
 

Quadro VIII 

Produtoras independentes ABPITV, região Nordeste (ordem alfabética) 

Nome Estado Site Transmídia Sobre 

Ateliê 
Produções 

PE 
http://www.ateliepe.com.br/index
2.php 

? 

Eles trabalham com 
institucionais, publicidade, 
documentários e até filmes 
experimentais, mas não parecem 
ter incursões na produção de TV. 

Berimbau 
Filmes 

BA 
http://www.berimbaufilmes.com.b
r/ 

? 
No site, tem um vídeo para a 
Odebrecht e várias gravações de 
shows de pagode e axé. 

Casa 11 BA ? ? 

No site da ABPITV diz que a 
empresa faz conteúdo para 
programas de TV, 
interprogramas, programas de 
televendas e desenvolvimento de 
assessoria comercial para canais 
e projetos de TV 

Casa Curta-
Se 

SE http://casacurtase.org.br/ ? 

A ideia de abrir a ONG surgiu três 
anos depois do Festival 
Iberoamericano de Cinema de 
Sergipe (Curta-SE), sendo 
classificado em 2008 pelo 
Ministério Público da Justiça 
como Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público 
(OSCIP). Está voltada para a 
produção local e para a formação 
de pessoas que se interessem 
pelo audiovisual através de 
oficinas. 

Conteúdo 
Produtora 

PE ? ? 

Fundada em 1999, é 
especializada na criação de 
conteúdos. Foi responsável pelo 
primeiro vídeo interativo lançado 
no Festival de Gramados em 
2007, trabalhando com a 
plataforma Ginga. 

DPE BA 
http://www.dpeproducoes.com.br
/ 

? 

Não faço ideia de porque essa 
empresa está listada na ABPITV, 
acho que com a nova lei, ela deve 
ter resolvido entrar no mercado 
audiovisual, porque ela faz coisas 
como agenciar modelos e 
preparar bufês. 

Fabrica 
Estúdios 

PE 
http://www.fabricaestudios.com.b
r/home/ 

? 

Atuam na produção de áudio e 
vídeo. Gravaram a trilha sonora 
para diversos longas-metragens, 
como Amarelo Manga e Baixio das 
Bestas. 

http://www.ateliepe.com.br/index2.php
http://www.ateliepe.com.br/index2.php


 

Produtoras independentes ABPITV, região Nordeste (ordem alfabética) 

Liberato* BA 
http://www.ritosdepassagem.com
/blog/ 

? 

O site não é muito informativo, 
mas parecem produzir vídeos de 
animação e existe desde 1977. 
Sua produção de destaque é o 
longa metragem Ritos de 
Passagem, dirigido por Chico 
Liberato e ganhador do edital 
2008 do Governo do Estado da 
Bahia, Fundo de Cultura- FCBA, 
Secretaria de Cultura, Secretaria 
da Fazenda , IRDEB- Instituto de 
Radio Difusão Educativa da Bahia 
e da TVE Bahia. 

Lima 
Comunicaç
ão 

BA 
http://www.limacomunicacao.com
.br/ 

? 

Atuam na concepção e 
implementação de produtos de 
comunicação, elaboração e 
execução de planos de 
comunicação social, assessoria de 
imprensa, campanhas 
publicitárias, média training, 
coberturas audiovisuais e 
realização de eventos. 

Luni 
Produções 

PE http://www.luni.com.br/ ? 

O site oficial encontra-se em 
construção. Segundo em 1996, 
produz publicidade, conteúdo 
para TV e cinema, documentários 
e produção de eventos. 

Maianga 
Produções 

BA 
http://www.maianga.com.br/main
/ 

? 

Fundada em 2002 e com grande 
atuação na Angola, produz vídeos 
publicitários, videoclipes 
musicais e documentários. Entre 
suas produções de destaque está 
o documentário Para não 
esquecer Angola. 

Malagueta 
Filmes 

BA 
http://www.malaguetafilmes.com.
br/capa/index.php 

? 

Existente há 10 anos, tem sua 
produção voltada para vídeos 
publicitários e desenvolvimento 
de conteúdo para celular, como o 
Dicionário de Baianês, disponível 
para iPhone e iPad. 

Movioca 
Content 
House 

BA http://www.movioca.com/ ? 

Produz para a publicidade, TV, 
cinema e novas mídias, Fundada 
em 2011, possuem duas web 
séries, dez curtas, seis médias e 
três longas. Seus trabalhos mais 
recente é o documentário Jéssica 
Cristopherry 

Nova 
Produção 

BA ? ? 
Não há site oficial, informação na 
web e nem no site da ABPITV 

http://www.ritosdepassagem.com/blog/
http://www.ritosdepassagem.com/blog/
http://www.limacomunicacao.com.br/
http://www.limacomunicacao.com.br/
http://www.luni.com.br/
http://www.maianga.com.br/main/
http://www.maianga.com.br/main/
http://www.malaguetafilmes.com.br/capa/index.php
http://www.malaguetafilmes.com.br/capa/index.php
http://www.movioca.com/


 

Produtoras independentes ABPITV, região Nordeste (ordem alfabética) 

Toca De 
Reis 

BA ? ? 

A única informação encontrada se 
refere à participação da 
produtora na cobertura do 
Carnaval de Salvador para a TVE. 

Truque* BA http://www.truq.com.br/an ? 

Nos últimos anos produziu 
diversos curtas e médias-
metragens, e já tem no seu 
currículo 7 longas-metragens 
finalizados: 3 Histórias da Bahia 
(2001), Samba Riachão (2001), 
Esses Moços (2004), Eu Me 
Lembro (2005), Pau Brasil 
(2009), O Homem que não 
Dormia (2011), Pra Lá do Mundo 
(2013). Atualmente desenvolve 
também projetos para TV, tendo 
sido contemplada pelo FSA com 
um projeto de série de animação 
para o público infantil, “Tadinha”, 
com previsão de início da 
produção no 1º semestre de 
2013. 

*Produtoras que trabalham com ficção televisiva ou seriados para outras plataformas. 
Fonte: Coleta do banco de dados da ABPITV feita por ARAÚJO, João e MARTINS, Patrícia 
Paixão. Última data de atualização: 26 de Junho de 2013. 
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