




CLEMILSON FARIAS é acreano, formado em 
Produção pela Escola Internacional de Cinema e 
Televisão de Cuba (EICTV). Produziu os filmes 
Monterinho – Sanfoneiro da Floresta (2016), 
Tenazas (Cuba, 2013), La Gran Aventura (Cuba, 
2013), No Mesmo Barco: História de Águas 
(2013), Entes da Floresta (2013) e Espejo Negro 
(Cuba, 2012). Trabalhou como produtor 
executivo da Usina de Arte João Donato do Acre 
(2007-2010) e como produtor executivo no 
Escritório Regional Norte da Linha de Produção 
de Conteúdos Destinados às TVs Públicas - 
BRDE / FSA / ANCINE (2014-2017). 

CARLOS BARBOSA é paulista, formado em 
Rádio e Televisão pela Universidade Anhembi 
Morumbi e pós-graduando em Gestão Cultural 
pelo SENAC. Foi assistente de produção 
executiva e diretor de produção na Avoa Filmes 
(2013-2015) onde trabalhou nos curtas La 
Llamada; A Vida do Fósforo Não é Bolinho, 
Gatinho; Sem Você a Vida é uma Aventura e 
Chutes; nos médias-metragens Nova Dubai e 
Músicas del Sur e nos longas-metragens Sinfonia 
da Necrópole e Banco Imobiliário. Trabalhou 
como produtor no Escritório Regional Norte da 
Linha de Produção de Conteúdos Destinados às 
TVs Públicas - BRDE / FSA / ANCINE 
(2015-2017).RODRIGO GRILLO é paraense, formado em 

História pela Universidade Federal do Pará 
(UFPA) e em Produção pela Escola Internacional 
de Cinema e Televisão de Cuba (EICTV). 
Produziu os premiados curtas Caparazón e 
Nada ni Nadie. Foi produtor e pesquisador no 
Laboratório Multimídia da UFPA (2012); jurado 
no 30º FICG (México, 2015); curador e produtor 
executivo do Cinefest Gato Preto (São Paulo, 
2015). Em 2016 produziu Avaxi Para’i, longa-
metragem ainda inédito. Atualmente realiza a 
produção executiva da série manauara Boto, 
financiada pelo PRODAV das TVs Públicas.



SERVIÇOS

PRODUÇÃO EXECUTIVA
Compreender as principais etapas do 
desenvolvimento dos projetos audiovisuais, desde a 
sua formatação e apresentação, legislação e 
confecção de contratos, elaboração de cronograma, 
controle de receitas e despesas, planos de 
financiamento, até sua comercialização.


PRODUÇÃO DE IMPACTO PARA DOCUMENTÁRIOS
Desenhar uma estratégia de impacto social 
vinculada a um documentário com potencial para 
impulsionar mudanças sócio-políticas-ambientais a 
partir da temática da obra. Pensar no planejamento 
de uma campanha de difusão do filme, abrangendo 
desde o desenvolvimento até a exibição com a 
finalidade de gerar novas audiências e formas de 
circulação da obra.

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO
Tomar conhecimento das práticas, processos e 
métodos de trabalho, levando em consideração o 
desenvolvimento de orçamentos, análise de roteiro, 
gestão de equipe, decupagem de produção, 
planificação e cronograma, contratações e 
autorizações.


LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS
Entender o campo audiovisual do país e as políticas 
públicas implantadas nos últimos anos, bem como 
as leis, as agências reguladoras, as produtoras,
os coletivos e os demais agentes.

OFICINA / PALESTRA



REGISTRO NA ANCINE E DOCUMENTAÇÕES
Realizar o cadastro da empresa na Ancine, 
juntamente com o envio de documentações e 
acompanhamento de processos internos quanto à 
inscrição de projetos, contratos e diligências, além 
de registros de obra (CPB e CRT/Condecine).


PLANO DE FINANCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO
Analisar o projeto, sua estrutura e a etapa em que se 
encontra, desenhando um plano estratégico de 
laboratórios, editais, mercados, eventos e formas de 
financiamento da obra, através de calendários.


FORMATAÇÃO DE PROJETOS
Formatar os projetos, fazendo a revisão textual 
adequada da literatura de produção, indicando 
alterações pontuais na compreensão geral da obra e 
atentando-se aos itens pedidos pelos agentes 
financiadores.


PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestar contas de projetos em fase de pós-produção 
para editais nacionais e regionais juntamente com a 
controller do projeto.




SERVIÇOS
CONSULTORIA



MECANISMOS DE FOMENTO
Auxiliar na elaboração de editais e prêmios regionais, 
juntamente com o setor jurídico, levando em 
consideração o cenário da produção local e suas 
especificidades.


ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS E PLANO 
ESTRATÉGICO
Desenhar um plano estratégico, voltado diretamente 
para a empresa com estabelecimento de metas de 
execução para projetos em distintas etapas, tanto no 
nível de avanço do desenvolvimento, quanto no nível 
de financiamento de suas obras.


ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL
Cuidar administrativamente da empresa, juntamente 
com os setores contábil e jurídico, organizando o 
fluxo dos projetos, emissão de notas, contato com 
os agentes financiadores e controle de receitas e 
despesas.



SERVIÇOS
CONSULTORIA



PRODUÇÃO EXECUTIVA
Desenvolver os projetos audiovisuais, desde a sua 
formatação e apresentação, legislação e confecção 
de contratos, juntamente com o setor jurídico, 
elaboração de cronograma, contratação de equipe, 
controle de receitas e despesas, planos de 
financiamento e prestação de contas.


DIREÇÃO DE PRODUÇÃO
Contratar serviços, gestão de equipe, autorizações e 
desenho de plano de produção abrangendo 
cronograma e planificação das filmagens com base 
na decupagem de roteiro.

PESQUISA E PRODUÇÃO DE LOCAÇÃO
Analisar o roteiro e buscar as locações com base 
nos direcionamentos de direção, fotografia, som e 
arte, seguida da coordenação das gestões de 
autorização de espaços para filmagem com entes 
públicos e privados, logística de estacionamento e 
notificações aos espaços e agentes vizinhos à 
locação. 

SERVIÇOS
PRODUÇÃO



SERVIÇOS
DISTRIBUIÇÃO

INSCRIÇÃO EM FESTIVAIS E GESTÃO DE CÓPIAS
Elaborar uma lista de festivais, tanto nacionais como 
internacionais, compreendendo as especificidades 
dos filmes, os cronogramas e acompanhar a 
disponibilidade das cópias.

Apresentamos aqui os serviços que a LEÃO DO NORTE 
pode e tem o prazer em realizar.

Caso necessite de serviços não mencionados acima, 
entre em contato conosco para que possamos juntos 
encontrar o melhor caminho. 

Aguardamos o seu contato!




