


 

 

 

+ de16 milhões de assinantes, alcance superior a 50 milhões de 

pessoas 
 

 

 

 

 

Conteúdo: cinema nacional, música brasileira e irreverência 
 

 

500 horas de filmes na grade por mês 



 Perfil de audiência no Total do dia  56%               44%  (Canal Brasil HD) 
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Faixa Etária 

   Até outubro / 2012  

3.5 milhões de assinantes 

+ de 16,5 milhões  

Em maio de 2015 

Classes Sociais 

Fonte: Ibope/MW/15 mercados/faixa horaria/indivíduos com pay tv/ Total do dia/Jan2014 a Maio/2015. 

 



Faixa das 
21h30 



 

 
Segundas 

 

Lázaro Ramos entrevista personalidades da 

cena artística brasileira sem esquecer da 

valorização da cultura negra. 

Terças 

 

O talk show do argentino Facundo Kurtzman apresenta 

sessões irreverentes de terapia.  

 Espelho  No Divã do Dr. Kurtzman 



Quartas 

 

Um passeio por diferentes repertórios musicais 

brasileiros sob o comando da atriz e cantora 

Marisa Orth.  

Almanaque Musical  

               com Marisa Orth 

 
Quintas 

 

Paulinho Moska recebe personalidades da 

música brasileira para desvendar o universo da 

criação musical. 

 Zoombido 



 O Som do Vinil 

Sextas 

 

Charles Gavin apresenta a história e os 

bastidores da criação de álbuns que se 

tornaram clássicos da música brasileira. 



Faixa da  
Meia-noite 



 

 

Segundas 

 

Paulo Cesar Peréio recebe 

personalidades da cena cultural 

para um bate-papo sem papas na 

língua. 

 

  

 

 Sem Frescura 

    

 



 
Terças 

 

Laerte entrevista convidados enquanto seu 

filho, Rafael Coutinho, realiza um “Duelo de imagens” 

com outro cartunista inspirado pelo papo que está 

rolando.  

  
  

 

 

 Transando com Laerte 

 
Quartas 

 

Nicole Puzzi  compartilha com o espectador 

suas descobertas eróticas em entrevistas 

reveladoras. 

  
   

 

 Pornolândia  



 

 
Quintas 

 

Nasi assume o posto de repórter para adentrar em 

festas secretas e locais proibidos e inusitados de 

SP. 

  
   

 

 Nasi Noite Adentro 

 
Sextas 

 

Mulheres comuns revelam o corpo, histórias e sonhos 

para as lentes de Jorge Bispo.  

 302 



  
   

 

 

Modelo de Negócios – Prestação de Serviço 

 Séries de 1’ a 5’ 

 Séries de 10’ a 12’ 

 Séries de 22’ a 25’ 

 O Canal é detentor de 100% 

dos direitos patrimoniais 

 Programas de linha ou 

projetos especiais 



Coproduções 





Longas-metragens (Documentário/Ficção) 

    Aporte em mídia / dinheiro  

 Direitos patrimoniais compartilhados 

 5 anos exclusivos para exibição em TV Fechada (Brasil) 

 Avaliação no primeiro corte 

 Disponibilização em VOD (plataformas das operadoras) / 

Divisão do resultado líquido: 50% para cada parte 

 Plataformas independentes: venda direta pelo produtor – 

repasse de 20% do resultado para o canal  

 

+ de 120 coproduções finalizadas ou em andamento 

Modelo de Negócios 



4 

20 

37 

56 

COPRODUÇÕES CANAL  BRASIL 



Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) 

 Séries de 5 a 13 episódios 

 Duração de 5’ a 12’ ou 22’ a 

25’ 

 Foco: séries documentais e 

ficção 

 Teto: R$ 1 milhão 
 



 Conto Que Vejo 

 Filme B 

 Um Belo Dia Resolvi Mudar 

 O Som e o Tempo 

 Amor de 4 

 

 As Grandes Entrevistas do Pasquim 

 João Donato 

 Brasil Adentro: Pernambuco 

 A Revolução do Cinema Novo 

 Angeli The Killer (animação)  

Séries de ficção  Séries  

Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) 

PRODAV 1 

+ 35 projetos inscritos 



Licenciamentos 



Longas inéditos: 
 
 03 anos de vigência em PAY TV, VOD e Internet 
 03 anos de exclusividade para TV paga 
 01 ano de janela contra TV aberta 
 01 ano de exclusividade para VOD (revenue share) 
 01 ano de exclusividade para internet (revenue share) 
 Sem exclusividade para VOD e internet (plataformas FVOD) 

+ de 500 licenciamentos em 2014 

Modelo de Negócios 

Curtas 
 
 03 anos de vigência em PAY TV, VOD e Internet 
 Exibições ilimitadas 
 01 ano de exclusividade para TV paga 
 01 ano de janela contra TV aberta 
 Sem exclusividade para VOD (FVOD)  
 Sem exclusividade para internet 





André Saddy 

saddy@canalbrasil.com.br  
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