


Quem faz?
Panaceia Filmes é uma produtora de 
cinema situada em Goiânia e desde 
2010 realizamos 
projetos de produção,
formação e reflexão na área 
audiovisual.   

Ao longo desses anos produzimos  
curtas-metragens, uma mostra de 
cinema, o cinema na Calçada, um 
smercado, o SAPI, além da primeira 
revista de cinema do estado, a 
]JANELA[.

Atualmente, trabalhamos com a 
produção de conteúdo, seja para 
cinema ou TV. 



Como vivem as 
produtoras 
brasileiras 

independentes 
no brasil?

A ideia central para realizar o 
seminário era entender, a 
par8r, de experiências e 
relatos, como outras 
produtoras, com outros 
modelos de negócios 
funcionavam ao redor do 
Brasil



Formato
SAPI é um mercado feito para pensar o 
audiovisual do centro-oeste do Brasil. Ele
é um lugar de troca de conhecimento e 
experiências sobre o fazer do audiovisual 
em toda sua cadeia, é um local para 
compartilhar inquietações e conteúdos. 

O mercado é composto por: 

• Mesas de debates;
• Paineis;
• Encontro de coprodução; 
• Consultorias 
• Rodada de negócio;



É um lugar de encontro 
É um lugar de negócios 
É um lugar de conexões
E é sobretudo um lugar que promove a produção 
audiovisual além do eixo.



Mercado Audiovisual em GO e no centro-oeste era 
muito pautada na produção do curta-metragem

Mercado audiovisual em GO era financiado quase
que exclusivamente por editais locais

Editais de fomento regionais eram marcados pela
descon>nuidade

A lei 12.485 ainda não operava de forma obje>va

Antes do programa Brasil de Todas as Telas e do
Audiovisual Gera Futuro

Antes da implementação do sistema de 
regionalização nas linhas do FSA

Em 2014



Profissionalização do mercado 

Formalização das produtoras

Criação de associações

Edital de arranjos regionais da ANCINE 

Implementação do sistema de cotas 
regionais para o CONNE, em todos os 
editais do FSA

PRODAV – Linhas de Tvs Públicas 

O que que 
mudou?



Lugar de encontro de projetos com 
janelas, produtores com parceiros, 
players com novos conteúdos;

Espaço para geração de negócios;

Proximidade entre os par>cipantes;

Promover a produção audiovisual do 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste; 

Estalebelcer conexões entre os 
produtores do CONNE; 

Estabelecer parcerias com en>dades 
locais e nacionais;

Teor das mesas e paineis sempre ligados
a experiências e relatos;

SAPI, um 
mercado
boutique



Em Goiás (2017)

R$23.456.890.00 em investimentos

79,9% governo federal 
17,1% governo estadual 
1,70% município de Goiânia
0,58% recursos próprios
0,08% outras fontes 

57 projetos em execução 
28 longas 
3 telefilmes
26 séries 
18 empresas produtoras 
24 ficções
26 documentários 
7 animações 

Porque difundir
e comercializar?



Rodadas de negócios – mais de 100 
inscrições  

A par6r de avaliação realizada pelos players 
/ compradores, mais da metade das 
produtoras par6cipantes apresentaram 
projetos com alta expecta6va de 
fechamento e outras com média 
expecta6va. Deste levantamento, extrai- se 
um valor potencial de R$ 24.495.000,00 
(Vinte e Quatro Milhões, Quatrocentos e 
Noventa e Cinco Mil Reais) em negócios 
fechados. 

Rodadas de 
negócios
2018



Players
2018



Rodadas de Negócio 



1 º ENCONTRO DE
COPRODUÇÃO 

O SAPI trouxe em sua 
3a edição um encontro 
entre as produtoras do 
CONNE. Durante um 
encontro que se inicia 
no café-manhã e 
termina num almoço, 
os produtores e 
realizadores 
conversaram sobre suas 
experiências no 
audiovisual e 
possibilidades de 
parcerias. 
Eixos ficção e animação 
e eixo documentário. 



ACELERAÇÃO 
Produtoras in Foco é uma a0vidade 
de acompanhamento, capacitação e 
assistência voltada aos novos agentes 
do audiovisual que pretendem abrir 
ou estruturar uma produtora e 
desenvolver projetos. Seguindo a 
lógica de um circuito, os produtores 
iniciantes selecionados se 
encontraram com profissionais de 
diferentes áreas em consultorias de 
até 20 minutos. 

CONSULTORIA DE GESTÃO 
CONSULTORIA DE MERCADO 
CONSULTORIA ARTÍSTICA 



Assim como tantos são os 
Brasis, tantos são os 
obstáculos para 
solidificação de um 
panorama de produção 
diverso, onde as regiões do 
país possam se encontrar e 
cooperar, a fim de 
alcançarem novas janelas, 
novos públicos e novas 
fronteiras. 

O SAPI é esse lugar de 
encontro.



Site: www.sapi.panaceiafilmes.com
Facebook/sapi

larissa@panaceiafilmes.com
sappi@panaceiafilmes.com


