
UM FILME DE LEONARDO BRANT



Histórias extraordinárias de 
quem recicla com arte



DESCARTE é um documentário sobre reciclagem. 
Aborda a reutilização de recursos em forma de 
design, inovação e arte.   

O filme conta a história de 12 personagens de 
várias partes do Brasil, empenhados em 
transformar resíduos, refugos, sucatas e sobras 
de consumo e processos industriais em novas 
ideias e produtos. 

O DOCUMENTÁRIO

Um filme inspiracional, baseado em histórias 
reais de gente que dedica a vida a transformar 
lixo em arte. Criado e dirigido por Leonardo 
Brant, o projeto compreende, além do filme, uma 
campanha de impacto social com ações 
presenciais e forte presença digital.



Documentário de 
60 minutos, full HD 
digital, otimizado 

para exibição em TV 
por assinatura e 
plataformas de 

VideoOnDemand, 
entregue em DVD.

Websérie com 12 
episódios a ser 

lançada em parceria 
com sites e 
instituições 

voltadas para o 
tema.

Exibição pública 
gratuita com 

debate por meio 
da plataforma 
VideoCamp de 
mobilização 

social. 

MAIS DO QUE UM FILME

Campanha de 
Impacto Social com 

ações digitais, 
textos, memes e 

bastidores de 
filmagem. 

Circuito 
Alternativo de 
exibição, com 

eventos, oficinas 
de reciclagem e 

palestras de 
conscientização.

Evento de 
lançamento em 

sala de cinema na 
cidade de São 

Paulo para 
imprensa e 
convidados. 

DESCARTE é também um programa de conscientização pela cultura da reciclagem.  
Estão previstas as seguintes entregas: 



AÇÕES COMPLEMENTARES

Com inúmeras entregas focadas em audiência e impacto social:

Blog com diário de 
filmagem, narrando 

os bastidores da 
realização do 
documentário.

Assessoria de 
Imprensa focada na 

divulgação da 
campanha de 

impacto e na causa 
social. 

Íntegra das 
entrevistas com 

especialistas 
publicadas no 

#AOLEO, podcast 
do diretor. 

Site do filme, com 
blog, redes sociais 
e material de apoio 
à mobilização pela 

causa da 
reciclagem.

Exibições 
exclusivas para 

públicos de 
interesse do 
patrocinador.

E-book de apoio 
às sessões 
seguidas de 

debate. 





AUDIÊNCIA

Há um interesse cada vez maior do público em 
geral pelo tema da sustentabilidade e novos 
conceitos atrelados à economia circular, 
solidária e colaborativa. É um público 
antenado, buscando modelos alternativos de 
convivência e interessados na construção de 
um mundo mais humano, justo e sustentável.

DESCARTE é para este público e para os 
formadores de opinião, educadores, jornalistas 
e amantes de documentários, um gênero que 
cresce cada vez mais na preferência da 
audiência de televisão por assinatura e 
plataformas digitais. 



Lançamento em circuito alternativo de cinema

Video On Demand

1

2
3
4

PLANO DE DISTRIBUIÇÃO
Exibição do filme em eventos e encontros relacionados com a temática 
do filme em todo o país.

Licenciamento para canais de TV por Assinatura.TV por Assinatura

Distribuição em plataformas VOD (iTunes, GooglePlay..)

Ativação nas redes sociais de 12 episódios com 3 min cada.Websérie em 12 episódios

Divulgação do filme na íntegra nos canais do filme no Youtube e Vimeo.

Exibição pública gratuita + debate por meio da plataforma de mobilização 
social VideoCamp em diferentes cidades do país.5
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Eventos especiais gratuitos em espaços estratégicos com atividades 
extra, como oficinas de reciclagem e debates. 

Impacto Social

Distribuição Gratuita

Circuito Alternativo



CRONOGRAMA

Desenvolvimento  e Pré-Produção

Pós-Produção

Mês1

Produção e Filmagem

Circulação e Distribuição

Mês2 Mês3 Mês4 Mês5 Mês6 Mês7 Mês8



LEIS DE INCENTIVO

*O valor mínimo para execução do projeto é de R$ 259.355,00 (35% do total).

• Valor total do projeto | R$ 757.537,07*

• Nº de PRONAC | 184085 

• Prazo para transferência de patrocínio | 31/12/2019

Lei Rouanet | IRPJ

*O valor mínimo para execução do projeto é de R$ 151.507,42 (20% do total).

• Valor total do projeto | R$ 741.015,00*

• Nº de projeto aprovado no ProAC | 26128

• Prazo para transferência de patrocínio | 31/12/2019

ProAC | ICMS ProMAC | ISS e IPTU

• Valor total do projeto | R$ 440.679,50

• Nº protocolo do projeto no ProMAC | 10.30.00517

• Prazo para transferência de patrocínio | 31/12/2019

DESCARTE está aprovado no artigo 18 da Lei Rouanet, além das leis de incentivo estadual e municipal (SP). 



• LOGOTIPO e assinatura “APRESENTA” na abertura e fechamento do FILME e na websérie. 
 

• LOGOTIPO e assinatura “APRESENTA” no site e no MATERIAL EDUCATIVO e PROMOCIONAL do filme. 
 

• MENÇÃO DO PATROCINADOR em artigos e entrevistas para MÍDIAS IMPRESSAS, DIGITAIS, RÁDIO E TV. 
 

• Entrega de 10 DVDs do filme. 
 

• Realização de exibições com oficinas e debates em LOCAIS ESTRATÉGICOS PARA O PATROCINADOR. 
 

• EXIBIÇÃO PROMOCIONAL COM DEBATE EXCLUSIVO para a empresa, em São Paulo. 
 

• E outras CONTRAPARTIDAS CUSTOMIZÁVEIS. 

CONTRAPARTIDAS





LEONARDO  
BRANT

Documentarista e pesquisador cultural.  
Diretor de COMER O QUÊ?, CTRL-V, PSIQUÊ, entre 
outros. Autor do livros O Poder da Cultura e 
Mercado Cultural, tem uma vasta produção  
literária sobre arte e cultura. 

O diretor recicla seu lixo desde 1997 e está ligado a 
inúmeros movimentos de arte, cultura e sociedade. 
É fundador do Instituto Pensarte e idealizador do 
Projeto Asa, ateliê de arte-cidadania que atendeu 
mais de 5 mil crianças em todo o país. 

DIRETOR



Produtora brasileira independente no mercado 
desde 2007, dedicada ao desenvolvimento e 

realização de projetos próprios, autorais. 
Especializada em linguagem documental 

voltada para públicos de nicho, com clientes 
como Alelo, CPFL  

e Santander.

Produtora brasileira cultural e artística que atua no 
mercado desde 1999. Com grande experiência em 

diversos segmentos culturais e a projetos ligados a 
causas sociais e ambientais. Já participou em mais 

de 600 projetos com clientes como Bradesco, 
Votorantim e Unimed. 

REALIZAÇÃO



atendimento@direcaocultura.com.br | www.direcaocultura.com.br | +55 11 2613-0000  
 

 

mailto:atendimento@direcaocultura.com.br
http://direcaocultura.com.br/

