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Olsberg•SPI anuncia serviço gratuito de diagnóstico de políticas 
públicas audiovisuais na América Latina 

 

18 de janeiro de 2021, Londres e Rio de Janeiro. 

A consultoria estratégica internacional das indústrias criativas, Olsberg•SPI (“SPI”), sediada em 
Londres, anuncia o lançamento de um novo serviço gratuito de consultoria para entidades do setor 
público na América Latina. 

O Diagnóstico de Políticas Públicas Audiovisuais da SPI oferece uma oportunidade para discutir todos 
os aspectos da estratégia audiovisual do setor público de um país com os especialistas da empresa, e 
identificar como sua estratégia pode ser melhorada ou atualizada. 

Para o Diagnóstico, é necessário que os participantes respondam a um breve questionário inicial, que 
é seguido por uma consulta virtual para discutir os desafios e oportunidades específicas em relação ao 
desenvolvimento de um setor audiovisual bem sucedido. As áreas em questão – tanto em relação à 
produção de conteúdo local, quanto na atração da produção internacional – incluem incentivos à 
produção, infraestrutura de estúdios, capacitação de mão-de-obra, além de legislação e políticas 
públicas.  

As consultas serão agendadas com antecedência e serão conduzidas pelos principais executivos da SPI, 
incluindo o Presidente Executivo Jonathan Olsberg, o Diretor Geral Leon Forde e o Associado para a 
América Latina da SPI, Steve Solot. 

Este serviço pode ser realizado em inglês, espanhol ou português e é destinado a líderes do setor 
público, governos, ministérios, agências e instituições públicas de toda a América Latina.   

O Diagnóstico de Políticas Públicas Audiovisuais é gratuito. Após a consulta, a SPI estará disponível 
para discutir como tratar de eventuais deficiências, e para criar um plano estratégico audiovisual 
completo e holístico, além de outras opções para melhorar as políticas públicas audiovisuais de forma 
a gerar benefícios positivos para a indústria e a economia como um todo. 

Clique AQUI para solicitar o novo serviço de Diagnóstico de Políticas Públicas Audiovisuais. As 
solicitações devem ser feitas até 31 de março de 2021. 

 
Sobre a Olsberg•SPI 
Especializada no mundo do cinema, televisão, vídeo game e mídia digital, a SPI oferece uma série de 
serviços de assessoria especializada e consultoria estratégica para clientes dos setores público e 
privado. Formada em 1992, tornou-se uma das consultorias internacionais líderes das vibrantes 
indústrias criativas, com clientes em todos os cantos do mundo. Sua assessoria especializada, sua 
visão confiável e sua reputação comprovada criam altos padrões de negócios, novos e recorrentes, 
para um grupo diversificado de empresas e organizações, incluindo órgãos governamentais 
nacionais, ministérios de cultura e economia, institutos e agências de cinema, plataformas de 
streaming, grandes produtoras, associações comerciais e sindicatos. 
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