
 



Box Brazil
Maior programadora independente do Brasil 

e a única independente multicanal.

Nosso objetivo é exibir conteúdo e 
entretenimento brasileiro de alta qualidade.

A Box Brasil Programadora faz parte
do Grupo Box Brazil, que além 

da Box Brazil conta  com a OUT OF THE BOX, 
empresa de Branded Content.



 

 
 

Levamos conteúdo diferente
para quem pensa diferente.



Intelsat 11 

Nossa Estrutura

 Sede e central de distribuição própria de sinal via 
satélite.

Equipamentos próprios de play-out e
up-link em HD e SD.

Cobertura Internacional abrangendo
América do Sul, América Central, América do 
Norte, Europa e norte da
Africa.

21 ilhas de edição com render farm
e pro�ssionais altamente quali�cados.

Estúdio de gravação e produção musical próprio.



Investimentos
    de fundo
  setorial

REGIÃO
RJ/SP
SUL/MG/ES
N/NE/CO
TOTAL

ESTADO
BA
MA
MG
PE
PI
RJ
RN
RS
SC
SP
TO
TOTAL

VALOR (R$)
R$ 28.810.075,22
R$ 18.278.135,61
R$ 8.286.040,64
R$ 55.374.251,47

VALOR (R$)
R$ 4.372.086,64
R$ 1.443.954,00
R$ 629.950,00
R$ 520.000,00
R$ 375.000,00
R$ 20.493.605,02
R$ 300.000,00
R$ 15.873.186,61
R$ 1.774.999,00
R$ 8.316.470,20
R$ 1.275.000,00
R$ 55.374.251,47

VALOR (%)
52,03%
33,01%
14,96%
100%

VALOR (%)
7,90%
2,61%
1,14%
0,94%
0,68%
37,01%
0,54%
28,67%
3,21%
15,02%
2,30%
100%



Chamadas
públicas da
Box Brazil
(PRODAV02)

Edital 2014
 
Total de Inscritos: 380
 
Inscritos por canal:
Travel - 142 > 37,37%
Prime - 125 > 32,89%
Music - 84 > 22,11%
Fashion - 29 > 7,63%
 
Inscritos por região:
Sudeste - 218 > 57,37% 
   RJ+SP - 200 > 52,63%
Sul - 112 > 29,47%
Nordeste - 32 > 8,42%
Centro Oeste - 16 > 4,21%
Norte - 2 > 0,53%

Edital 2016
 
Total de Inscritos: 467
 
Inscritos por canal:
Travel - 171 > 36,62%
Prime - 155 > 33,19%
Music - 92 > 19,70%
Fashion - 49 > 10,49%
 
Inscritos por região:
Sudeste - 278 > 59,53% 
   RJ+SP - 254 > 54,39%
Sul - 116 > 24,84%
Nordeste - 43 > 9,21%
Centro Oeste - 19 > 4,07%
Norte - 11 > 2,35%
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O canal do novo cinema brasileiro

:



filmes 
de curta  

 produzidos

longa
 a partir dos

média e  

metragem

 anos 2000



melhor 
do cinema
brasileiro

o



A série mostra a história de 
Frederico Capone, um lutador que 
está prestes a enfrentar seu maior 
luta.  

Baseado em fatos reais, o �lme conta 
a história de Beto, um frade 
dominicano que ajudou 
organizações de esquerda durante a 
ditadura militar brasileira. 
 

Almeida descobre que ele está 
prestes a morrer e ninguém parece 
muito preocupado. Ignorado por 
amigos e familiares, ele começa a 
lidar com a burocracia de morrer 
sozinho.

Documentário sobre Cândido 
Portinari, o maior artista plástico 
brasileiro de todos os tempos. Sua 
infância em São Paulo, a mudança 
para o Rio e sua ligação com a Escola 
Nacional de Belas Artes. 

Quatro Milagres
de um Santo
Ladrão

Batismo de
Sangue O Dia M

Portinari 
do Brasil

(sextas-feiras às 21h) (sessões Prime Box, todos os dias às 22h)) (sessões Prime Box, todos os dias às 18:30h) (sessões Prime.doc, todos os dias às 20h)



* In Brazil. 

 
 

     
    

 

Homens e Mulheres entre 18 e 49 anos,
das classes A, B, C e D.

Per�l do público Prime Box Brazil:



  
Onde estamos





 

 
    

   

diversidade
toda

da música
brasileira

canal exclusivamente
dedicado à 
música brasileira

Documentário sobre Cândido 
Portinari, o maior artista plástico 
brasileiro de todos os tempos. Sua 
infância em São Paulo, a mudança 
para o Rio e sua ligação com a Escola 
Nacional de Belas Artes. 
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MV Bill
apresentado por:

HIP HOP
BRAZIL

artistas
um espaço

reconhecido
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SHOWS

VIDEOCLIPES

DOCUMENTÁRIOS

ENTREVISTAS

PROGRAMAS EXCLUSIVAS

 

 

 

 

 



O Hip Hop Brazil com o rapper 
brasileiro Mv Bill é o primeiro 
programa da TV brasileira 
especializado em hip hop nacional. 
Exibe videoclipes e traz informações 
sobre cultura e comportamento.

Fábio Brasil, baterista da banda 
brasileira de rock Detonautas, 
transformou um cômodo de sua 
casa no Estúdio Mobília Space. Lá, 
ele recebe bandas de rock para fazer 
um som ao vivo. As apresentações 
são a atração do mais novo 
programa do Music Box Brazil, feito 
para você se sentir dentro do 
estúdio, pertinho dos artistas.

O Music Box Brazil leva você até a 
primeira �la para conferir os 
melhores shows do Brasil, sem 
distinção de gênero. Do axé ao rock, 
do pop ao sertanejo, os melhores 
artistas estão no Music Box in 
Concert.

Estúdio Cabeça é um programa 
semanal de entrevistas e debates 
com músicos convidados. Propõe 
uma abordagem inteligente, 
provocadora e polêmica de temas 
relacionados à música e ao mundo 
artístico em geral. O convidado, 
sempre relacionado ao tema do 
programa, comenta inserções de 
matérias com opiniões de populares 
e especialistas no tema, com espaço 
para réplicas e tréplicas.
 

Hip Hop
Brazil

Estúdio Mobília 
Space

Music Box In 
Concert

Estúdio
Cabeça

(Sabados ás 22:00) (Segundas as 23:30) (Diariamente as 13:00/16:00/22:30) (Sextas as 23:30)



   
 

      
   

* In Brazil. 

Perfil do público Music Box Brazil:

Homens e Mulheres entre 13 e 65 anos,
das classes A, B, C e D.
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Com uma pegada mochileira essa 
dupla mostra os perrengues e 
conquistas vividos durante uma 
viagem volta ao mundo.
 

Chega de viajar sem sair de casa! 
Três idéias, três minutos e um 
empurrão na escolha do seu 
próximo destino.Não interessa se é 
pra onde você vai sempre ou um se 
é um novo destino. Nossos sentidos 
precisam ser treinados a captar a 
diversidade.
 

Emilim divide experiências de 
viagens pelo Brasil e pelo mundo 
produzindo vídeos com dicas de 
compras, lugares, passeios, roteiros, 
gastronomia e muito mais.

Junte um argentino, um paraguaio e 
um uruguaio numa Kombi dos anos 
1970 e coloque o seguinte desa�o: 
cruzar o Brasil em 30 dias. O prêmio? 
Surpresa. Só se chegar lá é que vai 
descobrir o que é. Acompanhe esses 
três heróis – ou seriam anti-heróis? – 
em cada ponto, em cada etapa 
vencida. 4 culturas meio-imãs num 
mesmo caminho.
 

Rodar
Mundo 3em3

Na Viagem da
Emilim

Os Hermanos
Perdidos pelo
Brasil

(Quinta às 20:20) (Quarta às 21:10) (Segunda às 21:30) (Terça às 21:00)



 

    
   

 

Perfil do público Travel Box Brazil:

Homens e Mulheres entre 18 e 35 anos,
das classes A, b, C e D.



Onde estamos





Junte um argentino, um paraguaio e 
um uruguaio numa Kombi dos anos 
1970 e coloque o seguinte desa�o: 
cruzar o Brasil em 30 dias. O prêmio? 
Surpresa. Só se chegar lá é que vai 
descobrir o que é. Acompanhe esses 
três heróis – ou seriam anti-heróis? – 
em cada ponto, em cada etapa 
vencida. 4 culturas meio-imãs num 
mesmo caminho.
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Apresentação dos principais des�les 
da temporada das mais badaladas 
semanas de moda: Paris, Milão, NY, 
Londres, São Paulo, Rio, Lisboa, 
China, Barcelona. 

Fashion TV apresenta série inédita 
com apresentação do Dudu 
Bertholini. Programa de  entrevistas 
com os  principais estilistas, 
consultores de estilo, maquiadores 
e modelos que ditam a moda no 
território nacional.

 

Toda movimentação por trás das 
passarelas. Declarações e dicas de 
cabelereiros e maquiadores na 
preparação das modelos para o 
des�le que está prestes a começar.   

O análise Fashion capta as primeiras 
impressões de especialistas em 
moda sobre o des�le que acabou 
de acontecer. 

Fashion
Week

Nós os
Fashionistas Backtage

Análise
Fashion

(Segunda e sexta-feira 20:30 ) (Terça-feira às 20:30) (Quarta-feira às 21:00) (Quinta-feira às 21:30 ) 



Perfil do público FashionTV Brasil: 
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Homens e Mulheres +18,
das classes A, B e C.



Onde estamos



boxbrazil
PLAY



O análise Fashion capta as primeiras 
impressões de especialistas em 
moda sobre o des�le que acabou 
de acontecer. 







POA
Av. Ipiranga - Portal Tecnopuc 
Prédio 99A - 15° andar
CEP 90619-900 | Porto Alegre - RS 
Tel:  +55 51 3021.6161

RJ
Rua Visconde de Cruzeiro, 128. 
Flamengo . Cep 22230-070
Rio de Janeiro - Brazil 
 

SP
Av. General Furtado Nascimento, 
740 - Alto de Pinheiros
CEP: 05465-070 - São Paulo / SPl 
 

www.boxbrazil.tv.br


