
 

 

 

 

                                     

SALVADOR/BA RECEBE O MÓDULO GESTÃO 

EMPRESARIAL DO PROJETO “OBJETIVA –     

EMPREENDEDORISMO EM FOCO” 
 

Organizados pela APRO e pelo SEBRAE-Bahia, módulos têm por objeto 

proporcionar ao setor audiovisual a possibilidade de pensar o processo 

produtivo da indústria, novos formatos e plataformas 

 

São Paulo, 30 de maio de 2017 – Com o objetivo de oferecer aos 

profissionais do setor audiovisual a oportunidade de conhecer novas 

ferramentas, pensar o processo produtivo da indústria, novos formatos e 

plataformas, a APRO Associação Brasileira da Produção de Obras 

Audiovisuais e o SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas realizam o primeiro módulo do projeto “Objetiva – 

Empreendedorismo em Foco” nas cidades baianas de Salvador e Itabuna. 

Devido ao grande sucesso do projeto de capacitação ministrado entre 2013 a 

2015, o SEBRAE-Bahia proporcionará essa capacitação em ambas  

localidades.    

 

O projeto iniciará com o módulo Gestão Empresarial, em: 

  

Salvador entre os dias 05 a 08 de Junho, na Sala SEBRAE -  Shopping Bela 

Vista - Bairro Cabula.    

Itabuna entre os dias 08 a 11 de junho - Hotel Tarik Plaza Hotel - Av. Aziz 

Maron, 1141 centro – Itabuna.  

 

http://www.apro.org.br/
http://www.sebrae.com.br/


 

 

 

 

Essa etapa visa apresentar uma visão geral 

sobre os principais conceitos que envolvem a gestão empresarial das 

produtoras e a gestão do produto audiovisual e será apresentada pelos 

seguintes consultores: 

 

. Silvio Soledade - especialista em Comunicação Social pela Anhembi-

Morumbi e em Gestão Financeira pela FGV-SP. Ele falará sobre introdução 

ao empreendedorismo, plano de negócios, gestão financeira e gestão 

estratégica, dentre outros assuntos; 

 

. Ricardo Grynszpan - roteirista e professor de Roteiro para TV da 

Academia Internacional de Cinema de São Paulo. Dentre vários trabalhos 

que executou, estão obras para os canais TNT, Space, Gloob, TV Cultura, 

Disney e Nickelodeon, Ricardo escreveu com Newton Cannito o longa 

"Magal e os Formigas" e,  com Ariane Porto, "O Crime da Cabra", ambos 

com estreia prevista para 2017. No momento integra a equipe de roteiristas 

que desenvolve a série “Lendas Urbanas” para a Rede Record e o canal 

A&E. Ricardo abordará durante o projeto temas como roteiro no processo de 

produção, premissa e ideia governante e as etapas do roteiro, entre outros.   

 

Odete Cruz, Gerente Executiva do Objetiva Audiovisual, acredita que neste 

Módulo os participantes terão a oportunidade de conhecer e exercitar a 

elaboração prática de um plano de negócios para vendas de produtos ou 

serviços audiovisuais e estratégias de um projeto. "Os participantes terão 

acesso a temas relevantes para o crescimento das empresas audiovisuais 

como organização e gestão audiovisual, planejamento, viabilidade, questões 

econômicas e financeiras, empreendedorismo, elaboração de projetos e plano 

de negócios, além de noções de roteiro", ela detalha. 

 



 

 

 

 

O projeto “Objetiva – 

Empreendedorismo em Foco” conta com a parceria do SIAESP Sindicato da 

Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo e da BRAVI Brasil 

Audiovisual Independente. Após este Módulo de Gestão, estão previstos os 

demais módulos:  

. Legislação 

. Distribuição/Comercialização, 

. Transmidia/Inovação 

 

Datas e locais encontram-se ainda em processo de definição. 

 

Projeto de Capacitação de  

Empresários do Setor Audiovisual  

 
Lançado em outubro de 2016, o Projeto de Capacitação de Empresários do 

Setor Audiovisual busca oferecer às produtoras do audiovisual cursos de 

capacitação em gestão empresarial, distribuição, formatação de projetos para 

leis de incentivo e editais, roteiro, desenvolvimento de projetos transmídia, 

aspectos jurídicos para direitos autorais, modelos de contratos referenciais, 

entre outros conteúdos. O Projeto é aberto para todo o mercado de produção 

audiovisual nacional. 

 



 

 

 

 

 

AGENDA 

 

Módulo Gestão Empresarial - “Objetiva Empreendedorismo em Foco” 

Salvador  

Datas: entre 05 e 08 de Junho de 2017 

Local: Shopping Bela Vista - Bairro Cabula. 

Itabuna 

Datas: entre 08 e 11 de Junho de 2017 

Local: Hotel Tarik Plaza Hotel - Av. Aziz Maron, 1141 centro – Itabuna.  

 

 

Outras informações: paulasanches@apro.org.br 

 

 
 

SOBRE O SEBRAE  
 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –SEBRAE – 

é uma entidade privada sem fins lucrativos criada em 1972. Tem por missão 

promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos 

negócios e fomentar o empreendedorismo, para fortalecer a economia 

nacional. Por meio de parcerias com os setores público e privado, o 

SEBRAE promove programas de capacitação, estímulo ao associativismo, 

desenvolvimento territorial e acesso a mercados. Trabalha pela redução da 

carga tributária e da burocracia para facilitar a abertura de mercados e 

ampliação de acesso ao crédito, à tecnologia e à inovação dos pequenos 

negócios. Parte deste esforço ganhou visibilidade com a aprovação da Lei 

Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar 123/06). A lei 

file://///servidor/Documentos/Casa%20do%20Bom%20Conteúdo/Clientes%20ativos/APRO/Releases/2014/Maio/Workshop%20APRO%20e%20SEBRAE/Curitiba/paulasanches@apro.org.br


 

 

 

 

estabeleceu um ambiente que favorece o 

crescimento dos pequenos negócios. A legislação contabiliza avanços 

especialmente no Simples Nacional (Supersimples) e no incentivo à 

formalização do Microempreendedor Individual (Lei Complementar 

128/08). Outro dispositivo, o de Compras Governamentais, beneficiou o 

segmento por representar um nicho de negócios fundamental ao aumento do 

faturamento e da competitividade dos pequenos negócios. Essas ações 

reforçam o papel do SEBRAE como indutor do empreendedorismo e 

revelam a importância da formalização para a economia brasileira. 

 

 

SOBRE A APRO 

 

A APRO – Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais atua 

em nome da indústria audiovisual brasileira há 43 anos, centrando seus 

esforços no fortalecimento do segmento e na qualificação de suas empresas 

através do estabelecimento de padrões de ética e qualidade para o mercado. 

Há mais de dez anos a APRO também tem empreendido um trabalho de 

fortalecimento da capacitação técnica na indústria do audiovisual no País, o 

que inclui a produção digital para exibição ou veiculação em plataformas 

multimídias, como TV, cinema, internet e mobile.  

 
 

 
 

 

 

 

http://www.apro.org.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informações: 

Edianez Parente – Gerência de Comunicação e Marketing APRO (Associação Brasileira 

da Produção de Obras Audiovisuais) 

E-mail: 

edianez@apro.org.br 

comunicacao@apro.org.br 

Fone: 11 3089- 9605 

Cel.:  11 98593-6887 
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