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Belo Horizonte, 12 de julho de 2018 

 

 

Ilmo Sr. Dr. 

MARCO ANTÔNIO SOARES DA CUNHA CASTELLO BRANCO 

Diretor-Presidente da CODEMIG 

A/C Comissão Permanente de Licitação – CPEL 

 

Ref. Recurso - LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 01/2018 - MODO DE DISPUTA 

FECHADO - CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MELHOR CONTEÚDO 

ARTÍSTICO 

 

 

Prezados Senhores e Senhoras da Comissão Permanente de Licitação, 

 

 

Tendo em vista a divulgação do resultado preliminar da LICITAÇÃO 

PRESENCIAL N° 01/2018 - MODO DE DISPUTA FECHADO - CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO: MELHOR CONTEÚDO ARTÍSTICO, nós, da Dromedário 

Cinema e Vídeo, empresa produtora de vídeos independente, regularmente 

inscrita no CNPJ sob o No 22.971.615/0001-06, proponente do projeto “A VIDA 

NO CÉU”, após analisar a proposta da empresa Flash Minas TV Produtora e 

Marketing, proponente do projeto “PLACA MÃE”, inicialmente, classificada em 

primeiro lugar na linha “Animação para Arranjos Produtivos Locais”, servimo-nos 

da presente para interpor recurso contra a decisão da Comissão Técnica de 

Avaliação de Projetos.  

 

É nosso entendimento que alguns equívocos foram cometidos na avaliação das 

propostas, os quais pretendemos demonstrar abaixo. 

 

Para tanto, ressaltamos que foram levados em conta apenas os documentos 

apresentados no presente certame e, no caso da Dromedário Cinema e Vídeo, o 

que também foi dito e exibido na defesa oral, agora parte integrante do processo, 

cuja apresentação em PowerPoint pode ser apreciada em anexo. 

 

Não será emitida aqui nenhuma opinião sobre a obra em si, visto que trata-se de 

julgamento de caráter subjetivo. Ressaltaremos, entretanto, aqueles pontos que 

permitem uma análise bastante objetiva, facilitando, dessa forma, as 

comparações próprias de um processo licitatório. 

 

Assim, analisaremos os seguintes quesitos de pontuação: 
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- Planejamento e viabilidade de realização, com peso 20% 

- Histórico de projetos do proponente e equipe, com peso 15% 

- Capacidade de fomento ao setor audiovisual em Minas Gerais, com peso 10% 

 

 

1 - Sobre o quesito “PLANEJAMENTO E VIABILIDADE DE REALIZAÇÃO” 

 

Na avaliação geral do Planejamento e Viabilidade de Realização, foram 

obtidas as seguintes notas pelos proponentes: 

 

Flash Minas TV Produtora e Marketing – 1,60 

Dromedário Cinema e Vídeo – 1,60 

 

Não há como negar que o projeto “A VIDA NO CÉU” parte de bases sólidas. Basta 

ler a proposta para se certificar do que iremos expor abaixo. Senão vejamos: 

 

O Desenvolvimento do Projeto 

 

Primeiramente, o projeto foi fomentado com recursos próprios dos seus realizadores, 

Breno Nogueira, da Dromedário Cinema e Vídeo, e Mônica Pérez Botelho, da Mutuca 

Filmes. Assim, foram adquiridos os direitos do livro do conhecido escritor angolano 

José Eduardo Agualusa e realizado o primeiro desenvolvimento.  

 

Submetido ao disputado edital de desenvolvimento da ANCINE, o PRODAV 05, a 

proposta foi uma das selecionadas em meio a mais de 750 projetos apresentados. 

Os recursos obtidos, R$ 100.000,00 (cem mil reais), foram totalmente aplicados no 

desenvolvimento, preparando a obra para disputar novos editais. 

 

Vale lembrar que o projeto conta com consultoria da respeitada empresa NIP, 

Núcleo Independente de Produção, especializada em animação, e através da 

qual detalhados desenhos de produção e orçamentação foram feitos. Como 

produtores consultores, o NIP participa, atualmente, dos projetos de longa-

metragem "Viajantes do Bosque Encantado", de Alê Abreu com a Buriti Filmes e 

"Coração das Trevas", de Rogério Nunes. 

 

O NIP é também a produtora encarregada da gestão de várias produções, dentre 

elas, o longa-metragem "Arca de Noé" em produção pela Gullane Entretenimento 

e Videofilmes; o longa-metragem "Tito e os Pássaros", de Gustavo Steinberg; o 

longa-metragem "Aldeotas", de Gero Camilo; e a série de televisão "Senninha 

na Pista Maluca", para o Instituto Ayrton Senna.  
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Um detalhe importante: “Tito e os Pássaros” foi o representante do Brasil na 

mostra competitiva do prestigiado Festival de Animação de Annecy, na França. 

 

É contando com a expertise do NIP que vamos gerir a produção da obra “A VIDA 

NO CÉU”, permitindo a sua conclusão dentro do orçamento e dos prazos 

previstos. São com parcerias como essa que traremos para Minas Gerais 

conhecimento técnico indispensável para a produção da obra, lembrando que 

estamos tratando da realização de um dos primeiros longas de animação a 

serem produzidos no estado. Imaginar que isso possa ser feito sem este tipo de 

parceria é desconhecer o complexo universo da produção de animação. 

 

O Que a Flash Minas TV Produtora e Marketing demonstrou em sua 

Proposta? 

 

Que ela ainda não tem um projeto totalmente desenvolvido. Isto está claro em 

seu orçamento quando ela prevê a contratação de consultores de concepção 

visual e tratamento final de roteiro. 

 

Outro ponto a se comparar diz respeito aos elementos gráficos apresentados 

pela Dromedário Cinema e Vídeo, com vários cenários e os personagens 

principais, inclusive com estudos de movimento, o que não foi feito pela Flash 

Minas TV Produtora e Marketing. 

 

Não há também informações sobre a gestão do projeto. 

 

 

As Parcerias 

 

O projeto “A VIDA NO CÉU” conta com o apoio da Agência de Desenvolvimento 

do Polo Audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais e da empresa ENERGISA, 

o que está documentado na proposta apresentada. 

 

Desde 2007, o Polo Audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais atua com uma 

missão a cumprir: “Promover produções audiovisuais, formação técnica, 

festivais, eventos e ações estratégicas para consolidação do setor audiovisual 

como vetor de desenvolvimento na Região, gerando recursos e novas 

oportunidades de trabalho e negócios, com impacto na economia local.” 

 

É isso que permitiu que mais de 15 longas-metragens fossem produzidos na 

região e a negociação para que muitos outros venham filmar no Polo. 
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Quanto à animação, desde 2011, foram realizadas várias capacitações na 

região, além de diversas residências criativas. Há também em vigor um convênio 

com a UEMG, específico para animação. Em 2017, a produção de storyboards 

e animatics do filme “Coração das Trevas”, de Rogério Nunes, foi totalmente 

realizada no Polo Audiovisual da Zona da Mata, inclusive, com a participação de 

profissionais franceses. 

De outro lado, a ENERGISA, que é uma das maiores empresas de energia do 

país e a grande parceira do Polo Audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais, 

confirmou sua intenção de patrocinar a obra e fazer do projeto “A VIDA NO CÉU” 

o primeiro longa de animação produzido na região. 

 

O Que a Flash Minas TV Produtora e Marketing demonstrou em sua 

Proposta? 

 

Ao analisar a proposta da Flash Minas TV Produtora e Marketing, deparamos 

com várias ideias, mas nada de concreto. Vejamos o que foi dito na seção 

“Outros Acordos e Parcerias” da proposta da empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poderá ser feito uma parceria.....Outra parceria possível é com a 

UEMG.....Também poderá ser exibido.... Como pode ser observado, nada de 

concreto foi apresentado, mas, apenas uma série de intenções. 

 

 

A Experiência do Proponente 

 

O presente certame tem recursos da CODEMGE e, também, do Fundo Setorial 

do Audiovisual através da linha de Arranjos Regionais. 

 

A Dromedário Cinema e Vídeo conta, atualmente, com três contratos com a 

ANCINE/BRDE. Essa experiência é fundamental, não só para a obtenção dos 

recursos restantes do FSA, mas também na sua administração. 
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O responsável técnico pela proposta da Dromedário Cinema e Vídeo é Breno 

Nogueira, sócio da empresa e um dos produtores mais ativos do mercado mineiro. 

Sob sua coordenação, seis projetos com o Fundo Setorial do Audiovisual já foram 

e/ou estão sendo produzidos, totalizando mais de R$ 7 milhões.   

 

O Que a Flash Minas TV Produtora e Marketing demonstrou em sua 

Proposta? 

 

Que nem a empresa nem a sua equipe tem qualquer experiência com projetos 

que utilizam recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, sobretudo no montante 

previsto. 

 

 

A Distribuição e os Novos Editais de Cinema 

 

Durante a defesa oral, parte integrante da presente proposta, comunicamos aos 

avaliadores que a obra “A VIDA NO CÉU” já contava com uma distribuidora: a 

empresa CINEART Filmes.  

 

E não é só isso. A CINEART também se dispôs a inscrever a obra no próximo 

edital de cinema a ser lançado pela ANCINE. O propósito é o de buscar mais 

uma parte dos recursos previstos no orçamento. 

 

A CINEART Filmes é uma distribuidora que faz parte de um grupo que administra 

mais de 60 salas de cinema em Minas Gerais e é grande parceira dos maiores 

grupos exibidores do país. 

 

O Que a Flash Minas TV Produtora e Marketing demonstrou em sua 

Proposta? 

 

Que a obra ainda não conta com uma distribuidora para colocar o filme no circuito 

exibidor. 

 

 

O Plano de Promoção e Divulgação 

 

A animação, ao lado dos formatos, é o tipo de obra audiovisual que mais chance 

tem de performar internacionalmente. Por isso, o nosso orçamento propõe que 

a obra seja realizada em inglês para posterior dublagem em português. 
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Assim, é fundamental buscar, primeiramente, os principais festivais do mundo, 

conforme relacionado em nossa proposta e evidenciado em nosso cronograma, 

com prazo de seis meses. Com a repercussão alcançada nos festivais é que 

deve se pensar no lançamento comercial nas salas de cinema. 

 

Além disso, é sabido que a distribuidora tem papel estratégico nesse processo. 

Tê-la, desde o início, ao lado da produtora é fator de sucesso para o filme. 

 

O Que a Flash Minas TV Produtora e Marketing demonstrou em sua 

Proposta? 

 

Há, na proposta da empresa, várias incongruências. No item “Plano de 

Promoção e Divulgação” da proposta da empresa, é colocado que o filme será 

lançado em festivais durante dois meses e depois será feita a exploração 

comercial no segmento de salas de cinema. No item “Plano de Negócios”, é 

exposto que festivais e salas de cinema acontecerão simultaneamente. Já, no 

cronograma, o prazo para os festivais salta para 95 semanas (da 145ª a 240ª 

semana), conforme pode ser observado abaixo. 

 

 

Como pode ser visto, não há por parte do proponente Flash TV Minas Produtora 

e Marketing uma coerência quanto ao lançamento do filme. Claro que isso se 

deve ao fato do projeto não contar com uma distribuidora e a falta de experiência 

da empresa em projetos de conteúdo. 

 

 

Ações Multiplataforma 

 

A Dromedário Cinema e Vídeo deixa claro em sua proposta que uma propriedade 

intelectual como “A VIDA NO CÉU” não pode deixar de buscar novas janelas 

para serem exploradas. Ela cita seu esforço em reunir uma equipe inteira para 

se dedicar ao primeiro desenvolvimento de um game e sua posterior inscrição 

no edital do Ministério da Cultura, o que foi, efetivamente, realizado.   
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A proposta também cita a importância da presença nas redes sociais, não 

apenas como estratégia de divulgação, mas também como formação de base de 

fãs. 

 

O Que a Flash Minas TV Produtora e Marketing demonstrou em sua 

Proposta? 

 

Nada. O potencial imenso para ações multiplataforma de uma animação, 

simplesmente, não é levado em conta. 

 

 

A Equipe 

 

Esse é um tópico à parte que será amplamente explorado no quesito “Histórico 

de Projetos da Proponente e Equipe”, na próxima seção do nosso recurso. Lá, 

será demonstrado a enorme diferença que existe entre as equipes propostas. 

 

Entretanto, num quesito que visa analisar “Planejamento e Viabilidade de 

Realização”, não se pode deixar de levar em conta os recursos humanos que 

estarão disponíveis para o projeto.  

 

Preocupada com essa questão, a Dromedário Cinema e Vídeo indicou um grupo 

de profissionais de alto nível para fazer frente aos desafios desse tipo de projeto, 

sem esquecer também da gestão.  

 

Solicitamos atenção especial da Comissão Permanente de Licitação na análise 

dos recursos humanos propostos e na identificação de qual produtora tem o 

melhor quadro para planejar e viabilizar a realização de uma obra audiovisual. 

 

O Que a Flash Minas TV Produtora e Marketing demonstrou em sua 

Proposta? 

 

Propôs um grupo de profissionais com experiência muito incipiente, sem indicar 

como pretende gerir o seu projeto, com a produção executiva e a direção de arte 

entregues a técnicos que jamais desempenharam essa função em alguma obra. 

 

 

Assim, conforme amplamente demonstrado acima, há diferenças enormes entre 

a proposta da Flash Minas TV Produtora e Marketing e a da Dromedário Cinema 

e Vídeo no quesito de avaliação “Planejamento e Viabilidade de Realização”.  
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Mesmo sendo cabal essa diferença no quesito em questão, o Julgador 2 acabou 

por oferecer uma pontuação igual para as duas empresas e o Julgador 3 uma 

nota bem menor para a Dromedário Cinema e Vídeo. 

 

Como não há justificativa para esse tratamento tão diferenciado e em face dos 

argumentos expostos acima, solicitamos a revisão das notas da Dromedário 

Cinema e Vídeo no quesito “Planejamento e Viabilidade de Realização” para 

o nível máximo, ou seja, 10 (dez). 

 

 

2 - Sobre o quesito “HISTÓRICO DE PROJETOS DO PROPONENTE E 

EQUIPE” 

 

Na avaliação geral do Histórico dos Proponentes e suas Equipes, foram 

obtidas as seguintes notas pelos proponentes: 

 

Flash Minas TV Produtora e Marketing – 1,00 

Dromedário Cinema e Vídeo – 1,05 

 

Ao nosso ver, há uma enorme diferença entre as empresas e as equipes 

propostas. Senão vejamos: 

 

 

As Produtoras 

 

A Flash Minas TV Produtora e Marketing se define da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser observado, a empresa apresentou como portfólio apenas a obra 

Flash Minas TV, um programa de variedades ancorado pelo responsável técnico 

do projeto, o Sr. Lázaro Camilo. 
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Por sua vez, a Dromedário Cinema e Vídeo, relacionou três obras selecionadas 

e contratadas pelo BRDE/ANCINE com investimentos de mais de R$ 6 milhões 

do Fundo Setorial do Audiovisual, quais sejam:    

 

- Série infantil “Árvore dos Araújos”, com 26 episódios de 13 minutos -  

  (R$ 1.690.000,00); 

- Longa metragem “A Queda”, com 110 minutos – (R$ 1.800.000,00); 

- Série adulta de comédia dramática “Azul Celeste”, com 13 episódios de 

26 minutos – (R$ 2.560.000,00). 

  

Não há como contestar que essa relação é uma prova da grande capacidade 

técnica da Dromedário Cinema e Vídeo, visto que poucas empresas mineiras 

mantêm relação tão profícua com a Agência Nacional de Cinema. 

 

Além disso, a empresa forma grupo econômico com a Aldeia Produções, 

situação declarada à ANCINE, conforme dispõe regulação imposta pela agência. 

Breno Nogueira é sócio comum com posição preponderante nas deliberações 

sociais de ambas as empresas, daí a necessidade desta declaração. A Aldeia 

foi criada em 2005 e foi responsável pela realização de mais de 1.800 produtos 

audiovisuais, dentre séries de ficção e documentário, programas de televisão, 

vídeos educativos, institucionais e publicitários. 

 

Entre 2014 e 2016, a Aldeia Produções realizou a série documental “Retratos de 

Fé”, com 52 episódios de 26 minutos e a série dramática “Mostra Tua Cara!”, 

com 13 episódios de 26 minutos. As duas produções foram coordenadas por 

Breno Nogueira. 

 

A proposta da Dromedário Cinema e Vídeo traz ainda outras produções 

realizadas pelo grupo econômico. 

 

É inegável que esse histórico de produções diferencia bastante as duas 

empresas. O grupo econômico a qual a Dromedário pertence e, ela mesma 

isoladamente, tem muito mais experiência na produção de conteúdo do que sua 

concorrente, a Flash Minas TV Produtora e Marketing. 

 

 

As Equipes 

 

O quadro abaixo apresenta os profissionais indicados pelas proponentes para 

compor suas equipes: 
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Produtora/ 

Cargo 

Flash Minas TV 

Produtora e Marketing 

Dromedário Cinema e 

Vídeo 

Produtor Executivo Eron Vicente de Paula Breno Nogueira 

Diretor Igor Santos Bastos Alois di Leo e Diogo Hayashi 

Diretor de Arte Elisa Guimarães Santos  

Roteirista Igor Santos Bastos Laura Barile 

  

 

O Produtor Executivo 

 

Para a produção executiva, a Flash Minas TV Produtora e Marketing propõe Eron 

Vicente de Paula. Entretanto, em seu currículo, ele figura como operador de 

câmera e repórter cinematográfico. Não há registro de o profissional ter 

trabalhado em produção executiva, bastando para tanto ler o currículo 

encaminhado com a proposta. 

 

A Dromedário Cinema e Vídeo propõe o seu sócio-diretor, Breno Nogueira, para 

a função de produção executiva. Breno foi responsável pela realização de mais 

de 1.800 produtos audiovisuais, sempre na posição de produção, seja ela 

executiva, seja na coordenação ou na direção. Os produtos mencionados acima 

utilizaram os mais diversos formatos audiovisuais e metade deles foi exibida 

nacionalmente. 

 

Somente nos últimos 5 anos, foram 2 séries de ficção, 2 séries documentais e 

agora um longa-metragem. Entre 2008 e 2013, como coordenador de produção 

de uma emissora fechada de televisão, esteve à frente de mais de 900 produtos 

audiovisuais, nos mais variados formatos. 

 

Há, portanto, uma diferença de experiência enorme entre os dois profissionais. 

 

 

O Diretor 

 

Para dirigir sua obra, a Flash Minas TV Produtora e Marketing propõe Igor Santos 

Bastos. No currículo apresentado na proposta da empresa, Igor figura como 

diretor no videoclipe “Venerando Pagã” e no DVD “Brinquedorias no Palco”. No 

restante das obras apresentadas, ele atua como animador, como produtor, 

assistente de produção e/ou editor. 
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“Venerando Pagã” é um trabalho que Igor divide a direção com Sávio Leite, 

apesar de ser um videoclipe com apenas 3 minutos. Já “Brinquedorias no Palco” 

é um trabalho executado dentro da Escola na qual ele se formou, onde Igor divide 

a direção com outras três pessoas. Não é informado na proposta as veiculações 

que essas obras tiveram. 

 

Por sua vez, a Dromedário Cinema e Vídeo propõe para direção os artistas Alois 

di Leo e Diogo Hayashi.  

 

Alois fez mestrado em Direção de Animação na NFTS - National Film and 

Television School, na Inglaterra, tendo já atuado como diretor de animação 

para o Sesame Studios de Nova Iorque. 

 

O curta “Caminho dos Gigantes/Way of Giants”, dirigido e animado por Alois, 

estreou em Annecy, em 2016, na seleção oficial do festival. O filme foi 

selecionado em mais de 140 festivais e ganhou alguns prêmios como: “Best 

of the Fest" no Chicago Children’s Film Festival, “Prix du Jury” no 25ª Festival 

Biarritz Amérique Latine, “Melhor Diretor” no Curta Cinema 2016 no Rio de 

Janeiro, Kikito de melhor som no Festival de Gramado, “Melhor Animação” no 

Shorts Film Festival & Asia e foi finalista no Grande Prêmio do Cinema 

Brasileiro 2017. “Caminho dos Gigantes” foi a única animação brasileira a se 

qualificar para o Oscar de 2017.  

 

Outro curta dirigido e animado por Alois foi “The Boy who wanted to be a Lion 

(2010)”. O filme foi exibido em diversos festivais pelo mundo, incluindo 

Semana da Crítica do Festival de Cannes, Hiroshima, Annecy, Anima Mundi, 

e ganhou alguns prêmios como o Lotte Reiniger Promotion Award por melhor 

filme no “Stuttgart Festival of Animated Film”.  

 

Já Diogo Hayashi fez pós-graduação em Cinema na School of Visual Arts em 

Nova Iorque e, em 2017, foi selecionado para o Berlinale Talents do Festival 

de Berlim, como diretor e diretor de arte. 

 

Diogo tem uma longa história com Minas Gerais e o Polo Audiovisual da Zona 

da Mata. Foi lá, em Cataguases, que, em 2013, ele conduziu a direção de arte 

do longa metragem “Exilados do Vulcão”, de Paula Gaitan. Em Cataguases e 

Muriaé, em 2014, Diogo dirigiu o seu telefilme Hannya. Já em Belo Horizonte, 

Diogo atuou como diretor de arte no longa metragem “Elon Não Acredita na 

Morte”, do diretor Ricardo Alves Junior e, mais recentemente, em 2018, ele 

exerceu a mesma função no longa “Temporada”, de André Novais Oliveira. 
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Todas essas obras ganharam o mundo e fizeram o cinema mineiro ter destaque 

em vários festivais. É o intercâmbio com profissionais como Diogo e Alois, e os 

competentes artistas mineiros que guardam, ao ver dos produtores do longa “A 

VIDA NO CÉU”, um enorme potencial de inovação e evolução da nossa 

cinematografia, sobretudo da animação que ainda dá seus primeiros passos. 

 

Além da sua atuação como diretor de arte, Diogo já dirigiu quatro filmes, 

exibidos em diversos festivais. “Fogo Selvagem” foi selecionado para Cine 

Ceará, Mix Brasil, Festival Internacional de Curtas de São Paulo – 2017. “ONI” 

foi selecionado para o 58º FICCI, Festival Internacional de Cinema de 

Cartagena de Índias e Curta Cinema, Festival Internacional de Curtas do Rio 

de Janeiro – 2017. “Izamara” foi exibido em dezenas de festivais no Brasil e 

exterior, sendo indicada ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro em 2012. Já 

“Hannya” foi exibido nacionalmente pela TV Cultura em 2014.  

 

Novamente, há uma diferença de experiência enorme entre o profissional 

indicado pela Flash TV Minas Produtora e Marketing e aqueles indicados pela 

Dromedário Cinema e Vídeo. 

  

 

O Roteirista  

 

Para atuar como roteirista de sua obra, a Flash Minas TV Produtora e 

Marketing propõe Igor Santos Bastos, conforme exposto na página 58 da 

proposta, no item FUNÇÃO. No currículo apresentado na presente proposta, 

Igor figura como roteirista nas séries de TV “Caju e Malu” e “Nico o Mico”, 

ambas em desenvolvimento, portanto, ainda não produzidas. Há também um 

crédito de roteirista no DVD “Brinquedorias no Palco”, do qual já tratamos 

acima. 

 

Por sua vez, a Dromedário propõe que Laura Barile continue como roteirista, 

visto que ela está no projeto desde o início e foi a responsável pelo quarto 

tratamento apresentado no presente certame. 

 

Laura tem sido uma das roteiristas mais atuantes de Minas Gerais.  

 

Depois de integrar a equipe de roteiristas de "Gaby Estrella", indicada ao 

Emmy Kids Awards 2014, Laura participou, como roteirista, no 

desenvolvimento de séries em vários Núcleos Criativos e Laboratórios de 

Desenvolvimento contemplados pela Ancine. Somente no núcleo da Aldeia 

Produções, Laura participou do desenvolvimento de cinco projetos para 
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televisão, todos eles com pilotos produzidos, e nos quais Laura teve atuação 

fundamental. 

 

Dentre seus trabalhos recentes merecem ser citados: coordenação da equipe 

de roteiristas da série infantil "Árvore dos Araújos" com 26 episódios de 13 

minutos; criação e coordenação do desenvolvimento da série dramática 

"Mostra tua cara", com 13 episódios de 26 minutos, produzida e exibida nas 

TVs públicas brasileiras; roteirista do longa-metragem “Não abuse deste filme”, 

adaptação da novela gráfica “No abuses de este libro”, com direção de 

Helvécio Rattón; co-criadora da série de documentários infantis “O Mundo da 

Gente”, com 13 episódios de 13 minutos; consultora e colaboradora de roteiro 

no longa-metragem infanto-juvenil “O Que Queremos para o Mundo?”, menção 

honrosa no 2016 Noida, International Film Festival na Índia e selecionado para 

a 19ª Mostra de Cinema de Tiradentes – 2015. 

 

Como pode ser observado, há uma grande diferença de experiência entre o 

profissional indicado pela Flash TV Minas Produtora e Marketing e aquela 

indicada pela Dromedário Cinema e Vídeo. 

 

 

A Diretora de Arte  

 

Para atuar como diretora de arte de sua obra, a Flash Minas TV Produtora e 

Marketing propõe Elisa Guimarães Santos. Em seu currículo, não há nenhuma 

menção de trabalhos em que ela tenha executado a função de direção de arte. 

 

A Dromedário não indicou profissionais para essa função. Isso se deve ao fato 

de que tanto Alois di Leo quanto Diogo Hayashi serem também diretores de arte. 

Em seus currículos constantes da proposta da Dromedário, há várias menções 

aos trabalhos que eles executaram nessa função. 

 

 

Assim, conforme amplamente demonstrado acima, há diferenças gritantes entre 

a Flash Minas TV Produtora e Marketing e a Dromedário Cinema e Vídeo no 

quesito de avaliação “Histórico de Projetos do Proponente e Equipe”. O 

portfólio e os currículos apresentados pela proponente Flash Minas TV Produtora 

e Marketing não apresentam, de forma alguma, sob quaisquer critérios, o mesmo 

nível de experiência e solidez daqueles apresentados pela Dromedário Cinema 

e Vídeo. 
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Mesmo sendo cabal essa diferença, no quesito em questão, o Julgador 2 

ofereceu uma pontuação igual para as duas empresas e o Julgador 3 uma nota 

menor para a Dromedário Cinema e Vídeo. 

 

Como não há justificativa para esse tratamento tão diferenciado e em face dos 

argumentos expostos acima, solicitamos a revisão das notas da Dromedário 

Cinema e Vídeo para o nível máximo no quesito “Histórico dos Proponentes e 

suas Equipes”, ou seja, 10 (dez). 

 

 

3 – Sobre o critério “CAPACIDADE DE FOMENTO AO SETOR AUDIOVISUAL 

EM MINAS GERAIS” 

 

Na avaliação geral da Capacidade de Fomento ao Setor Audiovisual em 

Minas Gerais, foram obtidas as seguintes notas pelos proponentes: 

 

Flash Minas TV Produtora e Marketing – 0,93 

Dromedário Cinema e Vídeo – 0,93 

 

 

O Valor do Projeto 

 

O projeto apresentado pela empresa Flash Minas TV Produtora e Marketing está 

orçado em R$ 2.650.000,00 (dois milhões seiscentos e cinquenta mil reais). Já 

o projeto apresentado pela Dromedário Cinema e Vídeo está orçado em R$ 

8.560.840,00 (oito milhões e quinhentos e sessenta mil e oitocentos e quarenta 

reais). 

 

Fica a pergunta: Qual projeto tem maior capacidade de fomentar o setor 

audiovisual de Minas Gerais? 

 

A resposta parece óbvia, mas, ao julgar, dois avaliadores resolveram não levar 

em conta que Recurso está diretamente relacionado à Capacidade de 

Fomento. 

 

 

Os Empregos Criados 

 

Não bastasse essa enorme diferença quanto aos valores a serem dispendidos, 

há outra questão que é fundamental: o número de empregos que cada projeto 

pretende gerar. 
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Para a análise abaixo, analisamos os orçamentos apresentados pelas duas 

empresas. 

 

Na etapa de pré-produção, a proposta da Flash Minas TV Produtora e Marketing 

pretende empregar 8 pessoas, enquanto a proposta da Dromedário Cinema e 

Vídeo prevê o emprego de 24 profissionais. 

 

Na etapa de produção, a proposta da Flash Minas TV Produtora e Marketing 

pretende empregar 18 pessoas, enquanto a proposta da Dromedário Cinema e 

Vídeo prevê o emprego de 25 profissionais. 

 

Na etapa de pós-produção, a proposta da Flash Minas TV Produtora e Marketing 

pretende empregar 8 pessoas, enquanto a proposta da Dromedário Cinema e 

Vídeo prevê o emprego de 12 profissionais. 

 

Há aqui uma ressalva importante a ser feita. Enquanto a proposta da Dromedário 

Cinema e Vídeo reserva R$ 450 mil para encargos sociais, a proposta da Flash 

Minas TV Produtora e Marketing não prevê sequer um real. 

 

Fica a pergunta: Qual projeto tem maior capacidade de fomentar o setor 

audiovisual de Minas Gerais? 

 

A resposta também parece óbvia, mas, ao julgar, dois avaliadores resolveram 

não levar em conta que Contratação de Profissionais está diretamente 

relacionado à Capacidade de Fomento. 

 

Mesmo sendo óbvias as diferenças expostas acima, no quesito em questão, o 

Julgador 2 ofereceu uma pontuação maior para a Flash TV Minas Produtora e 

Marketing e o Julgador 3 uma nota igual para as duas empresas. 

 

Como não há justificativa para esse tratamento tão diferenciado e em face dos 

argumentos expostos acima, solicitamos a revisão das notas da Dromedário 

Cinema e Vídeo no quesito “Capacidade de Fomento ao Setor Audiovisual 

em Minas Gerais” para o nível máximo, ou seja, 10 (dez).  

 

 

4 - A Opção pela Linha “Arranjo Produtivo Local” 

 

Finalmente, é importante ressaltar o porquê da nossa escolha pela linha “Arranjo 

Produtivo Local” e pelo Polo Audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais. 
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No início de 2016, as empresas Dromedário Cinema e Vídeo e Mutuca Filmes 

resolveram se unir para desenvolver e produzir o projeto “A VIDA NO CÉU”, 

tornando-se coprodutoras. 

 

A Mutuca Filmes tinha profundo conhecimento e grande participação em tudo 

que vinha sendo feito no Polo Audiovisual da Zona da Mata e nos seus planos 

para o futuro. Muitas das produções que vinham sendo ali realizadas contavam 

com a Mutuca Filmes como coprodutora, o que acabou resultando na mudança 

da empresa para a cidade de Cataguases. 

 

Como o Polo vinha desenvolvendo muitas ações de capacitação e de incentivo 

a projetos de animação desde 2011, as empresas Dromedário e Mutuca 

decidiram que o projeto seria realizado na Zona da Mata de Minas Gerais.  

 

Em 2017, a Dromedário Cinema e Vídeo realizou a sua primeira produção na 

região, mais precisamente em Leopoldina, no Distrito de Piacatuba, e em 

Cataguases. Denominada “Árvore dos Araújos”, o projeto culminou numa série 

infantil de 26 episódios de 13 minutos. Foi, sem dúvida alguma, a melhor 

experiência de produção já vivenciada pelas empresas que formam o grupo 

econômico Aldeia/Dromedário. 

 

Além de apoio integral da Agência do Polo, que atua como uma verdadeira Film 

Commission, foi possível também contar com um grupo de profissionais 

capacitados e bastante motivados. Na nossa estada no Polo, por cerca de quatro 

meses entre pré-produção e produção, tomamos conhecimento das realizações 

e projetos do Polo, desde as suas primeiras ações em 2007, e não tivemos 

dúvidas de que a nossa decisão, tanto de filmar na região quanto de executar ali 

nossos novos projetos, não poderia ser mais acertada. 

 

O Polo Audiovisual da Zona da Mata é uma realidade, senão vejamos: 

 

- É reconhecido nacionalmente como Arranjo Produtivo Local em 

audiovisual com governança a partir da APOLO - Agência de 

Desenvolvimento do Polo Audiovisual da Zona da Mata, fundada em 

2014. A Agência atua como responsável por toda mediação e interlocução 

com prefeituras municipais, órgãos públicos e outras importantes 

instituições, fundações e empresas privadas na região; 

 

- Foi selecionado em 2013, por edital nacional, como “APL INTENSIVO 

EM CULTURA” pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e 
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Comércio, em parceria com Ministério da Cultura, Sebrae, Secretarias de 

Estado da Cultura e de Desenvolvimento do Governo de Estado de Minas 

Gerais; 

  

- Foi laureado com diversos prêmios, com destaque para “ECONOMIA 

CRIATIVA 2015” junto a Fundação Dom Cabral, FDA e Diário do 

Comércio de Minas Gerais e, em 2016, o “CULTURA E 

DESENVOLVIMENTO” da Federação das Indústrias de Minas Gerais – 

FIEMG e Revista Comunicação. Somente entre 2015 e 2017, por meio 

dos filmes produzidos no âmbito do Polo Audiovisual, foram conquistados 

mais de 30 prêmios em importantes festivais nacionais e internacionais; 

  

- Tem marcante atuação no fortalecimento de empreendedores locais, por 

meio da atuação da Agência como mediadora, no credenciamento de 

centenas de profissionais e empresas, para contratação de artistas, 

técnicos, prestadores de serviço e empresas fornecedoras da região; 

 

- Sempre trabalhou na constituição de uma Rede de Cooperação 

Regional, por meio do compromisso estratégico e da liderança da 

ENERGISA, uma empresa genuinamente mineira, que atua no setor de 

energia elétrica em âmbito nacional. Com sede na cidade de Cataguases, 

a ENERGISA vem se constituindo, nos últimos anos, como a principal 

empresa privada patrocinadora e fomentadora do setor audiovisual 

em Minas Gerais; 

 

- Está implantando um sólido projeto de transformação do Polo 

Audiovisual em um grande centro de produção de projetos infanto-juvenis, 

de animação e live-action. 

  

É esse trabalho, que teve início em 2007, que nos fez ter certeza que a decisão 

de produzir nossos trabalhos no Polo Audiovisual da Zona da Mata estava 

correta.  

 

É em função de tudo isso que o Polo tem sido convidado para apresentar sua 

experiência em vários estados brasileiros e, mais recentemente e mais uma vez, 

na MAX – Minas Audiovisual Expo, onde seus responsáveis participarão de 

mesas redondas, palestras, painéis, estandes e na mostra especial com 

produções realizadas na região. 

 

Com o imenso respeito que todo município merece e louvando toda inciativa que 

tem por objetivo a descentralização de qualquer tipo de produção, temos a dizer 
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que não identificamos em Nova Serrana, atualmente, os mínimos indícios de que 

ali exista ou possa existir no curto e médio prazo um Arranjo Produtivo Local 

voltado para a produção audiovisual. 

 

Esse é um ponto que, em conjunto com os outros argumentos apresentados 

anteriormente, tem que ser levado em conta na avaliação das propostas do 

presente certame.  

 

Finalmente, deve ser lembrado que o PRODAM, Programa do Audiovisual 

Mineiro, é uma iniciativa de suma importância e foi construído a partir de muito 

diálogo e intensa colaboração dos vários agentes do mercado. Essa licitação, 

talvez a ação mais importante do PRODAM até o presente momento, não pode 

deixar que equívocos tão evidentes coloque em risco o grande trabalho 

executado nesses últimos três anos e meio. 

 

 

Nestes termos, pede-se deferimento para que novas notas sejam aplicadas aos 

critérios apontados acima na avaliação da proposta da empresa Dromedário 

Cinema e Vídeo, visando adequá-las à realidade do que foi apresentado. 

  

 

 

 Breno Sérgio Gomide Nogueira 
 Dromedário Cinema e Vídeo 



ANEXO

APRESENTAÇÃO POWERPOINT

DEFESA ORAL





Breno Nogueira

Dromedário Cinema e Vídeo





“A VIDA NO CÉU” é um longa de animação inspirado 
na obra homônima de José Eduardo Agualusa. 

O projeto contou com recursos de desenvolvimento 
da linha de fomento PRODAV 05/2015.

O que é?



Storyline

Depois do Grande Dilúvio, os sobreviventes foram viver no 
céu, em vilas e cidades voadoras. O jovem Benja, morador da 

Vila de Luanda, resolve ir até o Paris, um imenso e luxuoso 
dirigível, procurar por seu pai desaparecido. Lá, ele descobre 

que o comandante da cidade tem um plano que ameaça o 
futuro do planeta. Será que Benja conseguirá detê-lo? 















Boniface, o tirano do Paris, tem um plano que 
ameaça o futuro do planeta. 

O QUE ELE PRETENDE FAZER?





PERSPECTIVAS PARA O 
PROJETO



- Roteiro no Quarta Tratamento

- Proposta de Direção de Arte

- Garantia de patrocínio da ENERGISA

- Contrato de Distribuição assinado com a CINEART

- Acordo para a CINEART apresentar o projeto no próximo 
edital de cinema da ANCINE

- Acordo de Consultoria de Gestão com a NIP

Situação Atual



- Apresentação do projeto no edital da Lei de Incentivo de 
Minas

- Apresentação do projeto em outros editais

- Apresentação do projeto para investidores na MAX

- Busca de um co-produtor minoritário internacional 
(Portugal ou França)

Próximos Passos



Missão
- Promover produções audiovisuais, formação técnica, festivais, 

eventos e ações estratégicas para consolidação do setor 
audiovisual como vetor de desenvolvimento na Região, gerando 
recursos e novas oportunidades de trabalho e negócios, com 
impacto na economia local

- Atuação desde 2007

- 15 longas já produzidos na região e mais 3 produções em 2018

Polo Audiovisual da Zona da Mata



Polo Audiovisual da Zona da Mata

Ações de Animação – Desde 2011
Várias capacitações

Residências criativas anuais

Convênio com universidades (UEMG desde 2011)

Produção de Storyboards e Animatics do filme 
“Coração das Trevas”, com participação de 
profissionais franceses

Consultoria do NIP

“A Vida no Céu” é o novo passo do projeto.



Encarregada da gestão de várias produções, dentre elas: 

- Longa-metragem "Arca de Noé" em produção pela Gullane
Entretenimento e Videofilmes; 

- Longa-metragem "Tito e os Pássaros", de Gustavo Steinberg; 

- Longa-metragem "Aldeotas", de Gero Camilo; 

- Série de televisão "Senninha na Pista Maluca", para o Instituto 
Ayrton Senna. 

Como produtores consultores participam dos seguintes projetos de 
longa-metragem: "Viajantes do Bosque Encantado", de Alê Abreu 
com a Buriti Filmes e "Coração das Trevas", de Rogério Nunes. 

Núcleo de Produção Independente



Obrigado




