Brasil é o único signatário da América Latina em protocolo audiovisual
internacional
País participará de carta de intenções que prevê esforços para cooperação e
coprodução no setor entre 14 nacionalidades; assinatura ocorrerá em outubro, na
França, na ocasião do MIPCOM 2018
O Brasil será o único signatário da América Latina de um protocolo internacional de
cooperação e coprodução audiovisual que servirá como ferramenta de promoção e
desenvolvimento da produção audiovisual. A carta de intenções será assinada no dia
14 de outubro, em Cannes, na França, no domingo anterior ao MIPCOM 2018, maior
mercado de entretenimento do mundo.
O protocolo já conta com a intenção de adesão, além do Brasil, dos seguintes países:
Austrália, Bélgica, Canadá, Cingapura, Coreia do Sul, Croácia, Estados Unidos,
França, Índia, Itália, Nova Zelândia, Portugal e Reino Unido.
A iniciativa é encabeçada pela Aliança de Produtores de Cinema e Televisão do Reino
Unido (PACT, na sigla em inglês) e tem apoio do Brazilian Content, programa de
exportação da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) em parceria com a Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).
Sobre o Brazilian Content
O Brazilian Content é o programa internacional da Brasil Audiovisual Independente
(BRAVI), criado em 2004 e realizado em parceria com a Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Com o objetivo de promover
o conteúdo audiovisual independente no mercado internacional, o Brazilian Content
viabiliza parcerias entre empresas brasileiras e estrangeiras (por meio de
coproduções, vendas e pré-vendas para canais de TV, internet, telefonia celular e
mídias digitais). O Brasil hoje é considerado um importante mercado no cenário
internacional e integra o plano de negócios de coprodução de inúmeras TVs e
produtoras.
Sobre a Brasil Audiovisual Independente (BRAVI)
A BRAVI reúne produtoras independentes de conteúdo audiovisual para televisão e
mídias digitais e possui mais de 600 associados em 18 unidades da Federação, nas
cinco regiões do Brasil. Fundada em 1999, a associação atua fortemente para o
desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro e representa o setor em diversos
fóruns de debates públicos e privados. Com uma estrutura profissional e reconhecida
representatividade nacional, a BRAVI também participa ativamente das
regulamentações do mercado audiovisual, incentivando a produção e novos modelos
de negócios, além de oferecer capacitação especializada ao produtor independente.
Por meio de relevantes parcerias institucionais, apoia a participação do empresário
brasileiro no mercado audiovisual internacional.
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