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Porto Alegre, 07 de Dezembro de 2021.

À Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (SEDAC – PRÓ-CULTURA/RS); ao Conselho de
Estado da Cultura (CEC)

Prezados,

É com grande entusiasmo que o setor audiovisual do Rio Grande do Sul recebe a iniciativa da
Secretaria de Estado da Cultura, sob gestão da Exma. Sra. Secretária, Beatriz Araújo, e do Governo do
Estado do Rio Grande do Sul, sob gestão do Ilmo. Sr. Governador Eduardo Leite, de promover o
estímulo à retomada das atividades do setor audiovisual no Rio Grande do Sul, por meio do lançamento
do edital Filma RS, que integra o conjunto interdisciplinar de iniciativas denominado como Avançar.

A iniciativa é deveras oportuna, uma vez que o setor audiovisual vive grave crise em todo o país: para
além dos estragos ocasionados pela pandemia, que interrompeu gravações e congelou a execução de
incontáveis projetos, o audiovisual já vinha desde 2019 enfrentando dificuldades, em função de uma
crise operacional na Agência Nacional de Cinema (ANCINE); a principal fonte de financiamento, o
Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) teve suas contratações paralisadas. Nesses três anos, os projetos
restantes com financiamento do FSA, junto às obras resultantes da Lei Aldir Blanc, sustentaram o
mercado; contudo, o esgotamento dessas fontes é iminente, de modo que a chegada do Filma RS
consiste numa tábua de salvação ao setor em meio a tal crise.

A retomada do protagonismo do Governo do Estado no financiamento ao audiovisual de nosso estado
é, portanto, uma notícia que deve ser saudada com o devido reconhecimento aos esforços dos agentes
públicos envolvidos em tal construção. Junto a outras iniciativas, como a Lei do Audiovisual Gaúcho
(em andamento), o projeto Primavera Gaúcha e o estímulo à produção no interior do estado por meio
da complementação de recursos, o Estado do Rio Grande do Sul claramente assume sua
responsabilidade junto a seu audiovisual em meio à tormenta.

É essencial, no entanto, lembrar que essas iniciativas, por maior que seja seu valor intrínseco, não
podem significar meramente uma medida emergencial – ao invés disso, seu real significado estará em
seu papel como pedra fundamental de uma política de Estado perene para o audiovisual em nosso
estado, permitindo assim o planejamento de ações a longo prazo, independentes do trânsito
quadrienal de diferentes governos.

Para que isso aconteça, é preciso, mais que nunca, avançar – e é por isso que as entidades
representativas do audiovisual do Rio Grande do Sul apresentam, neste documento, suas propostas
que, se num primeiro momento, são voltadas especificamente a um instrumento de política pública em
específico (o edital Filma RS), devem no entanto ser tomadas a longo prazo como as bases para a
construção de políticas permanentes voltadas ao desenvolvimento de um audiovisual mais forte,
plural, igual e que possa mostrar o Rio Grande do Sul em suas mais diversas caras, vozes e expressões
para si próprio nas telas e para o mundo.



A construção deste documento propositivo é um trabalho em conjunto, realizado pelas principais
entidades representativas do setor audiovisual em nosso estado: a APTC-RS (Associação Profissional
de Técnicos Cinematográficos do Rio Grande do Sul), o SIAVRS (Sindicato da Indústria Audiovisual do
Rio Grande do Sul) e o CSAv (Colegiado Setorial do Audiovisual do Rio Grande do Sul).

Essas entidades, junto aos dois representantes do setor no CEC-RS (Conselho Estadual de Cultura do
Rio Grande do Sul), Alice Urbim e Luís Antônio Pereira, procuraram, ao longo de quase dois meses de
intensos debates, formular um documento que trouxesse um sumário das inúmeras demandas do setor
para com o edital vindouro. Acreditamos que, mesmo que seja impossível compilar e conciliar todas as
demandas colocadas em pauta, o que siga aqui seja um sumário amplamente representativo dos
anseios e necessidades do audiovisual do Rio Grande do Sul neste momento.

1. Objetivos:

a. Fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual do Rio Grande do Sul, contribuindo à sua
recuperação em meio a um momento de crise;

b. Aprofundar a pluralidade do audiovisual gaúcho, valorizando a produção nas diversas regiões
do estado;

c. Valorizar e expandir a diversidade do audiovisual gaúcho, incentivando e dinamizando a
produção de obras dirigidas por mulheres, negros, índios, quilombolas, ciganos e PCDs;

d. Consolidar o mercado de produção de conteúdo audiovisual no estado, através da produção de
obras audiovisuais com grande potencial de comercialização nas diversas janelas de exibição
disponíveis;

e. Apresentar o audiovisual feito no estado como uma demonstração da qualidade e da
capacidade da produção local, por meio da participação em festivais nacionais e internacionais;

f. Contribuir à estruturação do setor e das relações trabalhistas, ao propor medidas voltadas à
pactuação de remunerações e direitos trabalhistas em consonância com as demandas
presentes dos profissionais e técnicos do setor;

g. Estimular e possibilitar a realização de obras com propriedade intelectual exclusiva ou
majoritária das empresas produtoras gaúchas, contribuindo ao fortalecimento das empresas
produtoras locais e à gestão autônoma dos direitos sobre as obras locais;

h. Induzir a formação de polos audiovisuais nas mais diversas regiões do estado, desenvolvendo
mercados locais incipientes e também iniciando movimentos locais em regiões que ainda não
encontrem-se inseridas no mapa do audiovisual gaúcho;

i. Valorizar e estimular o aproveitamento máximo de talentos e cenários gaúchos, em toda sua
diversidade, variedade e qualidade;

j. Estabelecer novas modalidades de análise e seleção dos projetos inscritos, visando a uma
seleção mais justa, transparente e qualificada de tais projetos.

2. Propostas de divisão de valores

Tendo em vista o valor global para o edital apresentado anteriormente pela SEDAC, o setor audiovisual
apresenta três propostas de divisão desses valores entre produtos de distintas tipologias, com vistas ao
melhor aproveitamento desses recursos em atendimento às demandas do setor e aos objetivos
supracitados:



2.a) Proposta formulada pela APTC-RS:

Descrição das tipologias:

2.a.1) Desenvolvimento de longa-metragem: financiamento à etapa de desenvolvimento de 10
(dez) longas-metragens (obras audiovisuais unitárias com duração superior a 70 minutos), de
qualquer gênero e formato, visando prioritariamente à escritura de roteiro, mas também a outras
atividades concernentes a tal etapa.

2.a.2) Desenvolvimento de série: financiamento à etapa de desenvolvimento de 02 (duas) obras
audiovisuais seriadas (com ao menos seis episódios de no mínimo 22 minutos de duração), de
qualquer gênero e formato com previsão de locações no Rio Grande do Sul, visando
prioritariamente à escritura de argumento e sinopses, bem como à formatação de "bíblia" de
projeto, mas também a outras atividades concernentes a tal etapa.

2.a.3) Curta-metragem: financiamento ao desenvolvimento, produção e distribuição de obras
audiovisuais de duração entre 05 e 25 minutos, de qualquer gênero e formato.

2.a.4) Curta-metragem de baixo orçamento: financiamento ao desenvolvimento, produção e
distribuição de obras audiovisuais de duração entre 05 e 25 minutos, de qualquer gênero e
formato, exclusivamente produzidos por proponentes com sede no interior do estado ou
proponentes sem qualquer projeto anterior contemplado no FAC.

2.a.5) Produção de longa-metragem 1,2M: financiamento ao desenvolvimento e produção de
obras audiovisuais de longa-metragem, unitárias e com duração superior a 70 minutos, de
qualquer gênero e formato.

2.a.6) Produção de longa-metragem de baixo orçamento: financiamento ao desenvolvimento e
produção de obras audiovisuais de longa-metragem, unitárias e com duração superior a 70
minutos, prioritariamente no gênero documentário ou com formato híbrido entre documentário
e ficção, em alinhamento às restrições orçamentárias vigentes.

2.a.7) Contratação de pareceristas: remuneração aos profissionais chamados à avaliação dos
projetos inscritos no edital.



2.b) Proposta formulada pelo Colegiado Setorial do Audiovisual RS:

2.b.1) Desenvolvimento de longa-metragem: financiamento à etapa de desenvolvimento de 10
(dez) longas-metragens (obras audiovisuais unitárias com duração superior a 70 minutos), de
qualquer gênero e formato, visando prioritariamente à escritura de roteiro, mas também a outras
atividades concernentes a tal etapa.

2.b.2) Desenvolvimento de série: financiamento à etapa de desenvolvimento de 02 (duas) obras
audiovisuais seriadas (com ao menos seis episódios de no mínimo 22 minutos de duração), de
qualquer gênero e formato com previsão de locações no Rio Grande do Sul, visando
prioritariamente à escritura de argumento e sinopses, bem como à formatação de "bíblia" de
projeto, mas também a outras atividades concernentes a tal etapa.

2.b.3) Curta-metragem: financiamento ao desenvolvimento, produção e distribuição de obras
audiovisuais de duração entre 05 e 25 minutos, de qualquer gênero e formato.

2.b.4) Curta-metragem de baixo orçamento: financiamento ao desenvolvimento, produção e
distribuição de obras audiovisuais de duração entre 05 e 25 minutos, de qualquer gênero e
formato, exclusivamente produzidos por proponentes com sede no interior do estado ou
proponentes sem qualquer projeto anterior contemplado no FAC.

Em ambas as linhas de curtas-metragens, o CSAv recomenda a alocação de ao menos 10% de
projetos contemplados de cada Região Funcional do estado, garantindo uma distribuição
isonômica entre tais regiões.

2.b.5) Produção de longa-metragem 1,2M: financiamento ao desenvolvimento e produção de
obras audiovisuais de longa-metragem, unitárias e com duração superior a 70 minutos, de
qualquer gênero e formato.

2.b.6) Produção de longa-metragem de baixo orçamento: financiamento ao desenvolvimento e
produção de obras audiovisuais de longa-metragem, unitárias e com duração superior a 70
minutos, prioritariamente no gênero documentário ou com formato híbrido entre documentário
e ficção, em alinhamento às restrições orçamentárias vigentes.



2.b.7) Séries: financiamento à produção de obras audiovisuais seriadas, voltadas
prioritariamente aos segmentos de televisão aberta ou fechada ou streaming, com mínimo de 06
episódios e máximo de 10 episódios, cada um com duração mínima de 22 minutos e máxima de
52 minutos, em qualquer gênero e formato.

2.b.8) Complementação de recursos a longas-metragens: complementação ao financiamento de
obras audiovisuais de longa-metragem, de qualquer gênero e formato, voltados às etapas de
produção, pós-produção, distribuição e comercialização, podendo abranger uma ou mais dessas
etapas.

2.b.9) Contratação de pareceristas: remuneração aos profissionais chamados à avaliação dos
projetos inscritos no edital.

2.c) Proposta formulada pelo SIAVRS:

Descrição das tipologias: as mesmas da proposta do CSAv (itens 2.b.1 a 2.b.9)

O SIAVRS observa, ainda quanto a Festivais, que não devem ser considerados como ações vinculadas a
verbas de fomento e, quanto a games, que fazem parte do setor audiovisual, mas não cumprem com as
exigências de exibição; caso sejam incluídos no Filma RS, o SIAVRS recomenda que a alocação de
recursos em projetos do setor não ultrapasse 5% do montante total de recursos disponíveis no edital.

Justificativa das tipologias apresentadas:

Todas as propostas do setor contemplam, em grande número, a produção de curtas-metragens. Tal
escolha deve-se, em grande medida, às possibilidades de maior capilaridade e variedade nas obras a
serem produzidas em resultado deste edital: em meio a um período de restrições, faz-se fundamental o
estímulo ao máximo de regiões, culturas, vozes e regiões de nosso estado, num formato que é, por
histórico, aquele em que o cinema gaúcho mais vezes alcançou a excelência.



Em apenas um edital, em qualquer das propostas apresentadas, o Estado financiaria um número de
curtas bem próximo à totalidade de curtas já financiados pelo Prêmio Iecine desde sua criação, em
1985; esse incremento radical reflete, pela primeira vez, a expansão das possibilidades do audiovisual
por meio do formato digital, e permite não somente uma grande pluralidade de obras distintas, como
também a geração de centenas de postos de trabalho em todas as regiões do estado.

A disponibilidade nas propostas de valores diversos de orçamento, contempla também a variedade do
setor: projetos do interior do estado, onde os custos são inferiores em relação à capital, bem como
proponentes sem histórico de projetos do FAC, poderão recorrer a uma linha de custos reduzidos,
permitindo a contratação de profissionais menos experientes e a redução de custos decorrente.

Por outro lado, é preciso também contemplar outras dimensões de uma cadeia produtiva tão complexa.
Assim, o financiamento ao desenvolvimento de longas e séries visa à qualificação de novos projetos,
para que possam galgar possibilidades para o setor junto aos principais agentes do setor no país; sem
um desenvolvimento apropriado, torna-se menor a probabilidade de que obras audiovisuais gaúchas
possam alcançar essas janelas privilegiadas de produção e exibição. A valorização de locações gaúchas
visa, justamente, à futura atração de investimentos no estado, resultando na contratação de
profissionais e serviços locais na realização de tais obras.

A produção de longas-metragens é uma exigência unânime do setor, constituindo uma das prioridades
centrais reivindicadas no edital: o formato, afinal, atende às aspirações da maior parte dos realizadores
e proponentes, além de proporcionar ampla geração de postos de trabalho e reinjeção vasta de
recursos na economia. Propomos, aqui, dois valores distintos de aporte: um primeiro, voltado
predominantemente a projetos de ficção (mas também com possibilidade de contemplar projetos de
animação, ou documentários de custos mais elevados) e um segundo, voltado predominantemente a
documentários, mas também aberto às possibilidades de experimentação de linguagem própria da
cinematografia contemporânea.

Finalmente, a mais nítida diferença entre as propostas reside justamente no financiamento a obras
audiovisuais seriadas. A apresentação desse formato em uma das propostas ecoa o histórico de
produções do estado nesse segmento, que passa em grande parte justamente pelo financiamento do
FAC, com os editais RS Polo Audiovisual, em 2012 e 2013; muitas outras obras, financiadas pelo FAC
e/ou pelo FSA nos anos seguintes, alcançaram as mais diversas janelas de produção em âmbito
nacional e continental, concorrendo a importantes prêmios. O financiamento a obras desse formato,
portanto, daria continuidade a essa produção, permitindo a persistência em busca de um
financiamento sustentável a ser obtido em longo prazo junto aos principais players do mercado.
__________________________________________________________________________________

Materiais e documentos necessários a cada tipologia de projeto:

Desenvolvimento de projetos de longa-metragem:

a. material a ser enviado na inscrição: argumento, sinopse, nome e currículo de roteirista(s),
produtor executivo e diretor (se for o caso), plano de execução do desenvolvimento do projeto,
plano de viabilidade do projeto

b. material a ser entregue na conclusão do projeto: argumento e sinopse (atualizados, se for o
caso), roteiro, fichas de personagens principais e secundários, nome e currículo de
roteirista(s), produtor executivo, diretor, diretor de fotografia e diretor de arte (se for o caso),



indicações de elenco, previsão de locações e cenários (valorizando o uso de locações diversas
no Rio Grande do Sul), proposta estética desenvolvida, apresentação de referências,
cronograma e planejamento de produção, orçamento preliminar em grandes itens, plano de
financiamento.

Desenvolvimento de obra audiovisual seriada:

a. material a ser enviado na inscrição: argumento, sinopse da temporada, nome e currículo de
roteirista(s), produtor executivo e diretor (se for o caso), plano de execução do
desenvolvimento do projeto, plano de viabilidade do projeto

b. material a ser entregue na conclusão do projeto: argumento e sinopse (atualizados, se for o
caso), sinopse de todos os episódios, fichas de personagens principais e secundários, nome e
currículo de roteirista(s), produtor executivo, diretor, diretor de fotografia e diretor de arte (se
for o caso), indicações de elenco (para ficção), previsão de locações e cenários (valorizando o
uso de locações diversas no Rio Grande do Sul, no caso de ficção e documentário), storyboard e
personagens principais (para animação), pesquisa (para documentários), proposta estética
desenvolvida, apresentação de referências, cronograma previsto de produção, orçamento
preliminar em grandes itens, plano de financiamento, perfil de canais ou serviços pretendidos
para veiculação, público-alvo

Curtas-metragens (em todas as linhas):

a. material a ser enviado na inscrição: roteiro, sinopse, nome e currículo de roteirista, produtor
executivo, diretor, diretor de fotografia, diretor de arte, montador, desenhista de som e elenco,
orçamento detalhado, cronograma e planejamento de produção, justificativa, proposta estética,
apresentação visual de referências, estratégia de distribuição

b. Material a ser entregue na conclusão: o curta (cópia em arquivo digital de alta definição),
relatório de execução, material de divulgação em formato digital.

Longas-metragens

a. material a ser enviado na inscrição: argumento, roteiro, fichas de personagens principais, nome
e currículo de roteirista(s), produtor executivo, diretor, diretor de fotografia, diretor de arte (se
houver), montador, desenhista de som, elenco principal (ficção), previsão de locações (ficção e
documentários; prioridade no Rio Grande do Sul), pesquisa (documentários), storyboard
preliminar e design de personagens principais e cenários (animação), proposta estética
desenvolvida, apresentação de referências, cronograma previsto de produção, orçamento
preliminar em grandes itens, plano de financiamento, plano de distribuição, público-alvo

b. material a ser entregue na conclusão do projeto: o filme (cópia em arquivo digital de alta
definição), relatório de execução, material de divulgação em formato digital.

Obras audiovisuais seriadas

a. material a ser enviado na inscrição: argumento da temporada, sinopses de todos os episódios,
roteiro do primeiro episódio, fichas de personagens principais, nome e currículo de



roteirista(s), produtor executivo, diretor, diretor de fotografia, diretor de arte (se houver),
montador, desenhista de som, elenco principal (ficção), previsão de locações (ficção e
documentários; prioridade no Rio Grande do Sul), pesquisa (documentários), storyboard
preliminar e design de personagens principais e cenários (animação), proposta estética
desenvolvida, apresentação de referências, cronograma previsto de produção, orçamento
preliminar em grandes itens, plano de financiamento, perfil de canais ou serviços pretendidos
para veiculação, público-alvo

b. material a ser entregue na conclusão do projeto: a série (cópia em arquivo digital de alta
definição), relatório de execução, material de divulgação em formato digital.

Complementação de recursos a longas
a) material a ser enviado na inscrição: material bruto já gravado, totalizando ao menos 90% do

roteiro; montagem do primeiro corte; orçamento total do projeto, contabilizando os gastos
efetuados prevendo máximo de 20% para o aporte complementar; ficha técnica; cronograma de
produção e lançamento; plano de distribuição.
b) material a ser entregue na conclusão do projeto: o filme (cópia em arquivo digital de alta
definição), relatório de execução, material de divulgação em formato digital.

___________________________________________________________________________________

3. Garantia de direitos trabalhistas

O desenvolvimento da cadeia produtiva do audiovisual em nosso estado exige máxima atenção às
práticas adotadas nas relações de trabalho. Por ser um mercado de trabalho que se caracteriza por
uma maioria de postos de trabalho temporários, é essencial que haja parâmetros claros e bem
definidos, em comum acordo entre os diversos agentes. Desta forma, buscando o melhor
funcionamento da economia do setor a partir da alavancagem a ser proporcionada pelo Filma RS e
outros instrumentos de política pública destinados ao progresso do audiovisual em nosso estado,
propomos o que segue:

1. Parâmetros de remuneração

Para evitar práticas potencialmente exploratórias, que possam prejudicar as justas remunerações
cabíveis aos profissionais em função de restrições orçamentárias, propomos que, dentre os
critérios de avaliação formal dos projetos inscritos, exista uma tabela com referência de valores
de cachês.

Essa tabela será estabelecida e publicada pela APTC-RS, com a contribuição do CSAv e do SIAVRS.
O não atendimento aos valores previstos deverá ser justificado especificamente e incidir na
perda de pontos na avaliação.



2. Carga horária

A carga horária máxima prevista para cada diária de filmagem deverá ser de 10 horas, em
consonância às demandas do setor em todo o país. Os projetos inscritos deverão ser formatados
em consonância a essa limitação, e os relatórios finais de produção deverão especificar o
cumprimento dessa exigência – ou, alternativamente, comprovar pagamento de horas extras ou
negociação com as equipes de produção, firmadas ao menos pelos chefes de equipe.

3. Acúmulo de funções

Naturalmente, um profissional poderá exercer mais de uma função dentro de um mesmo projeto.
Entretanto, tal situação não exime a proponente do atendimento aos parâmetros previstos na
tabela estabelecida no item 1 acima – ou, ao menos, do aumento em 40% do cachê atribuído a tal
profissional, de acordo com sua função de maior valor na tabela.

4. Seguro de vida e despesas hospitalares

Em primeiro lugar, é fundamental que cada empresa produtora garanta a segurança dos
profissionais contratados: o fornecimento de equipamentos de proteção individual quando
necessário, o zelo pela atenção a locações perigosas e outros cuidados são obrigações tácitas de
cada proponente, impossíveis de serem esmiuçadas no presente documento. No entanto, o que é
possível é a exigência, já no edital, de que a empresa produtora de cada projeto contemplado
venha a contratar seguro de vida e de cobertura de despesas hospitalares para cada integrante de
equipe e elenco no transcorrer das gravações, para que quaisquer infortúnios não sejam
sucedidos de intercorrências financeiras.

5. Contratos de trabalho

É fundamental que cada profissional que venha a ser contratado em cada uma das produções
contempladas celebre contrato de prestação de serviços junto à empresa produtora proponente.
Os contratos poderão, oportunamente, ser exigidos para conferência.

___________________________________________________________________________________

4. Os Novos Cinemas Gaúchos

Os números falam por eles próprios: Desde o primeiro edital de longas no estado, o Prêmio RGE de
1999, até o Edital 05/2019, 62 longas foram contemplados com financiamento do Estado; 10 têm
direção de mulheres (todas brancas, nenhuma preta), sendo que quatro delas têm codiretores homens
e duas têm suas seleções em situações anômalas (uma desistência e um falecimento). São menos de
20% de obras de realizadoras, e menos de 10% de obras exclusivamente dirigidas por mulheres.



Mais grave e revelador, todavia, é o fato de que, dentre esses 62 projetos contemplados, apenas um
conta com diretor negro – e em codireção com uma realizadora branca, e em substituição a outro
realizador branco originalmente inscrito. Pior ainda: não consta que nenhum dos projetos tenha sido
realizado por diretor de origem indígena.

Quanto à origem desses projetos, a análise é igualmente aterradora: nenhum deles é de empresa
proponente sediada no interior, e tampouco há registro de que qualquer um dos realizadores fosse
originário e/ou residente fixo de qualquer um dos 496 municípios gaúchos além da capital.

Conclui-se portanto que, se os dados acima não bastam para que sejam impostas medidas profundas
voltadas à transformação desse cenário, é difícil imaginar o que possa bastar. Não é possível ou
aceitável que o Filma RS, no momento histórico em que será lançado e diante desse passado de
tamanha desigualdade, deixe de estabelecer indutores e reservas voltados à garantia de que ao menos
uma parte considerável dos projetos contemplados venha a atender a critérios mínimos de pluralidade
e diversidade, que claramente não vêm sendo atendidos pelas políticas públicas locais.

51,33% da população gaúcha é composta por mulheres, o que torna ainda mais esdrúxulos os
percentuais entre 10% e 20% de obras dirigidas por mulheres entre as contempladas. O pretexto de
que há menos projetos de realizadoras mulheres é uma meia-verdade, com números reais mas
fundamentos insuficientes: experiências de fora do estado demonstram claramente que, à medida em
que limites mínimos para a seleção de projetos de realizadoras tornem-se uma constante,
naturalmente o número de projetos delas virá a aumentar.

Assim, demandamos o que segue:

● 50% de recursos voltados a projetos dirigidos exclusivamente por mulheres (cis e trans) em
todas as linhas de produção do edital (e 50% a projetos com maioria de roteiristas mulheres,
nas linhas de desenvolvimento). Projetos codirigidos entre homens e mulheres ficam na fila,
cumprindo a exigência apenas se houver vacância, à frente dos projetos somente de homens.

● 30% de recursos voltados a projetos dirigidos exclusivamente por negros, indígenas,
quilombolas, ciganos, transsexuais ou PCD.

● 30% de recursos voltados a projetos de empresas produtoras ou proponentes individuais com
base no interior do estado;

● percentuais indutores às regiões funcionais menos favorecidas, de acordo com a relação no
item "Avaliação e seleção";

● bonificação, nos projetos de ficção, com base no Teste de Bechdel (mecanismo formulado para
a avaliação da representação feminina em roteiros audiovisuais - 1- obra deve ter pelo menos
duas personagens mulheres com nome; 2- as personagens devem conversam uma com a outra;
3-  diálogo não pode ser sobre homens);

● bonificação para projetos de produtoras proponentes que contem com negros, indígenas,
quilombolas, ciganos, transsexuais e PCD em seus quadros sociais;

● 50% de recursos disponíveis nas linhas de produção de curtas-metragens, sempre que possível,
para realizadores sem obras de curta-metragem anteriores com exibição em festivais de
cinema no Brasil e no exterior;



● 50% de recursos disponíveis nas linhas de produção de longas-metragens, sempre que
possível, para realizadores sem obras de longa-metragem anteriores com exibição em festivais
de cinema no Brasil e no exterior;

● ao menos um dos projetos contemplados nas linhas de produção de séries, sempre que
possível, para realizadores sem obras seriadas veiculadas em TV ou streaming.

● Inscrição com CPF apenas para indigenas para incentivar o acesso aos que não possuam MEI ou
ME;

● Curtas metragens do eixo de 50 mil com possibilidade de cadastro com MEI para incentivar a
difusão pelo estado e diversos tipos de pessoas que ainda não possuam ME;

● Previsão de recursos de acessibilidade (legendas descritivas, audiodescrição e janela de
LIBRAS) para todos os projetos contemplados.

___________________________________________________________________________________

5. Avaliação e seleção

Recomendamos, na medida do possível, que o processo seletivo seja semelhante àquele outrora
realizado nos editais seletivos do FSA, como segue:

a. primeira fase:

avaliação por pareceristas externos, residentes fora do estado, selecionados a partir de
processo seletivo com vistas à composição de banco; cada projeto seria, então, analisado por
dois pareceristas, que avaliariam cada projeto de acordo com os critérios referidos no item 6.

De acordo com suas análises, cada parecerista redigiria parecer e atribuiria, a cada projeto, nota
em gradação numérica de 1 a 5, em consonância com o parecer escrito.

Projetos que alcançassem média superior a 2,5 entre as duas avaliações estariam classificados;
todavia, somente um número equivalente a no máximo o triplo de projetos a serem
contemplados em cada linha seriam encaminhados à segunda fase de seleção, caso haja excesso
de projetos classificados em relação ao triplo das vagas.

Critérios de avaliação:

a. propostas de desenvolvimento de projetos:

1. Mérito Artístico:

1.1. Abrangência e clareza do tema, comunicabilidade e adequação da proposta ao público-alvo.
(25%)
1.2 Estrutura dramática, desenvolvimento do arco narrativo e construção e adequação dos
personagens à trama (ficção) / Roteiro de Pesquisa, sugestão de estrutura, objeto e abordagem
(documentário). (25%)



2. Qualificação técnica dos profissionais, relacionando a Proposta Audiovisual ao histórico de
projetos de obras e formatos de obra audiovisual desenvolvidos. (20%)

3. Histórico de projetos desenvolvidos e produzidos pela proponente. (5%)

4. Planejamento:

4.1. Orçamento da etapa de desenvolvimento e exequibilidade (5%)
4.2. Alinhamento às diretrizes do edital (5%)
4.3. Plano de viabilidade do projeto (15%)

5. Projetos do interior do estado:

5.1: RFs 4, 5, 6 e 7:
5.1.1: proponentes: 10% extra;
5.1.2: diretores residentes: 5% extra
5.1.3: locações: 5% extra

5.2: RFs 2, 3, 8 e 9:
5.2.1: proponentes: 7% extra;
5.2.2: diretores residentes: 3,5% extra
5.2.3: locações: 3,5% extra

● Produtoras com sócios negros ou indígenas: 10% extra
● Projetos com pontos de cultura como proponentes: 10% extra
● Ao menos um projeto por vaga deverá ser dirigido exclusivamente por realizadora mulher,

sempre que disponível e mesmo que não atinjam todos a nota de corte.
● Ao menos um projeto por vaga a ser encaminhado à segunda fase deverá ser dirigido

exclusivamente por realizadores negros, indígenas, quilombolas, ciganos, transsexuais ou PCDs,
sempre que disponível e mesmo que não atinjam todos a nota de corte.

b) projetos de produção audiovisual (curtas, longas e séries):

1. Mérito Artístico:

1.1. Abrangência e clareza do tema, comunicabilidade e adequação da proposta ao público-alvo.
(15%)
1.2. Estrutura dramática e construção dos personagens (ficção e animação) ou Pesquisa e
conceito (no caso de documentários) (25%)



1.3. Proposta estética, conceito e adequação à temática abordada (15%)

● Qualificação técnica dos profissionais, relacionando a Proposta Audiovisual ao histórico de
projetos de obras e formatos de obra audiovisual desenvolvidos. (10%)

● Histórico de projetos desenvolvidos e produzidos pela proponente. (10%)
● Orçamento, cronograma, metodologia e exequibilidade, inclusive alinhamento aos parâmetros

definidos de remuneração (25%)
● Teste de Bechdel (para projetos de ficção): (até 10% extra)
● Projetos com pontos de cultura como proponentes: 10% extra

2. Regiões funcionais:

2.1: RFs 4, 5, 6 e 7:
2.1.1: proponentes: 10% extra;
2.1.2: diretores residentes: 5% extra
2.1.3: locações: 5% extra

2.2: RFs 2, 3, 8 e 9:
2.2.1: proponentes: 7% extra;
2.2.2: diretores residentes: 3,5% extra
2.2.3: locações: 3,5% extra

● Produtoras com sócios negros ou indígenas: 10% extra
● ao menos um projeto por vaga a ser encaminhado à segunda fase deverá ser dirigido

exclusivamente por realizadora mulher, sempre que disponível e mesmo que não atinjam todos
a nota de corte.

● ao menos um projeto por vaga a ser encaminhado à segunda fase deverá ser dirigido
exclusivamente por realizadores negros, indígenas, quilombolas, ciganos, transsexuais ou PCD,
sempre que disponível e mesmo que não atinjam todos a nota de corte.

b. segunda fase:

Os projetos classificados, em número equivalente a no máximo três vezes o número de vagas
disponíveis por linha, são repassados à análise da Comissão de Fomento ao Audiovisual Gaúcho, de
acordo com a minuta da Lei do Audiovisual. Os integrantes dessa comissão, de posse dos pareceres e
dos projetos, selecionam aqueles que devem receber os recursos disponibilizados pelo edital.

Critérios de decisão em todas as linhas (considerar percentuais sempre que disponíveis; excetua-se a
linha de curtas de baixo orçamento, em que todos os itens abaixo devem ter reserva de ao menos 50%,
sempre que possível):

● ao menos 50% dos recursos destinados a projetos de diretoras mulheres;
● ao menos 30% dos recursos destinados a projetos de diretoras ou diretores autodeclarados

negros, pardos, indígenas, quilombolas, ciganos, transsexuais, PCD ou projetos que tenham
pessoas jurídicas classificadas como Pontos de Cultura na condição de proponentes;

● ao menos 30% dos recursos destinados a projetos de proponentes do interior do estado;
● ao menos 50% dos recursos deverão ser destinados a projetos de diretores estreantes (para

curtas: sem curta anterior exibido em festivais de cinema; para longas: sem longas anteriores



exibidos em festivais). No caso de séries, reserva de estreantes limitada a um projeto por linha
(em linhas que contemplem 3 projetos) ou por tipologia, em casos de números inferiores de
projetos contemplados)

● nas linhas de curtas: ao menos 10% dos projetos contemplados para cada Região Funcional do
estado, sempre que possível.

Todas as especificações aplicam-se a roteiristas, no caso de propostas de desenvolvimento; na hipótese
de projetos com mais de um roteirista, será levada em conta a maioria da equipe.

___________________________________________________________________________________

6. Proponentes e equipes

Via de regra, as empresas proponentes deverão ser produtoras audiovisuais de direito privado,
inscritas no CNPJ com CNAEs do grupo 59, com sede no Rio Grande do Sul; não consideramos válida a
participação, neste edital, de associações, fundações e outras personalidades jurídicas alheias ao
formato convencional da cadeia produtiva do setor.

Todavia, especificamente nas linhas de curtas-metragens de baixo orçamento (com orçamento de 50
mil reais), há duas singularidades a serem consideradas:

● a inscrição de realizadores autodeclarados como indígenas na modalidade pessoa física,
levando em conta a inviabilidade jurídica de sua participação no quadro social de empresas
privadas;

● a inscrição de Micro-Empreendedores Individuais, permitindo assim a participação de
realizadores de menor poder aquisitivo, sem a possibilidade de gerir individualmente
empresas produtoras inscritas na modalidade micro-empresa ou outras.

Adicionalmente, chama atenção, nos editais já lançados pelo Pró-Cultura dentro do pacote Avançar, o
veto a empresas com projetos em execução junto ao sistema (item 6.4, nos editais 07, 09, 13 e
16/2021). Em que pesem as razões válidas para tal restrição, é importante aqui considerar, no caso do
audiovisual, o imenso atraso nas contratações de alguns projetos contemplados no Edital 05/2019, por
conta das contingências impostas pela ANCINE; não é justo que proponentes contemplados há quase
dois anos sejam prejudicados por fatores alheios à sua vontade e ação. Além disso, mesmo outros
projetos do segmento, contemplados em editais da Lei Aldir Blanc ou em captação na LIC, podem
sofrer com diversos fatores no atraso de sua conclusão, por ser o audiovisual dado a tais
intercorrências resultantes da natureza de seus modelos de produção. Desta forma, reivindicamos
enfaticamente a supressão desse item do edital Filma RS, para que nenhum proponente venha a ser
prejudicado por fatores externos.

Outra observação pertinente diz respeito ao limite de inscrições de projetos por proponente. É
unânime, no setor, que cada proponente possa ter apenas um projeto contemplado; todavia,
consideramos pouco razoável a restrição a apenas um projeto inscrito por empresa produtora.
Reivindicamos, aqui, que cada empresa produtora proponente possa inscrever um projeto em cada
uma das linhas do edital – ou, ao menos, um em cada tipologia (um projeto de curta, um de
desenvolvimento, um de longa e um de série, exemplificativamente).



A propósito, cabe lembrar de uma anomalia singular constante do Edital 05/2019, que impedia
diretores de participarem de quaisquer outros projetos, em quaisquer outras funções: ora, num
mercado restrito tanto financeira quanto temporalmente, é absurdo exigir que um profissional limite
sua participação, em um dos raros editais realizados, a apenas um projeto. Concordamos,
enfaticamente, com a contemplação de apenas um projeto por diretor em todo o edital; contudo,
exigimos que não haja qualquer restrição à sua participação em quaisquer outros projetos, para que
não haja injustiças contra esses profissionais. Assim como com as produtoras, pode-se limitar a
inscrição de projetos por diretor a um por linha ou por tipologia.
___________________________________________________________________________________

7. Conclusão

O momento histórico exige posicionamento, e a arte é invariavelmente o primeiro território onde
faz-se necessário demarcar quem está de cada lado. As propostas trazidas pelos representantes do
audiovisual gaúcho, por meio do presente documento, têm por objetivo posicionar o Rio Grande do Sul
na vanguarda da inclusão: a renovação e o compromisso com a diversidade estabelecidos por meio
dessas propostas alinham inequivocamente nosso estado à defesa dos direitos dos segmentos
identitários e à proposta de um audiovisual que reflete e expressa tais valores.

O audiovisual, assim como as demais expressões artísticas, não deve se limitar à sua dimensão
econômica: deve, outrossim, constituir uma força de livre expressão, valorizando e fortalecendo a
diversidade de existências possíveis. Com mais filmes do interior e de mulheres, negros, pardos,
indígenas, ciganos, quilombolas, transsexuais, PCDs, estreantes e outras expressões identitárias, temos
certeza de que o audiovisual será, mais que nunca, uma expressão de todos os diferentes Rios Grandes
que temos nas distintas regiões do estado.

É hora de avançar, como propõe o programa multissetorial no qual estará inserido o Filma RS. Trata-se,
sem dúvida, de uma opinião consensual entre todos os gaúchos, independentemente de suas posições
políticas, da direita à esquerda, que preferem olhar em direção ao futuro ao invés de ater-se a ideários
e conceitos francamente defasados em nosso tempo. O audiovisual coloca-se, portanto, como precursor
desse movimento, ao propor a integração e a expressão gaúchas na plenitude de sua pluralidade e
diversidade.

Respeitosamente,

Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos do Rio Grande do Sul (APTC-RS)
Sindicato da Indústria Audiovisual do Rio Grande do Sul (SIAVRS)
Colegiado Setorial do Audiovisual do Rio Grande do Sul (CSAv)

aptcrs@gmail.com
siav@siav.org.br
colegiadosetorialaudiovisual@gmail.com


