PLATAFORMA FILMBRAZIL PRATA
A FilmBrazil é uma plataforma de internacionalização do audiovisual brasileiro desenvolvida pela Associação
Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais – APRO, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos – Apex-Brasil. Desenvolvida desde 2003 e contando desde 2005 com o convênio
com a Apex-Brasil, seus principais objetivos são promover as produtoras e talentos brasileiros no exterior,
fortalecendo a imagem do nosso país no mercado externo e proporcionar aos parceiros internacionais todo o
suporte necessário para a produção de filmes publicitários no Brasil. Atualmente, conta com 48 associados,
grupo formado por produtoras de imagem, som e finalizadoras.
Entre as ações realizadas recentemente pela Plataforma, estão:
 Filmbrazil Talks: Série de encontros com os participantes da FilmBrazil. O FilmBrazil Talks tem formatos

variados: workshops, palestras, encontros para networking. Acontece ao longo do ano todo.
 Patrocínio/apoio a participação das produtoras em festivais internacionais: A FilmBrazil está presente em

festivais de criatividade, publicidade e produção pelo mundo inteiro, seja como patrocinadora ou como
apoiadora. Entre os festivais apoiados estão: D&AD, Ciclope e SXSW.
 Brazilian Directors Showcase: inspirado nos moldes de Reps Internacionais, a realização de roadshow rem

como objetivo promover os Diretores junto ao mercado norte-americano. Durante a ação, realizada desde
2015, um grupo formado por diretores e produtores de produtoras brasileiras tem a oportunidade de
apresentar seus trabalhos a potenciais clientes internacionais (agências e produtoras).
 Projetos FILMBRAZIL EXPERIENCE: Promovemos a vinda de potênciais clientes internacionais (Diretores de

Criação; Head de Produção; Produtores Executivos – de agências e/ou produtoras) ao Brasil para conhecer
in-loco nossa estrutura de produção. Na ocasião, estruturamos uma agenda com uma série de ações de
integração entre convidados internacionais e as produtoras brasileiras, que incluem desde palestras; eventos
de networking até as tradicionais rodadas de negócios. Edições anteriores: Carnaval, Copa das
Confederações, Copa do Mundo e F1.
 Observatório Filmbrazil: Acesso a Estudos de Mercado, com levantamento de dados estratégicos dos

principais mercados do Projeto.
 Incubadora de Projetos Internacionais: voltado para as Produtoras de Áudio, tem como objetivo apoiar os

primeiros passos da produtora no esforço internacional.
Segue abaixo valores das mensalidades para filiação:
Associação à FILMBRAZIL PRATA

FilmBrazil
Associados APRO/0BJETIVA - FilmBrazil PRATA
Não Associados APRO/OBJETIVA - FilmBrazil PRATA

Associação
SP/RJ
R$ 525,00
R$ 700,00

Demais cidades
R$ 262,50
R$ 350,00

Veja abaixo os benefícios oferecidos aos associados da APRO e aos participantes de cada uma das Plataformas.
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Assessoria Jurídica







Participação no Forum de Produção







Selo APRO







Acesso gratuito aos cursos de capacitação da
Plataforma Objetiva









Acesso gratuito materiais didáticos Plataforma
Objetiva









Desconto exclusivo nos workshops e palestras
APRO









Descontos exclusivos nos cursos dos parceiros
APRO











Participação no FilmBrazil Experience









Participação em todas as edições do FilmBrazil
Talks









Participação nas edições do Brazilian Directors
Showcase









Acesso aos estudos
Observatório FilmBrazil

















Menção em nossas mídias sociais e inclusão de
material do website da FilmBrazil









Uma (1) inscrição no Cannes Lions Festival.



Descontos exclusivos nos cursos dos parceiros
FilmBrazil









Inscrição ciclope Internacional (Berlin)









Inscrição ciclope Latino (México)









Inscrição DeAD Festival (Londres)









de

mercado

do

Menção nas redes sociais da APRO e
possibilidade de divulgação no APRO News









notícias









Acesso a modelos de contratos e documentos
referenciais para o mercado Internacional









Possibilidade de divulgação
Newsletter FilmBrazil

de

Acesso a modelos de contratos e documentos
referenciais para o mercado Nacional







Apólice coletiva de seguro para técnicos







Entrem em contato conosco para maiores esclarecimentos pelo e-mail: paulasanches@apro.org.br.

