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Quadro XI  
 
Produtoras independentes ABPITV, região Centro-Oeste 
 

Nome Estado Site Transmídia Sobre 

Canto 
Cerrado 
Filmes 

DF 
http://www.cantocerradofilmes.com
.br/ 

? 

Existe há 20 anos e se 
chamava AB Produções. Suas 
produções são de cunho 
publicitário e são voltadas 
para o Governo Federal, 
Ministérios e Iniciativa 
Privada. 

Cine Video 
Produções 

DF 
http://www.cinevideoproducoes.co
m.br/ 

? 

Com 17 anos de mercado, a 
empresa produz séries, 
documentários, vídeos 
institucionais, mídias 
interativas, reality shows e 
filmes publicitários. Dentre as 
suas séries está O Infiltrado, 
exibido da History Channel e o 
reality show Amazônia, 
exibido pela Rede Record. 

Dgca Filmes DF http://www.dgcafilmes.com.br/ ? 
O site encontra-se em 
construção e não há 
informações na web 

Fabrika 
Filmes 

DF http://www.fabrika.com.br/ ? 

A empresa produz filmes 
publicitários, branded content 
e entretenimento. No seu 
portfólio, só há vídeos 
publicitários. 

Grupo Brasil 
Cinema 
Video 

DF 
http://www.grupobrasilcom.com.br
/ 

? 

O site encontra-se fora do ar, 
mas segundo o site da ABPI-
TV, foi fundada em 2007, e 
tem sua produção voltada 
para material institucional 
para o Governo Federal e 
programas de TV veiculados 
em emissoras do Distrito 
Federal e Rio de Janeiro. 
Atualmente produz o 
programa humorístico Os 
Cumpadi, veiculado na TV 
Band, e para a TV Apoio faz o 
programa esportivo Tiro Livre. 

Head Images DF http://www.headimages.com.br/ ? 
O site não é muito 
informativo, mas parecem 
fazer captação de imagens. 

Mandra 
Filmes* 

GO http://www.mandra.com.br/ ? 

Produzem curtas e longas 
metragens, séries para TV e 
vídeos publicitários. Dentre 
suas produções, destaca-se o 
curta Cattum, vencedor de seis 
prêmios. 

http://www.mandra.com.br/


 

Produtoras independentes ABPITV, região Centro-Oeste (ordem alfabética) 

Set Vídeo 
Produções 

MS 
http://www.setvideo.tv.br/flash/ind
ex.php 

? 

Empresa voltada para o 
mercado publicitário, mas que 
conta com duas produções 
documentais sobre as Oficinas 
Viola de Cocho e Dança do 
Siriri. Estas produções foram 
financiadas pelo IPHAN e 
Governo Federal 

Vega 
Produções 

DF http://www.vegaproducoes.com/ ? 
Empresa que trabalha com 
vídeos publicitários em 
diversos idiomas. 

*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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