


Desenvolvemos todas as etapas do projeto, desde a cria-
ção, roteiro, filmagem, edição, animação, modelagem 

2D e 3D, criação e desenvolvimento de trilhas sonoras 
personalizadas e também processos de legendagem, 

tradução, locução e dublagem.

Somos uma produtora de audio visual especializada em 
conteúdo corporativo. Há mais de 10 anos atuamos no 
mercado brasileiro e do exterior, como principal caracte-
ristica, a diversidade nos negócios, oferecendo produção, 
pós-produção e criação de conteúdo em vários 
segmentos:

INSTITUCIONAIS
PUBLICIDADE
TV
WEB TV
MÍDIAS SOCIAIS
CONTEÚDO DIGITAL
PRODUÇÃO DE ESTÚDIO

QUEM SOMOS

O QUE FAZEMOS
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- Produção de vídeos para programas de tv, internet e mídias sociais 
- Elaboração de roteiros
- Captação de imagens
- Pós-produção (edição, sonorização, animações, efeitos)
- Filme institucional, publicitário, corporativo, empresarial 
e documentário
- Animações em computação gráfica e efeitos em 2D e 3D
- Produção de making-off
- Autoração de DVD e CD-Rom - Criação de menu interativo
- Transcrição e copiagem
- Legendagem e Tradução
- Cobertura de Eventos
- Vídeo para treinamento e cursos
- Vídeo para internet
- Locução
- Videoclipe
- Informe Publicitário
- Transmissão Simultânea
- Transmissão Web
- Transmissão TV

Desenvolvemos todas as etapas do projeto, desde a criação, roteiro, filmagem, edição, 
animação, modelagem 2D e 3D, criação e desenvolvimento de trilhas sonoras perso-
nalizadas e também processos de legendagem, tradução, locução e dublagem.

TEMOS A MELHOR 
SOLUÇÃO PARA 

ATENDE-LOS

SERVIÇOS
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ESTRUTURA

A BI Filmes conta com estúdios, equipamentos moder-
nos e profissionais qualificados, na busca da qualidade 
e excelência em nossos serviços.

PRODUÇÃO DE VÍDEO
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A BI Filmes tem inovado na criação e produção de filmes 
publicitários e entregue projetos com alto padrão de 
qualidade a seus clientes. 

PUBLICIDADE

PROGRAMAS DE TV E WEBTV
A BI Filmes produz projetos significativos de WEBTV para grandes e 
médias empresas , transmitindo sinais televisivos pela internet. De-

senvolvemos com máxima qualidade e eficácia, programas de tv com 
temas específicos como Direito e 3º Setor. Nossa produção visa aten-

der a crescente demanda nacional devido as novas leis de incentivo 
ao mercado audiovisual por programas de tv produzidos no Brasil.
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Visando reduzir custos com deslocamen-
tos e maximizar a comunicação de equi-
pes em um mercado altamente competiti-
vo, a transmissão via web ou webcasting 
vem sendo muito usado por empresas de 
alta performance.
Com tecnologia de última geração, even-
tos, seminários, palestras ou até mesmo 
reuniões de trabalho podem ser transmiti-
das ao vivo pela internet através de nossa 
equipe de captação de vídeo de webcas-
ting, possibilitando o acesso de áudio e 
vídeo de seu evento em um link na inter-
net, que pode ser personalizado na tela do 
player, ou seja, da página de internet, com 
a identidade visual do evento, cliente ou 
patrocinadores.
O acesso aos participantes é ilimitado po-

dendo ser customizado de acordo com 
cada projeto. Não é nessária a instalação 
de nenhum software no computador do 
usuário, sendo disponibilizado um link 
com acesso restrito aos participantes.
A plataforme também oferece interativi-
dade através de chat, com mediador para 
filtro das mensagens.
Após evento, é liberado relatório de parti-
cipantes e acessos simultâneos.
O evento pode ser gravado, retransmitido 
e reproduzido em sistema sob demanda, 
também com acesso restrito.
A transmissão via web otimiza a agenda 
dos executivos e reduz custos de transpor-
tes e hospedagem de todos os participan-
tes, torrando mais acessível e viável a rea-
lização de qualidade de qualquer projeto.

TRANSMISSÃO 
AO VIVO
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A TV Corporativa tem como objetivo facilitar e moderni-
zar o cotidiano de empresas, sendo uma ferramenta es-
sencial para negócios, e proporciona uma ótima comu-
nicação entre administradores, colaboradores e clientes.
A TV Corporativa otimiza os processos de comunicação 
interna das empresas, como os recados, informes, avisos, 
homenagens em datas especiais, lembretes, entre outras 
informações, agilizando a logística da comunicação e 
reunindo o conteúdo em um só lugar. Telas são coloca-
das em ambientes comuns, como refeitórios e salas de 
espera, fazendo com que as informações relevantes ao 
dia-a-dia de trabalho sejam repassadas a todos, com a 
TV Corporativa a abrangência dos avisos é total. Tudo é 
feito 100% via internet e transmitido dentro dos ambien-
tes empresariais. Filiais em todo o pais podem integrar os 
conteúdos transmitidos e produzidos pela matriz, unifor-
mizando as informações de toda a rede.

TV CORPORATIVA

Treinamento e capacitação
Gestão de marca

Endomarketing
Entretenimento

FACILIDADES DA TV 
CORPORATIVA:
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CLIENTES
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Unidade São Paulo
R.Funchal, 411 – 5º andar

Vila Olimpia – São Paulo – SP
Fone: +55 (11) 4506.3106

Unidade Rio de Janeiro
Av. Ns. de Copacabana, 1066

Copacabana – Rio de Janeiro - RJ
Fone: +55 (21) 2391.0666

www.bifilmes.com.br


