
Guia Prático do Mercado Audiovisual Rio2C 2020

Faça o seu projeto c i rcu lar



IDEIAS são resultantes das interações de 
bilhões de neurônios e conexões neurais 
que constituem o alicerce da nossa 
CRIATIVIDADE.

Em ambientes onde acontece o encontro  
e a troca entre pessoas de diferentes estilos 
de vida, a CRIATIVIDADE tem potencial de 
se transformar em INOVAÇÃO.

Bem-vindo ao maior evento de 
criatividade e inovação da  
América Latina.



O Rio2C é um festival de mentes criativas  
que se reúnem durante 6 dias para vivenciar 
uma mistura única de conteúdos, apresenta-
ção de ideias, encontro de opiniões, ebulição 
de conexões e a concretização de grandes e 
inovadores negócios.

5 a 10 de maio
Cidade das Artes
Rio de Janeiro



M E R _
C A D O

O Mercado Rio2C é uma oportunidade 
única para profissionais e empreen-
dedores que estão em busca de 
negócios e networking.

Audiovisual
Startups
Marcas
Música

PITCHINGS

Audiovisual
PitchingShow®

Startups

RODADAS DE 
NEGÓCIOS

MyRio2C EVENTOS DE 
RELACIONAMENTO



EM 2019 ,  conectamos 
executivos, produtores 
e criativos nas Rodadas 
de Negócios, encontros 
de mercado e sessões 
de pitching. 

players nacionais  
e internacionais

inscrições em pitchingsreuniões em
Rodadas de Negócios

400 1.8001.500

de reais em  
negócios gerados

180MM

+ + +

+

As Rodadas de Negócios impulsionam a indústria audiovisual conectando 
executivos, criativos, produtores e distribuidores em uma oportunidade 
única para a apresentação de projetos em reuniões exclusivas com 
centenas de players brasileiros e internacionais.

R O D A _
D A S



NO RIO2C 2020 ,  o Mercado terá mais conexões 
e ideias transformadas em projetos.

players nacionais  
e internacionais

dias de Rodadas de 
Negócios e networking

players inéditos

400 450+ +

Espaço exclusivo para reuniões do mercado 
audiovisual que podem ser agendadas pelos 
produtores e/ou players.

BUSINESS HALL

Um sistema inédito do Rio2C para agendamento 
das reuniões, acompanhamento de inscrição de 
projetos, e-ticket, rede de contatos, banco de 
talentos e conteúdos especiais.

PLATAFORMA MyRio2C



CONFIRA  a lguns dos novos players
conf irmados no Rio2C 2020

Live Nation Productions (EUA)

Clariô Filmes (Brasil)

CCTV - Animation (China)Blue Ant Media Inc (Canadá)

Mighty (México)

DocDays (Alemanha)

TNU (Uruguai)SIC (Portugal)

Beyond Distribution 
(Irlanda|Austrália)

Mango TV (China)Love Nature (Brasil)

Copa Studio (Brasil)

Devised TV (Espanha)

Tencent Video Kids Channel 
(China)

Boat Rocker Studios (Canadá)

NRK (Noruega)

TV Escola (Brasil)
Tencent Video Kids Channel 

Huashi TV (China)



CONFIRA  a lguns dos novos players
conf irmados no Rio2C 2020

Tamanduá (Brasil)

Xiaomi - MITV (China)

Globoplay (Brasil)

Telefónica - Movistar (Peru)

Pipa Pictures (Brasil)

Sony Pictures (Brasil)

Delicatessen Filmes (Brasil) Deezer (Brasil)

Cosmos - Maya (Índia)Maria Farinha Filmes (Brasil)

Spotify (Brasil)

Wild Bunch (França)Wild Sheep (EUA)

PlayKids (Brasil)

Los Bragas (Brasil)

Imagem Filmes (Brasil)

OHM:TV (Alemanha)



Com a Credencial Industry você pode ampliar as 
possibilidades de network e reuniões no Rio2C 2020 
através do MyRio2C, veja as vantagens:

Espaço para inscrições de projetos (espaço exclusivo 
para inscrições dos projetos audiovisuais)

Agenda

Rodadas de Negócios (agenda com os players)
Palestras (palestras selecionadas e que participam)
Compromissos (eventos paralelos de relacionamento)

Rede Rio2C (ferramenta que permite o networking entre 
players e participantes com credencial Industry)

Ingresso virtual

M y _
R i o 2 C



Criado para promover maior interação entre 
produtores de conteúdo e os executivos da 
indústria, com acesso restrito às credenciais 
Industry ou Industry+.

Oportunidades de networking
Rodada de Negócios
Pitching de Audiovisual
Salas rotativas para reuniões
Eventos exclusivos
Mesas vips
Lounge de Audiovisual
Delegações nacionais e internacionais
Áreas de relacionamento



COM  quem você pode se conectar?
O Mercado Rio2C dá a oportunidade de fazer o seu projeto circular 
nas mãos de diferentes tipos de players nacionais e internacionais.

Os players são executivos (decision 
makers) de grandes empresas nos 
segmentos de:

Canais abertos  
e fechados
Streaming
Programadoras

Distribuidoras
Agregadores
Produtores

Produtores 
Buscam coproduções 
e aquisição de PI 
(produtores e criadores) 

Canal de TV / Canal por 
assinatura 
Buscam coproduções, 
aquisições ou formatos

VOD / OTT/ Streaming 
Buscam ip, prestação de 
serviços, coprodução ou 
aquisição

Distrib. de conteúdo 
São representantes de 
vendas, buscando produtos 
finalizados ou formatos

Distribuidores de filmes
Buscam coprodução e/ou 
distribuição de filmes de 
ficção e documentário

TIPOS DE PLAYERS PRESENTES NO MERCADO RIO2C 2020

Buscam projetos de todos os 
gêneros e todos os formatos.

Os projetos podem estar em 
qualquer estágio: desenvolvimento, 
produção ou finalizado.



DICAS para submissão de projetos.
Aproveite ao máximo as oportunidades.

Período de inscrição: 25 de novembro a 23 de 
dezembro de 2019;

Confira todos os dados importantes para o 
projeto. Nem todos os campos são obrigatórios;

Releia seu projeto antes de finalizar a inscrição 
e se tiver qualquer material adicional inclua 
o link no espaço disponível para informações 
adicionais;

Lembre-se: quanto mais informações incluir, 
melhores as chances do seu projeto;

Antes de selecionar o player, estude bem o perfil 
da empresa e do executivo que estará presente 
nas rodadas. O site Rio2C disponibiliza apenas 
informações básicas;

Busque empresas que têm mais sinergia com  
o seu projeto;

Certifique-se de que quem vai apresentar 
o projeto tem uma credencial Industry ou 
Industry+;

Verifique o idioma do player. Caso a apresen-
tação tenha que ser realizada em inglês ou na 
língua nativa do player, o Rio2C não disponibiliza 
tradutores nas rodadas;

Quanto melhor conhecer o player, mais 
preparado estará para as reuniões e mais 
chances de match terá!

Boa sorte!

 



Evento de networking de coprodução;

Cada encontro terá dois convidados especiais:  
um nacional e um internacional;

Networking dedicado aos gêneros: Kids, Doc  
e Ficção;

Oportunidade de conhecer produtoras 
regionais (nacionais) e internacionais;

Produtor com experiência em coprodução 
internacional (que tenha produzido pelo menos  
uma obra audiovisual nos últimos três anos);

Produtores (participação limitada a dois 
profissionais por produtora);

Vagas limitadas aos 100 primeiros inscritos 
qualificados;

Fique atento à chamada para inscrição  
em março de 2020.

NETWORKING de coprodução.
Novas oportunidades.



COMO ACESSAR OS PLAYERS

Clique na marca do player para abrir 
um popup com as seguintes informações: 
breve descrição da empresa, o que está 
buscando no mercado, status do projeto, 
plataforma, formato, gênero, listagem dos 
representantes.

Todos os players participantes estarão 
listados no site rio2c.com dentro da página 
de MERCADO ou na própria HOME.

Não deixe de conferir todas as oportunidades que cada player oferece para maximizar a sua experiência no Rio2C.

Acesse o nosso s i te r io2c.com e conf ira 
as informações detalhadas dos players 
presentes no Mercado Rio2C 2020.



Rodadas de Negócios 
do Audiovisual

Acesso exclusivo ao 
Business Hall, Salas de 
Rodadas de Negócios, 
Pitching de Audiovisual, 
Lounge de Audiovisual,  
Salas de Reunião

Acesso às salas 
do Pitching de 
Audiovisual, Startups 
e PitchingShow®

Painéis, Keynotes 
e novas áreas de 
conteúdo 

Acesso à Expo, às ativa-
ções de patrocinadores, 
experiências de VR e 
novas áreas de conteúdo

Marcas e Conteúdo Painéis e debates sobre 
o futuro da educação

Shows, XR Arcade, 
Universo Audiovisual, 
Palestras & Debates, 
Mentorias e Workshops

I N S C R I Ç Ã O

I N D U S T R Y

D I F E R E N Ç A S 
E N T R E  A S 
C R E D E N C I A I S

I N D U S T R Y +

B U S I N E S S 
H A L L

P I T C H I N G C O N F E R Ê N C I A E X P O S U M M I T  M E I O 
&  M E N S A G E M

S U M M I T
E D U C A

F E S T I V A L I A

COMO PARTICIPAR DO MERCADO RIO2C
Part ic ipam do Mercado Audiovisual  empresas 
(pessoa jur ídica)  que tenham previamente adquir ido 
credenciais  nas categorias INDUSTRY ou INDUSTRY+.

I N D U S T R Y I N D U S T R Y +



1. Acesse o site rio2c.com, clique 
em comprar ingresso e 
depois em Inscreva-se.

5. Se a nota fi scal for em nome da empresa, 
favor inserir CNPJ, razão social e endereço 
da empresa nos dados da compra

6. Leia e aceite os Termos Adicionais e a 
Política de Privacidade, e depois clique 
em pagar agora**.

2. Escolha a credencial Industry ou 
Industry+, selecione a quantidade 
desejada e clique em continuar.

3. Revise seu pedido e informe os dados 
do comprador.

7. Pronto! Você receberá um e-mail 
automático do MyRio2C com um botão 
de acesso à Plataforma (clique aqui).

4. Informe os dados do participante* 
preenchendo com dados profi ssionais
e outras informações solicitadas. 

*O e-mail informado será o mesmo utilizado no 
acesso à plataforma MyRio2C. No caso de mais 
de um participante, informe o e-mail de todos.

**Um e-mail automático confi rmando a compra 
será enviado pela Eventbrite junto com a NF.

COMO COMPRAR SUA CREDENCIAL 
INDUSTRY OU INDUSTRY+

ATENÇÃO: a única maneira de realizar o primeiro 
acesso à Plataforma MyRio2C e completar o seu 
cadastro é através do e-mail. Caso não tenha 
recebido verifi que seu lixo eletrônico ou entre em 
contato com credenciamento@rio2c.com



QUAL O CALENDÁRIO DAS RODADAS DE NEGÓCIOS 
E PITCHING DE AUDIOVISUAL?

Abertura das 
inscrições

Encerramento 
das inscrições

Envio da agenda 
de Rodadas de 
Negócios para  
as empresas e 
dos selecionados 
para o Pitching 
de Audiovisual

N O V

2 5 / 1 1 2 3 / 1 2 2 3 / 3 5 / 5 8 / 5

2 0 1 9 2 0 2 0
D E Z F E V M A R M A IA B R

Inscrições Rodadas 
de Negócios e  
Pitching de 
Audiovisual

Rodadas de Negócios 
e Pitching de 
Audiovisual

Avaliação de 
projetos pelos 
players

MERCADO 
Rio2C 2020



MÁXIMO 
DE PROJETOS 
INSCRITOS

PROJETOS

3
PROJETOS 
ANALISADOS E 
SELECIONADOS 
PELOS PLAYERS

AGENDA DE REUNIÕES 
ESTARÁ DISPONÍVEL ONLINE 
NA PLATAFORMA MyRio2C

DIREITO A ENVIAR TRÊS PROJETOS PARA CINCO PLAYERS.

Obs.: Caso o participante opte pela inscrição de  
apenas um único projeto, este poderá ser inscrito  
três vezes e a cada inscrição será enviada para  
avaliação de até cinco players diferentes.

Toda comunicação será feita pelo e-mail meetings@rio2c.com.  
Verifique periodicamente sua caixa de spam.

• Projetos com informações incorretas ou incompletas serão desconsiderados.
• Projetos direcionados para players internacionais deverão ser submetidos em inglês.
• Após finalizada a inscrição o projeto não poderá ser alterado.
• Inscrições sujeitas à lotação do evento.

Resultados 23/3Avaliação de projetos 
de 6/1 a 21/2

*Regulamento sujeito a alteração, sem aviso prévio.

INSCRIÇÃO DE PROJETOS/PRODUTOS 
PARA AS RODADAS DE NEGÓCIOS*
25 de novembro a 23 de dezembro de 2019



1. Acesse o site rio2c.com, clique 
em MyRio2C no topo, à 
esquerda.

5. Leia o Regulamento de Participantes, 
clique no box para aceitar e siga para 
Próximo Passo. 

6. Preencha e revise cada campo do 
formulário de inscrição de projetos* 
e clique em Próximo Passo.

7. Clique em Salvar antes de enviar para os 
players. Assim você poderá visualizar e 
editar seu projeto, clicando em Editar, no 
botão Projetos.

Para enviar sem edição para os players, 
clique em Salvar e Enviar. Em seguida, 
clique em Confi rmar**.

Pronto!
Seus projetos foram salvos 
e enviados para os players 

escolhidos.

8. Para enviar outros projetos, basta repetir 
o processo. Para repetir um projeto, clique 
em Duplicar, abaixo de Inscrever Projeto
e repita os passos.

2. Insira seu e-mail e senha e acesse 
a plataforma.

3. No box Projetos de Audiovisual à direita, 
clique em Inscrever e em seguida clique 
em Inscrever Projeto 1.

4. Informe os dados da sua empresa. Se já 
estiver cadastrada, verifi que as infos e 
em seguida, clique em Próximo Passo. 

*Opte se deseja participar da seleção de Pitching 
de Audiovisual, clicando em SIM ou NÃO.

**Uma vez enviado para os players, você NÃO 
poderá editar depois.

A inscrição dos projetos e produtos para as Rodadas 
de Negócios não garante a realização de reuniões, 
uma vez que os próprios players selecionam os 
projetos adequados aos seus perfi s e necessidades.

RODADAS DE NEGÓCIOS: 
COMO SE INSCREVER
25 de novembro a 23 de dezembro de 2019



2. IDENTIFICAÇÃO

1. LOCALIZAÇÃO

3. PARTICIPAÇÃO

1 HORA ANTES

CREDENCIAMENTO

As reuniões terão duração máxima de 20 minutos

HORÁRIO
1ª REUNIÃO

HORÁRIO
2ª REUNIÃO

Identifique-se no balcão de 
credenciamento 1h antes da 

sua primeira reunião

Apresente-se 20 min. antes de 
sua primeira reunião no balcão 
das Rodadas de Negócios, no 

Business Hall

Dirija-se ao Business Hall

20 MINUTOS 
ANTES

20 MINUTOS 
ANTES

RODADAS DE NEGÓCIOS:  
NO EVENTO
5 a 8 de maio de 2019



Os debatedores e os moderadores 
recebem todos os projetos e produtos 
enviados para seleção.

Selecione a opção “sim”, escolha o 
gênero (Doc/Factual, Kids, Ficção) e 
envie seu projeto para apresentação 
no Pitching do Audiovisual.

Os moderadores escolhem 10 projetos 
de cada gênero. No total 30 projetos são 
selecionados e notificados por e-mail.

Após selecionados os projetos, os 
moderadores conversam previamente 
com os selecionados.

A apresentação é feita em 
dois turnos: manhã e tarde.

Os materiais que serão apresentados 
são recebidos e testados anteriormen-
te pela equipe do Rio2C.

*Regulamento sujeito a alteração, sem aviso prévio.

PITCHING DE AUDIOVISUAL:  
INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E PREPARAÇÃO*
25 de novembro a 23 de dezembro de 2019



Os moderadores chamam ao 
palco os debatedores e depois 

o apresentador apresenta o 
projeto em até 7 minutos*.

Na primeira fila estão players e 
canais (compradores) de acordo 
com o gênero do apresentador.

Após a apresentação,  
o moderador conversa por  

5 minutos com os debatedores 
sobre o projeto apresentado. 

*Todo o material – PPT, vídeo e demais mídias – deve ser apresentado em conjunto em, no máximo, 7 minutos.

2. IDENTIFICAÇÃO

1. LOCALIZAÇÃO

3. PARTICIPAÇÃO

 CHEGUE 1H ANTES 
NO CREDENCIAMENTO

7 MINUTOS 5 MINUTOS

Identifique-se no 
credenciamento com 1h 

de antecedência

Apresente-se 20 minutos 
antes na sala do Pitching 

de Audiovisual 

Dirija-se ao Business Hall

20 MINUTOS 
ANTES

PITCHING DE AUDIOVISUAL:
NO EVENTO
6 a 8 de maio de 2019




