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Apresentação 

 

Com o objetivo de construir um cadastro dos realizadores audiovisuais do Rio 

Grande do Sul o Instituto Estadual de Cinema - Iecine apresenta os resultados do Mapeamento 

dos Produtores Audiovisuais do Rio Grande do Sul – MAPA AUDIOVISUAL/RS.  

O mapeamento foi realizado em duas etapas. A primeira baseou-se numa busca 

pelos meios de contato dos produtores gaúchos para que em sua segunda etapa o Questionário 

Iecine 2012 pudesse ser enviado. Aplicado entre dezembro de 2012 e março de 2013, o MAPA 

AUDIOVISUAL/RS 2012 investigou prioritariamente os meios de contato, a localização e a 

produção dos realizadores audiovisuais gaúchos. 

Trata-se de um primeiro passo no sentido de construir um cadastro completo e 

atualizado dos produtores de conteúdo audiovisual do estado. Espera-se, com a publicação dos 

resultados, que a participação dos agentes possa tornar-se representativa no segmento e, a 

continuidade das ações de pesquisa, otimize as ações de fomento promovidas pelo Instituto. 

 

Luiz Alberto Cassol 
Diretor do Iecine 



 

Introdução 

 
O Mapeamento dos Produtores Audiovisuais do Rio Grande do Sul – MAPA 

AUDIOVISUAL/RS, tendo sua primeira edição no ano de 2012, foi a campo com o objetivo de criar 
um cadastro das empresas produtoras audiovisuais gaúchas. O levantamento buscou suprir a 
crescente demanda por informações acerca dos realizadores do RS e aperfeiçoar as ações de 
fomento para o setor audiovisual, sejam criadas ou divulgadas pelo Instituto Estadual de Cinema. 

O MAPA AUDIOVISUAL/RS, que será realizado anualmente pelo Iecine, investiga 
prioritariamente questões relativas à estrutura funcional e o campo de atuação das produtoras 
gaúchas, entre elas a capilaridade de produtoras audiovisuais no estado, classificação 
empresarial, volume e tipo de produção dos realizadores gaúchos. 

Com base nos resultados do levantamento, o Iecine pretende ampliar a pesquisa e 
incorporar questões relativas à produção anual dos realizadores, ao acesso a programas de 
fomento e financiamento para a produção e distribuição, além de aferir os meios utilizados para a 
difusão das obras produzidas no estado. Ainda pretende-se investigar se houve aumento da 
produção e da circulação de conteúdo audiovisual gaúcho após a regulamentação da Lei 
12.485/2011. 
 

Notas Técnicas 

 
O Mapeamento dos Produtores Audiovisuais do Rio Grande do Sul – MAPA 

AUDIOVISUAL/RS sistematiza um cadastro das produtoras audiovisuais do Rio Grande do Sul. 
Sendo esta sua primeira edição, apresenta o resultado do cadastro de 198 produtoras de 
conteúdo audiovisual. Das 198 produtoras identificadas, 39 responderam à pesquisa, o que 
possibilitou que o Iecine obtivesse informações de 39 produtoras de conteúdo audiovisual do RS. 
O instrumento de pesquisa teve seu planejamento, apuração e análise sob a responsabilidade do 
Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul, instituição vinculada à Secretaria de Estado da 
Cultura - Sedac. 
 

Objetivos 

 
O MAPA AUDIOVISUAL/RS é uma pesquisa institucional e de levantamento de 

dados da esfera privada de realização audiovisual. Trata-se, basicamente, de um levantamento 
das produtoras audiovisuais localizadas no estado do Rio Grande do Sul, de informações sobre sua 
estrutura, volume e tipo de produção. 

Seu principal objetivo é compilar os meios de contato dos realizadores 
audiovisuais gaúchos e conhecer suas características estéticas e estruturais, para assim identificar 
suas relações com o mercado. O resultado deste levantamento irá possibilitar a divulgação das 
ações do Instituto e a construção de um diálogo permanente com a realização audiovisual do 
estado, permitindo a criação de políticas mais específicas para o segmento. 
 

Unidade de Investigação 

 
A unidade de investigação do MAPA AUDIOVISUAL/RS é o produtor audiovisual 

estabelecido no estado, sendo ele autônomo ou empresa constituída, sendo informante o próprio 
gestor do negócio. 



 

Período de referência da pesquisa 

 
A coleta das informações do Mapeamento dos Produtores Audiovisuais do Rio 

Grande do Sul ocorreu entre 17 de dezembro de 2012 e 31 de março de 2013, sendo efetuada 
através de envio de formulário por correio eletrônico. Os dados coletados referem-se à data do 
recebimento do questionário preenchido. Cabe destacar que o período de referência do 
mapeamento quanto às informações acerca da produção audiovisual é relativa aos filmes 
lançados no período de 2007 a 2012. 
 

Abrangência geográfica da pesquisa 

 
A coleta das informações do Mapeamento dos Produtores Audiovisuais do Rio 

Grande do Sul levantou 204 produtoras e identificou como pertencentes do segmento audiovisual 
198. Do total apurado, 39 produtoras responderam à pesquisa. 
 

Instrumento de coleta 

 
Em sua primeira edição, o MAPA AUDIOVISUAL/RS foi a campo com o 

Questionário Iecine 2012, constituído de 12 (doze) questões. 
Considerando o tipo de coleta, não foi necessário criar um Manual de Coleta para 

o aplicador, as eventuais inconsistências foram sanadas via correio eletrônico. 
 

Coleta dos dados e apuração 

 
Durante os meses de outubro e novembro de 2012, o questionário foi 

desenvolvido de acordo com as necessidades informacionais do Iecine. Após a definição do foco 
da pesquisa, foi realizado contato com instituições que se relacionam com o audiovisual no 
estado: TVE, Fundacine, APTC, SIAV, Pró-cultura e Fumproarte. Algumas das entidades citadas 
colaboraram ao fornecer dados de contato dos realizadores gaúchos. 

O levantamento identificou 196 produtoras audiovisuais. Destas, 191 possuíam 
correio eletrônico. Em 17 de dezembro, o Questionário Iecine 2012 foi encaminhado como anexo 
na mensagem, no formato Word, e as respostas foram tabuladas e analisadas pelo aplicador da 
pesquisa. Em março de 2013, o questionário foi publicado no blog do Iecine e foi realizada uma 
campanha de divulgação nas redes sociais do Instituto. 

Dos 191 questionários enviados, 38 mensagens retornaram com uma notificação 
de falha no recebimento, desta maneira acredita-se que somente 153 questionários chegaram ao 
destino. Ainda foi verificado que 6 das produtoras identificadas não possuíam atividades 
relacionadas ao segmento audiovisual, portanto, o total investigado passou a ser 147 produtores 
audiovisuais. 

 

Disseminação dos resultados 

 
É necessário ressaltar que as informações acerca das produtoras audiovisuais 

pesquisadas são de natureza privada, configurando assim, um conjunto de informações a serem 
divulgadas coletivamente. Neste contexto, embora o Iecine não se exima da responsabilidade 



 

final pelas informações divulgadas, confere às Produtoras Audiovisuais participantes e seus 
informantes um caráter de maior co-responsabilidade pelos dados ora apresentados. 

Os dados da MAPA AUDIOVISUAL/RS serão disponibilizados no portal do Iecine na 
Internet, apresentando as informações das Produtoras Audiovisuais participantes da pesquisa. O 
Instituto ainda irá disponibilizar em seu portal um espaço dedicado à divulgação dos contatos das 
empresas produtoras gaúchas que assim desejarem, com a compreensão de que, dessa forma, 
fomenta diretamente a produção audiovisual gaúcha e brasileira. 

 
1. Aderência à pesquisa 

 
A primeira análise a ser feita é com relação à participação dos produtores e 

realizadores do audiovisual. O Instituto Estadual de Cinema é uma instituição pública vinculada à 
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e utiliza correio eletrônico, redes sociais, 
mídia impressa e portal da Secretaria para divulgar suas ações. 

Para a divulgação do MAPA AUDIOVISUAL/RS optou-se pelo encaminhamento via 
correio eletrônico. A participação foi de 27%, o que, em termos quantitativos, representa o 
recebimento de apenas 39 questionários respondidos. 

Considerando a baixa representatividade, as constatações a seguir apresentadas 
não poderão ser interpretadas como o retrato dos realizadores gaúchos, e sim uma visão parcial 
dos realizadores que responderam à pesquisa. 

 
2. Capilaridade no estado 

 
O primeiro quesito analisado foi a localização dos realizadores audiovisuais no Rio 

Grande do Sul. Do total participante, 92% estão localizados na capital do estado. Quanto às 
informações levantadas no cadastro, onde obtiveram-se informações relativas a 156 produtoras, 
e constatou-se que 84% dos realizadores gaúchos desempenham suas atividades em Porto Alegre. 

 
3. Meios de comunicação 

 
Do total participante, 87% possui site com domínio próprio, e o utiliza para 

apresentação da produtora, divulgação dos contatos, participação em festivais e mostras, além de 
prêmios recebidos. 

 
4. Período de atuação no segmento audiovisual 

 
Quanto ao período de surgimento dessas empresas ou início das atividades dos 

realizadores, identificou-se que 67% dos produtores iniciaram suas atividades entre 2001 e 2010. 
O gráfico apresentado abaixo demonstra esta distribuição. 
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5. Classificação empresarial 
 
O Ministério do Desenvolvimento estabelece a classificação empresarial conforme 

a tabela que segue:  
 

Porte 
 
 

Indústria 
 
Comércio e Serviços 

Nº 
Empregados  

Valor 
Exportado 

Nº 
Empregados  

Valor 
Exportado 

Micro Empresa Até 10 Até US$ 400 mil 
 
Até 5 

 
Até US$ 200 mil 

Pequena Empresa Entre 11 e 40 Até US$ 3,5 milhões Entre 6 e 30 Até US$ 1,5 milhões 

Média Empresa Entre 41 e 200 Até US$ 20 milhões Entre 31 e 80 Até US$ 7 milhões 

Grande Empresa > 200 > US$ 20 milhões > 80 > US$ 7 milhões 

Fonte: <http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=2241> 

 
Seguindo esse critério, foi estabelecida a classificação empresarial dos 

realizadores audiovisuais gaúchos através do número de funcionários que a empresa emprega. 
Desta forma, verifica-se que nenhuma produtora participante ultrapassa 30 funcionários, sendo 
64% Micro Empresas, 18% Pequenas Empresas e os 18% restantes, Empresas Individuais. 

 
6. Realização audiovisual por localização 

 
Os resultados da análise sobre a produção audiovisual dos realizadores gaúchos 

que responderam à pesquisa demonstra que 97% dos participantes realiza trabalhos na capital do 
estado do Rio Grande do Sul, e somente 1 participante realiza trabalhos apenas na cidade de 
Caxias do Sul. A relação entre as atividades na capital do estado e os que também realizam 
trabalhos no interior do estado é equilibrada, ou seja, cerca de metade dos realizadores 
participantes da pesquisa não realiza ou nunca realizou trabalhos no interior do estado. 

Do total participante, 44% realizam ou já realizaram trabalhos em outros estados 
da federação, sendo São Paulo e Rio de Janeiro as cidades mais procuradas. Com relação à 
produção em outros países, verificou-se que apenas 5 dos 39 participantes realizam ou já 
realizaram trabalhos em outros países, em sua maioria na América Latina. 

 
7. Produção 

 
A tabela abaixo demonstra a relação entre a produção dos realizadores por 

conteúdo. É possível observar que a maior parte dos realizadores gaúchos participantes da 
pesquisa realizam curtas-metragens e vídeos institucionais, e um grupo menor realiza trabalhos 
para televisão. 
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A produção dos realizadores gaúchos participantes da pesquisa está concentrada 
basicamente em curtas-metragens, vídeos institucionais e longas-metragens. A produção de 
videoclipe e vídeo publicitário também é expressiva, mais da metade dos participantes realizam 
os referidos trabalhos. 

Com relação ao volume da produção de longas e curtas-metragens no Rio Grande 
do Sul, lançados no período de 2007 a 2012, os 39 participantes da pesquisa realizaram o total de 
29 longas-metragens e 194 curtas-metragens, resultando na média de 5,8 longas e 38,8 curtas ao 
ano. A distribuição da produção por realizador está representada na tabela que segue: 
 
 

P* representa as produtoras participantes da pesquisa. 
 

8. Considerações Finais 
 

O Mapeamento dos Produtores Audiovisuais do Rio Grande do Sul trouxe um 
importante conjunto de informações sobre os realizadores gaúchos e representa, principalmente 
para o Instituto Estadual de Cinema, um avanço no sentido de iniciar uma sistematização de 
informações dos agentes da cadeia produtiva do segmento audiovisual. 

Embora a metodologia adotada e os recursos disponíveis não tenham 
oportunizado saídas de campo, tampouco o desenvolvimento de ferramental mais eficiente para 
a coleta de dados, o número de produtoras audiovisuais identificadas foi superior ao estimado.  

Constatou-se que a produção audiovisual no estado do Rio Grande do Sul está 
concentrada na capital do estado, fator que pode estar relacionado ao número de habitantes. As 
produtoras audiovisuais pesquisadas, em sua maioria, são classificadas como microempresas e 
contam com ferramentas de divulgação de suas produções, o que sugere o acúmulo de tarefas 
por um mesmo profissional. 

Ao final deste trabalho, acredita-se que o cruzamento das informações levantadas 
com outras plataformas de dados, combinado com a atualização e continuidade de ações de 
pesquisa, possibilite a visualização do retrato do realizador gaúcho, o que irá oferecer maior 
capacidade de planejamento das ações do Instituto Estadual de Cinema do RS. 
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Anexo 

1 - Nome da Produtora: 
2 - Ano de Abertura: 
3 - Cidade de Origem: 
4 - Cidades onde realiza trabalhos: 
5 - Telefone para contato:  
6 - E-mail para contato: 
7 - Site da produtora: 
8 - Nome do responsável de preenchimento do questionário e a que função exerce na 
produtora: 
 
9 - Quantos funcionários sua 
produtora possui?  
 
( ) Empresário individual  
( ) Entre 2 e 5  
( ) Entre 6 e 30  
( ) Acima de 30   
 
10 - Sua produtora realiza quais 
tipos de trabalho 
 
( ) Longas Metragens 
( ) Curtas Metragens 
( ) Videoclipes 
( ) Minisséries  
( ) Vídeos Institucionais 
( ) Vídeos Publicitários 
( ) Eventos 
( ) Outros. Quais? ____ 

 
11 - Quantos longas metragens 
sua produtora lançou nos últimos 
cinco anos? 
 
( ) 0 
( ) 1 
( ) 2 
( ) 3 
( ) Mais de 3. Quantos? ____ 
 
12 - Quantos curtas-metragens sua 
produtora realizou nos últimos 
cinco anos? 
 
( ) 0 
( ) 1 
( ) 2 
( ) 3 
( ) Mais de 3. Quantos? ____ 

 
 
 
 

Questionário 

O Iecine elaborou este questionário com o objetivo de 

construir um cadastro das produtoras audiovisuais do Rio 

Grande do Sul. Suas informações são muito importantes para 

que o Instituto visualize suas cadeias de produção e construa 

um diálogo permanente com a realização audiovisual gaúcha. 

 

 

 


