ALIMENTAÇÃO PARA O
FUTURO - AUDIOVISUAL

ALIMENTAÇÃO PARA O FUTURO
Projeto: Alimentação para o futuro
Segmento: Audiovisual
Vigência para captação de recursos: 2019
Objetivo: O projeto prevê a realização de uma série de 13 documentários de média-metragem com duração de 28 minutos cada,
que levará ao público informações sobre a formação da cadeia produtiva alimentar no Brasil com foco no Desperdício e no
Empreendorismo. O Objetivo é conscientizar a sociedade de que é possível produzir, distribuir e consumir alimentos de maneira
mais produtiva, reduzindo o desperdício em cada etapa do processo, diferente do que vem sendo aplicado no país nos últimos
anos. O processo da cadeia produtiva é extenso, inicia na produção do alimento no campo e na criação de animais, passa pela
geração de energia, armazenagem, transporte, o consumo na mesa dos brasileiros e vai até a reciclagem. O documentário prevê
linguagem de libras e legendas em português, para portadores de deficiência auditiva e visual.
Abrangência: Todo o Brasil.
Beneficiários: Mais de 100 Milhões pessoas.
Valor do projeto: R$ 2.171.520,45
Valor captado: R$ 0,00
Saldo a captar: R$ 2.171.520,45
Outros parceiros: Não há.
Por que apoiar: O público tem enorme interesse por séries de TV que transitam no universo da comida e gastronomia, mas ainda
não há um programa que amplie o tema. Acreditamos que a série documental Alimentação para o Futuro vem para ocupar este
espaço de reflexão e de apresentação de propostas inovadoras. Temos como possíveis temas: Produção e colheita de alimentos,
Armazenagem e transporte, Centro de abastecimento, Processamento – Indústria, Comércio – Varejo, Consumo em instituições e
nas residências, Descarte, Lixo e Reciclagem. Serão exibidos Cases de sucesso de empreendedorismo, como exemplo, um
restaurante que utiliza alimentos produzidos na região e de época, de forma a baratear os custos e colaborar para a geração de
renda da cadeia produtiva. Alie a sua marca a essa causa!
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04 Cotas de R$ 542.881,00
Contrapartidas:
•

Site do projeto com logo do patrocinador;

•

Logo do patrocinador no final de cada episódio;

•

Logo do patrocinador na capa do DVD da série;

•

Logo do patrocinador na divulgação da série na TV paga e pública;

•

Exibição dos episódios na empresa;

•

Assessoria de imprensa.

•

200 DVD´s da série;

•

Possibilidade de Evento de lançamento da série na empresa, com verba direta do patrocinador.
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