causas globais.  Liderou o turnaround da 
empresa, que desde o início do ano atua como  hub de negócios dedicado 
exclusivamente ao entretenimento de marca. 
 
Trabalhou na unidade da Across The Pond do Creative Lab do Google, em 
Londres, que atuou em parceria com a Vbrand em projetos especiais e 
internacionais. Foi cofundadora e Diretora de Marketing do guia verde 
multiplataforma "Go Green Guide", em Londres, mentorado pela consultoria 
McKinsey. Por quase uma década atuou na TV Globo, onde se especializou 
no desenvolvimento de séries especiais com alcance multiplataforma. 
 
Especialista em Marketing Digital pela General Assembly, de Londres; 
jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina; mestre em 
Gestão de Mídias pela Universidade de Westminster, de Londres; Bolsista da 
Chevening (Embaixada Britânica); pós-graduada em Gestão Ambiental pela 
Coppe (UFRJ). Faz parte da rede de mulheres empreendedoras Dell Women 
Entrepreneur Network, desde 2018. Também é conselheira do programa de 
bolsas Chevening da Embaixada Britânica. 
 
 
 

 

IAFA BRITZ 
Sócia Produtora 
Migdal Filmes 

 
Produtora com reconhecimento no mercado audiovisual há mais de 20 anos, 
Iafa Britz está por trás de grandes produções nacionais. Pela Migdal Filmes, 
empresa onde atua desde 2010, produziu os blockbusters “Minha Mãe é uma 



Peça” e “Minha Mãe É Uma Peça 2”, que levaram juntos mais de 15 milhões 
de pessoas aos cinemas, e filmes como “Linda de Morrer”, comédia estrelada 
por Glória Pires. No circuito de filmes de arte, “Irmã Dulce”, de Vicente 
Amorim, cinebiografia da beata que, em vida, foi indicada ao Nobel da Paz; o 
documentário “Cássia Eller” de Paulo Henrique Fontenelle; e o drama “Casa 
Grande” de Fellipe Barbosa, indicado a mais de dez festivais internacionais, 
incluindo Palmares, em Toulouse (França) e o Festival de Rotterdam. 
Em parceria com a Cinética Filmes, produziu o longa “Nosso Lar”, que levou 
mais de quatro milhões de espectadores aos cinemas, e com a Zencrane, o 
thriller dramático “Mundo Cão”, de Marcos Jorge, com Lázaro Ramos, Babu 
Santana e Adriana Esteves. 
 
Na TV, Iafa assina as três temporadas da série “As Canalhas” (GNT), cinco 
temporadas do humorístico “220 Volts”,(Multishow) sucesso de público com o 
comediante Paulo Gustavo, além de mais de 150 horas de conteúdo para 
ficção e reality show na TV paga. 
 
Ao longo de sua carreira, Iafa produziu filmes como “Se Eu Fosse Você”, “Se 
Eu Fosse Você 2”, ambos de Daniel Filho e com atuações de Glória Pires e 
Tony Ramos, “Divã”, de José Alvarenga Jr., com Lilian Cabral como 
protagonista. No mercado lançou o título “Film Business: o Negócio do 
Cinema”, um panorama sobre o mercado audiovisual, e foi indicada pelo 
jornal O Globo para o prêmio Faz Diferença 2010. 
 
Em 2018 foram 3 produçoes de longas que aparecerão nos cinemas ao 
longo de 2019: o filme “Carlinhos e Carlão”, estrelado pelo ator Luis Lobianco 
e dirigido por Pedro Amorim, M8, de Jefferson De, e Canta Pra Subir, de 
Carol Fioratti. 
 
Também inicia a produção da nova série de TV “Matches”, que será exibido 
no Warner Channel. 
 
 
 

 

KOCA MACHADO 
Sócia Executiva 
Grupo Sal 

 
Koca Machado é publicitária, com Mestrado em Gestão da Economia Criativa 
e MBA em Planejamento Estratégico. Sócia executiva do Grupo Sal, 
empresa  de criação, planejamento e posicionamento estratégico e produção 
de conteúdo para diversas plataformas. Tem entre seus clientes a Ambev, 
Nike, Google, WAZE, HSM, Shopping Leblon, Grupo Trigo e Globosat . No 
Grupo Sal operacionaliza criações e produções para o mercado de 
entretenimento e publicidade , através de ativações consistentes que geram 



conteúdo  com milhares de visualizações. Com participação ativa no 
mercado, foi eleita por 3 vezes profissional do ano / RTVC pela ABP.  
 
Professora há 11 anos na ESPM, divide com os alunos as técnicas de 
produção audiovisual junto a prática executiva e operacional. 
 
 

 

LEO EDDE 
Presidente SICAV 
Sócio-Fundador URCA FILMES 

 
Produtor e diretor, pós-graduado em Management (IAG – Escola de 
Negócios da PUC-Rio), Produção Executiva de Cinema e TV (ESPM), e 
Direito do Entretenimento (cursando na Escola da AGU). Após produzir uma 
série de documentários sobre diversas expedições pelo mundo, cobrindo 
vastas regiões da América do Sul e África, seu filme "Em Busca dos 
Dinossauros" guiou o caminho para Leonardo criar a Urca Filmes, produtora 
onde é sócio e produtor criativo há mais de 15 anos. É presidente do SICAV 
– Sindicato da Indústria do Audiovisual. 
 
 

 

MÁRCIO YATSUDA 
CEO 
Movioca Content House 

 
Presidente da Movioca Content House, produtora de TV e cinema, 
especializada em branded contente e storytelling e professor da Academia 
Internacional de Cinema de São Paulo. Graduado em matemática aplicada e 
computacional pela Unicamp, possui diversas especializações em 
Administração, Produção Executiva, Liderança e Gestão de Pessoas. Foi co-
fundador e presidente da Kaizen, empresa integradora de TI onde atuou de 
1996 a 2012, eleita a “Melhor Empresa de TI&Telecom para se trabalhar no 
Brasil” pelo “The Great Place to Work Institute” em 2007, sendo adquirida em 
2010 pela chilena Sonda IT, maior empresa latino-americana de TI. Com 
larga experiência em negócios internacionais, além da Movioca, é investidor 



e conselheiro na MW8 Soluções, empresa de tecnologia, e atua como 
conselheiro em outras empresas. 
 
 

 

MARCIUS VIANA 
CEO 
Grupo Sal 

 
Analista de sistemas de formação(quase!), trabalhou implantando sistemas 
de informação, organização e métodos em várias empresas em que atuou 
como gestor. No final de 2004, após uma  jornada de 4 anos em Vitória-ES 
como Gerente de Planejamento Estratégico no Grupo Sá Cavalcante, voltou 
para o Rio de Janeiro para criar com o irmão Marcelus a Mar Design, que foi 
dos embriões do Grupo Sal. Enquanto desenvolvia a empresa atuou como 
Diretor de Operações do Campos Mello Advogados até 2010, quando o 
escritório fez acordo de cooperação com DLA Piper. 
 
Apaixonado em aperfeiçoar sistemas, acredita que o futuro é humano. 
 
 
 

 

PAULA VERGUEIRO 
Advogada 

Felipe Santa Cruz Advogados 

 
Graduada e Mestra em Direito pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro – UERJ. Pós-graduada em Direito do Entretenimento pela UERJ. 
Secretária da Comissão Especial de Direito Autoral do Conselho Federal da 
OAB. Coordenadora da Comissão de Direitos Autorais, Direitos Imateriais e 
Entretenimento da OAB/RJ. Conselheira e Diretora de Cultura e Eventos da 
OAB/RJ. 
 
Advogada de associações de autores, a exemplo da ABRA – Associação 
Brasileira de Autores Roteiristas e da GEDAR – Gestão de Direitos de 
Autores Roteiristas. Advogada atuante na área de cultura, mídia e 
entretenimento através da prestação de consultoria relativa à proteção de 
direitos autorais no Brasil e no exterior, análise e elaboração de contratos de 
licença e cessão de direitos autorais, assim como demais contratos relativos 
a produções audiovisuais, musicais e artísticas, assessoria no registro de 



criações intelectuais perante os órgãos competentes, e consultoria sobre a 
viabilidade da proteção de criações intelectuais por meio de direitos autorais. 
 

 


