Terça-feira, 29/11/2016
Sala 1 (BNDES)

Sala 2 (Petrobras)

Lounge

9h30 - 11h00

Painel: panorama do
mercado audiovisual

-

Encontro com A&E / History / Lifetime / H2
Encontro com WooHoo
Encontro com Fox

11h00 - 11h30

Intervalo

Intervalo

Intervalo

11h30 - 12h30

Painel: coprodução

Sessão temática:
Documentários

Encontro com Comedy Central e Paramount
Encontro com Nickelodeon e MTV

12h30 - 14h30

Almoço

Almoço

Almoço

14h30 - 16h00

Painel: a evolução
dos modelos no
mundo digital

Sessão temática:
Ficção

Encontro com BoxBrazil
Encontro com Cartoon / Boomerang

16h00 - 16h30

Intervalo

Intervalo

Intervalo

16h30 - 18h00

Painel: Estudo Apro
Sebrae - Mapeamento
e Impacto Econômico
do Setor Audiovisual
no Brasil.

Sessão temática:
Animação/
infantil

Encontro com canais Universal
Encontro com canais Turner (entretenimento)

Sala de vidro

Rodadas
de negócio

quarta-feira, 30/11/2016
Sala 1 (BNDES)

Sala 2 (Petrobras)

Lounge

9h30 - 11h00

Painel: gestão de
propriedades
intelectuais

-

11h00 - 11h30

Intervalo

Intervalo

Encontro com ESPN
Encontro com Curta!
Encontro com PlayKids
Encontro com canais Sony

11h30 - 13h00

Painel: Apresentação
Ancine

Painel: VOD hoje
e amanhã

Encontro com Discovery
Encontro com TV Escola / TV Ines

13h00 - 14h30

Almoço

Almoço

Almoço

14h30 - 16h00

Painel: inovação e
linguagem em VR

Sessão temática:
lifestyle / unscripted

Encontro com Futura
Encontro com Arte1
Encontro com ZooMoo
Encontro com Looke

16h00 - 16h30

Intervalo

Intervalo

Intervalo

16h30 - 18h00

Encontro Spcine:
Balanço da empresa
e as perspectivas
para o audiovisual em
São Paulo

-

Encontro com TV Cultura
Encontro com CinebrasilTV
Encontro com PlayTV

Sala de vidro

Rodadas
de negócio

* Este programa está sujeito a alterações de horários e nomes. A Converge Comunicações faz todos os esforços para
realizar o evento dentro da grade original, mas eventuais atrasos e cancelamentos podem acontecer. A inscrição não
dá direito a almoço no local do evento. As palestras estarão disponíveis aos espectadores do seminário apenas quando
autorizadas por seus autores. Mais informações pelo site www.telasforum.com.br

Dia 29/11 - terça-feira

Sala 1 (BNDES)
8:30 - 9:30

credenciamento

9:30 - 11:00
Painel: Panorama do
	mercado audiovisual
Como a produção de TV, cinema e publicidade
vem transpondo o momento de crise
econômica do país. Os velhos modelos ainda
se sustentam? Há avanços rumo a uma
indústria menos dependente de incentivos?
Que novos modelos podem ser apontados para
produtores de todos
os portes.
Painelistas
•Zico Góes, diretor de conteúdo e produção da Fox
•Silvia Elias, diretora de conteúdo local da Turner
•Carla Albuquerque, diretora e produtora
executiva da Medialand
•Mayra Lucas, sócia-diretora da Glaz
Moderador
•André Mermelstein, da Tela Viva
11:00 - 11:30

Intervalo

11:30 - 12:30
Painel: O amadurecimento
	da coprodução
Coproduzir tem se tornado prática cada vez
mais comum, seja entre produtoras apenas,
ou envolvendo canais de TV paga e TV aberta,
distribuidores e outros parceiros, nacionais
e internacionais. Neste painel abordaremos
as vantagens e as dores desta modalidade,
analisando casos de sucesso.
Painelistas
•Henry Galsky, coordenador de projetos e
conteúdo do Canal Brasil
•Fernando Dias, sócio-diretor da Grifa
•Paulo Franco, superintendente artístico e de
programação da Record
Moderador
•Paulo Markun
12:30 - 14:30

Almoço

14:30 - 16:00 Painel: a evolução dos modelos
	no mundo digital
Como está se dando a integração cada
vez maior do mundo do vídeo online com
a produção profissional de conteúdos. Que
papel podem ter os produtores e distribuidores
tradicionais no mundo online? O que aprender
dos cases de sucesso do vídeo na Internet.
A geração de talentos nascida e criada na
Internet.
Painelistas
•André Barros, sócio fundador, NWB
•Nelson Botega, Co-fundador e CEO, Rede Snack
•Luis Barros, Fundador & CEO, Digital Stars
•Bruno Marossi, diretor executivo, Blues
Moderador
•André Mermelstein, diretor, Tela Viva
16:00 - 16:30

Intervalo

16:30 - 18:00 Painel: Estudo Apro\Sebrae 	Mapeamento e Impacto Econômico
	do Setor Audiovisual no Brasil
Apresentação do estudo feito em conjunto por
Apro e Sebrae, elaborado pela Fundação Dom
Cabral, que aponta a importância do setor na
economia do país e identificar a dinâmica das
empresas do setor, em termos de tamanho,
estratégias de negócios, características dos
empregos entre outras.
Painelistas
•Paulo Roberto Schmidt, presidente da Apro
•Rodrigo Zeidan, economista da Fundação Dom Cabral
•Erick Krulikowski, gestor de projetos culturais
•Lucas Foster, fundador da ProjecHub, criador
do Prêmio Brasil Criativo
•Claudio Lins de Vasconcelos, secretário da Economia
da Cultura do Ministério da Cultura
•Elza Paiva, eng. depto de cultura, entretenimento
e turismo, BNDES
•Débora Mazzei, analista técnica, Sebrae
Moderadora
•Debora Ivanov, diretora da Ancine

Dia 29/11 - terça-feira

Sala 2 (Petrobras)
8:30 - 9:30

credenciamento

12:30 - 14:30

11:00 - 11:30

Intervalo

14:30 - 16:00	Sessão temática: ficção
Série no TelasFórum de debates específicos
sobre diferentes gêneros de programação,
suas peculiaridades, seu momento no cenário
mundial, seus desafios e seu futuro nas
diferentes plataformas.

11:30 - 12:30	Sessão temática: documentários
Série no TelasFórum de debates específicos
sobre diferentes gêneros de programação,
suas peculiaridades, seu momento no cenário
mundial, seus desafios e seu futuro nas
diferentes plataformas.

Almoço

Painelistas
•Krishna Mahon, do A&E / History
•Ricardo Aidar, do Canal Azul
•Jorge Bodanzky, cineasta
•Sabrina Nudeliman, da Elo Company
•Julio Worcman, do Curta!

Painelistas
•Silvia Elias, diretora de conteúdo local da Turner
•Maria Rita Nepomuceno, editora de conteúdo
do CinebrasilTV
•João Daniel Tikhomiroff, sócio e diretor geral
artístico da Mixer
•Fabiano Gullane, sócio-diretor da Gullane
•Fabio Trevisan, diretor executivo da Conspiração

Moderador
•André Mermelstein, diretor, Tela Viva

Moderadora
•Cristina Padiglione, da Telepadi
16:00 - 16:30

Intervalo

16:30 - 18:00	Sessão temática: animação/infantil
Série no TelasFórum de debates específicos
sobre diferentes gêneros de programação,
suas peculiaridades, seu momento no cenário
mundial, seus desafios e seu futuro nas
diferentes plataformas.
Painelistas
•Daniela Vieira, senior content director do Cartoon
•Kiko Mistrorigo, sócio-diretor da TV Pinguim
•Alê McHaddo, do 44 Toons/ABCA
Moderador
•Fernando Lauterjung, Tela Viva

Dia 29/11 - terça-feira

Lounge
10:00 - 10:30

Encontro com A&E /History
lifetime / h2
Palestrante
•Krishna Mahon, diretora de conteúdo original
•Yara Camargo, produtora executiva

10:30 - 11:00

Encontro com WooHoo
Palestrante
•Pedro Zander, diretor de programação

11:00 - 11:30

Encontro com canais Fox
Palestrante
•Carlos Queiroz

11:30 - 12:00
Encontro com Comedy Central
	e Paramount
Palestrante
•Elisa Chalfon
12:00 - 12:30

Encontro com Nickelodeon e MTV
Palestrantes
•Natalia Julião
•Cesar Teixeira

12:30 - 14:30

Almoço

15:00 - 15:30

Encontro com BoxBrazil
Palestrante
•Ramiro Azevedo, Coordenador dos canais 		
Prime Box Brazil, Travel Box Brazil e Fashion

15:30 - 16:00

Encontro com Cartoon / Boomerang
Palestrante
•Marcio Sguilaro, gerente de produção do
Cartoon Network, Boomerang e Tooncast

16:00 - 16:30

Intervalo

16:30 - 17:00

Encontro com canais Universal
Palestrantes
•Ana Cristina Paixão, gerente de
conteúdo da NBC Universal
•Fabiano Gullane, diretor da Gullane Filmes
•Paulo Barata, CEO da NBC Universal

17:00 - 17:30

Encontro com canais Turner
Palestrante
•Silvia Elias (Fu)

Dia 30/11 - quarta-feira

Sala 1 (BNDES)
8:30 - 9:30

credenciamento

9:30 - 11:00
Painel: o business da produção
	e a gestão de propriedades
	intelectuais
O modelo de publicidade / incentivos atual
é suficiente para o crescimento de uma
produtora? Como migrar de um modelo de
prestação de serviços para outro de proprietário
e gestor de PIs? Quais as dificuldades?
Painelistas
•Rodrigo Olaio, da Chatrone
•Mara Lobão, sócia/diretora executiva da Panorâmica
•Daniela Busoli, da Formata
•Lara Andrade, do Discovery
Moderador
•Fabio Cesnik, do CQS Advogados
11:00 - 11:30

Intervalo

11:30 - 13:00
Apresentação Ancine: 15 anos
	da agência, 5 anos da Lei do SeAC
Um balanço da atuação da agência do
audiovisual de sua criação até os dias de hoje,
os avanços conquistados e a agenda do
que ainda falta ser equacionado. A Lei 12.485,
seus resultados práticos e o futuro a médio e
longo prazo.
Palestrante
•Manoel Rangel, diretor-presidente da Ancine
Moderador
•Fernando Lauterjung, da Tela Viva

13:00 - 14:30

Almoço

14:30 - 16:00	Painel: inovação e linguagem em VR
As grandes marcas e produtores já investem
forte na realidade virtual, e o Brasil está alinhado
aos principais países no desenvolvimento
desta modalidade audiovisual. Onde estão as
oportunidades? O que falta desenvolver na
linguagem, tecnologia e nos modelos para a
popularização destes conteúdos?
Painelistas:
•Tadeu Jungle, da Academia de Filmes
•Ricardo Laganaro, da O2
•João Marcello Boscolli, co-founder, Panogramma
Moderador
•André Mermelstein, diretor da Tela Viva
16:00 - 16:30

Intervalo

16:30 - 18:00 Encontro Spcine: Balanço da
	empresa e as perspectivas para o
audiovisual em São Paulo
	A empresa de cinema e audiovisual de
São Paulo apresenta suas políticas, programas
e resultados destes dois anos de atuação,
debatendo os desafios para as políticas
audiovisuais da cidade.
Painelistas:
•Maurício Ramos, diretor-executivo de
desenvolvimento econômico
•Renato Nery, diretor-executivo de inovação,
criatividade e acesso

Dia 30/11 - quarta-feira

Sala 2 (Petrobras)
8:30 - 9:30

credenciamento

12:30 - 14:30

11:00 - 11:30

Intervalo

14:30 - 16:00	Sessão temática lifestyle / unscripted
Série no TelasFórum de debates específicos
sobre diferentes gêneros de programação,
suas peculiaridades, seu momento no cenário
mundial, seus desafios e seu futuro nas
diferentes plataformas.

11:30 - 12:30	Painel: VOD hoje e amanhã
Uma visão dos serviços de video on-demand TV
everywhere presentes no mercado brasileiro,
seu papel na distribuição e monetização de
conteúdos, seu impacto na configuração do
mercado e no fomento a novas produções.
Painelistas
•Gerente de Triple Play na NET Serviços de Comunicação S/A
•Danilo Agrella, head de conteúdo
•Luiz Bannitz, diretor de conteúdo e negócios da Looke
•Marcelo Zeni, do ESPN
Moderador
•André Mermelstein, diretor da Tela Viva

Almoço

Painelistas
•Alexandre David, gerente de produção, canais Sony
•Roberto D’Avila, diretor geral da Moonshot
•Elisabetta Zenatti, diretora geral da Floresta
Moderador
•Fernando Lauterjung, da Tela Viva
16:00 - 16:30

Intervalo

Dia 30/11 - quarta-feira

Lounge
9:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:30

12:30 - 13:00

Encontro com ESPN
Palestrante
•Renata Netto

13:00 - 14:30

Almoço

14:30 - 15:00

Encontro com curta!
Palestrante
•Julio Worcman

Encontro com Futura
Palestrante
•João Alegria

15:00 - 15:30

Encontro com PlayKids
Palestrantes
•Danilo Agrella, head de conteúdo

Encontro com Arte1
Palestrante
•Caio Carvalho

15:30 - 16:00

Encontro com canais Sony
Palestrantes
•Alexandre David
•Katia Murgel

Encontro com ZooMoo
Palestrante
•Larissa Prado
•Rosa Crescente

16:00 - 16:30

Encontro com Looke
Palestrante
•Luiz Guimarães

16:30 - 17:00

Encontro com TV Cultura
Palestrante
•Rita Okamura

17:00 - 17:30

Encontro com CinebrasilTV
Palestrante
•Orlando Senna
•Maria Rita Nepomuceno

17:30 - 18:00

Encontro com PlayTV
Palestrante
•Rodrigo Lariu, gerente de produção
e programação

Encontro com Discovery
Palestrantes
•Lívia Ghelli, diretora de programação
dos canais factuais e estilo de vida
•Gabriela Varallo, supervisora de produção
Encontro com TV Escola / TV Ines
Palestrantes
•Gabriel Priolli, assessor de comunicação 		
educativa
•Cristina Carvalho, assessora de projetos 		
especiais

