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OBJETIVOOBJETIVO LIMITESLIMITES

INSCRIÇÕESINSCRIÇÕES

A desenvolvedora de games contemplada receberá recursos para produzir jogo eletrônico para consoles, computadores
ou dispositivos móveis, em qualquer fase da produção, desde que ainda não tenha sido lançado comercialmente.

PROPONENTES:
Apenas empresas produtoras registradas na ANCINE como agentes econômicos brasileiros independentes com um dos
seguintes CNAEs (atividade principal ou secundária):

5911-1/01 – Estúdios cinematográficos
5911-1/02 – Produção de filmes para publicidade
5911-1/99 – Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
6201-5/00 – Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6202-3/00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203-1/00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis

Perguntas frequentes
E-mail para dúvidas sobre o processo seletivo: jogos.fsa@ancine.gov.br

Durante 7 anos após o lançamento, o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) terá participação na Receita Líquida da
Produtora (RLP) decorrente da exploração comercial do jogo eletrônico, seus elementos e obras derivadas:

Até o retorno do valor investido pelo FSA no projeto, 80% da RLP.

Após o retorno do valor investido pelo FSA no projeto, 40% da RLP.

Sobre o licenciamento do direito de adaptação do jogo ou licenciamento de marcas, imagens e outros elementos 
do jogo, 40% da RLP.

Sobre a exploração de obras derivadas, 2% da RLP

Inscrever o projeto - 18h do dia 03/08/2017

Recorrer da decisão de habilitação - 18h do 10º dia contado da publicação do resultado preliminar

Recorrer da pontuação do projeto - 18h do 10º dia contado da publicação do resultado preliminar

Enviar os documentos da defesa oral - 5 dias antes da data da defesa oral

Enviar os documentos da contratação - 60 dias após a publicação do resultado do edital no DOU

Responder diligências na contratação - 30 dias após a diligência

Enviar contrato de investimento assinado - 30 dias corridos depois de a produtora recebê-lo

Data inicial para realização de despesas - Despesas a partir de 03/08/2017 poderão ser custeadas com recursos
                                                                           do projeto

Concluir do jogo eletrônico - 24 meses após o desembolso dos recursos do FSA

Data final para realização de despesas - 4 meses após concluir o game ou desembolso dos recursos do FSA 
(o último a ocorrer)
Apresentar prestação de contas final - dia 15 do 5º mês após concluir o game ou desembolso dos recursos do FSA

                                                         (o último a ocorrer)
Comunicar ao BRDE a data de lançamento - 30 dias antes da data de lançamento

Lançamento comercial - 12 meses após conclusão do game

Máximo de 1 projeto por proponente/grupo econômico.
Projetos contemplados no PRODAV 14/2016 não poderão obter novos recursos na edição de 2017.

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
Ato constitutivo (registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas) da produtora
Formulário de Proposta Audiovisual
Projeto de Jogo Eletrônico (máximo de 100 páginas, cfe. Anexo V do edital)
Declaração de independência
Declarações dos profissionais ocupantes das funções de gerente de projeto, game designer e chefe de programação 
(uma por profissional)
Protótipo em vídeo com 2 a 5 min. aproximadamente, contendo majoritariamente gameplay 
(mostrando as principais mecânicas do game), permitido o uso de áudio para explicar as imagens.
Contratos e autorizações, cfe. alíneas 'f' a 'o' do Anexo I do edital, se for o caso.
A leitura completa das instruções previstas no Anexo I do edital é indispensável.

RECURSOS FINANCEIROS:
Total = R$ 10.000.000,00.
Estima-se a seleção de 2 projetos de até R$1.000.000,00, 12 de até R$500.000,00 e 8 de até R$250.000,00.
INDUTOR REGIONAL: pelo menos 30% dos recursos destinados a produtoras das regiões N, NE e CO
                                         pelo menos 10% destinados a produtoras da região Sul e dos Estados MG e ES
                                         (empresas com sede nessas regiões pelo menos desde 08/05/2016)

ATENÇÃO!
Não serão aceitas
inscrições de MEI

Material gratuito e de uso livre, desde que citada a fonte.Material gratuito e de uso livre, desde que citada a fonte.
Edital: clique aqui.Edital: clique aqui.

ATENÇÃO!
Propostas concorrentes do PRODAV 14/2016 poderão manter sua avaliação da 1ª edição do edital para o
Quesito 1 (aspectos do jogo e adequação do público) apresentando o Formulário de Reanálise de Proposta 
com a nova inscrição.

ATENÇÃO!
Na contratação, para contratos originalmente redigidos em língua estrangeira 
(contratos de engines, lojas online etc.), deverá ser apresentada tradução juramentada. 
A ANCINE vem aceitando, contudo, documentos originais bilíngues
(português e outra língua) ou traduções juramentadas custeadas em conjunto por várias 
proponentes.

Caso os custos de atualização do game (exigidos pelo edital) sejam pagos com recursos do 
FSA, como esses trabalhos possivelmente serão feitos após a 'Data final para realização de 
despesas' (cfe. seção 'Principais Prazos' deste material), recomenda-se fazer robustos 
contratos com os profissionais responsáveis, para que os pagamentos possam ser feitos
com antecedência sem colocar em risco o projeto.

Embora o edital, em relação à edição de 2016, tenha nesta deixado de exigir expressamente o 
registro no INPI da marca e do software do jogo antes do lançamento, a minuta prevista no 
Anexo XII mantém a obrigação. De qualquer forma, esses registros são fortemente 
recomendáveis para assegurar a mais ampla proteção aos ativos intelectuais relativos ao 
game.

Tendo em vista as especificidades da indústria dos jogos eletrônicos, principalmente no que 
diz respeito à propriedade intelectual, recomenda-se a contratação de um advogado 
especializado na área para a elaboração e revisão dos contratos relativos a todos os 
profissionais e negócios do projeto.

ATENÇÃO!
Participação proporcional ao investimento do FSA nos itens financiáveis do projeto 
− os percentuais acima se aplicam a projetos produzidos exclusivamente com recursos 
do PRODAV 14/2017.
DLCs são consideradas parte integrante do game, não obras derivadas.

CONTATOS:
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 stefanofalcao@dn.adv.br | rafael@dn.adv.br

Este material não dispensa a leitura completa 
da Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 14/2017 e de seus anexos.

Para o reconhecimento da condição de independente, preencher esta declaração e encaminhá-la com antecedência 
para: registro.documentos@ancine.gov.br (anexá-la também no Sistema FSA na página do BRDE, no ato da inscrição)
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clique aqui

PRINCIPAIS PRAZOSPRINCIPAIS PRAZOS

EXECUÇÃOEXECUÇÃO

DÚVIDASDÚVIDAS

Contemplado o projeto, a produtora terá que enviar ao BRDE a documentação indicada no Anexo III do edital. 
Depois de assinar o contrato de investimento, deverá, no prazo previsto no edital, produzir o game respeitando seu 
orçamento e, em seguida, realizar seu lançamento comercial, podendo, para esse fim, contratar empresas 
especializadas em distribuição de jogos eletrônicos ou assumir diretamente a distribuição.

http://www.brde.com.br/fsa/chamadas-publicas/producao/chamada-publica-brdefsa-prodav-142017/
http://www.brde.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Edital_PRODAV-14-2017_Anexo-VI.docx
http://www.brde.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Edital_PRODAV-14-2017_Anexo-IV.docx
http://www.brde.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Edital_PRODAV-14-2017_Anexo-VI.docx
http://www.brde.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Edital_PRODAV-14-2017_Anexo-VII.docx
http://www.brde.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Edital_PRODAV-14-2017_Anexo-VIII.docx
http://www.brde.com.br/wp-content/uploads/2017/07/faqpv142017versao3.pdf



