
Objetivo: Realização e produção de documentários 

Direção e produção de filmes 
2 anos de experiência na área áudio-visual 

 

Direção e produção de diversos documentários, Nova York, Estados Unidos, 2010 
Portfolio: http://tatianadperez.wordpress.com/ 

• « A Place in Williamsburg », documentário sobre um lugar misterioso no Brooklyn. 
Numa zona industrial, vemos uma porta de ferro onde pessoas vindas de toda parte 
entram. Lá dentro... Filmado em 16 mm. 

• « Much More Than Just Words », um filme sobre um dia na vida de uma interprete de 
português / inglês nos tribunais americanos. Quais são os valores dela? Quais são as 
motivações? Como é uma jornada de trabalho típica? Quais são as lutas dela?  

• « Michelle on the Rooftop », um ensaio coreográfico urbano. Filmado em 16 mm. 
• « What Would You Like to Eat Today ?», filme selecionado para 3 festivais e 

ganhador do 3o lugar no festival Strolling for the Heilfers. Documentário sobre a 
dificuldade de acesso a frutas, legumes e verduras em certos bairros de Nova York.  

 
Pré-produção para a realização de filmes sobre educação e ecologia. (2012 - Atualmente) 

• Trabalho em parceria com um jornalista, uma ativista e uma socióloga: escolha das 
pautas, pesquisa e redação de projetos de documentário. 

 
Produção de vídeos para Cúpula dos Povos, evento da Rio+20 (2012 - Atualmente) 
Vídeos: http://www.youtube.com/user/cupuladospovos  

• Trabalho voluntário, mobilizando equipes, coordenando e facilitando a filmagem. 
 
Produção do filme « God Save América 101 » (longa metragem), filme sobre imigração 
brasileira em Massachussets. PI Films LLC, Boston, Estados Unidos (2009 – até hoje) 

• Planejamento, orçamento, organização do material e redação do roteiro com diretora.  
 
Assistente de produção em diversos filmes, Nova York, Estados Unidos, 2010 

• « Hunger », jantar entre amigos onde tudo pode acontecer. Diretora: Deborah Lohse 
• « Famílias separadas » : Documentário sobre famílias coreanas em Nova York, 

separadas de suas famílias por causa da guerra entre as Coréias. Diretora: Lahoe Ku 
 

Tatiana Dutra Perez 
tatianadperez@gmail.com 

36 anos, divorciada 
 

Nacionalidades: Brasileira, 
espanhola e americana 

 
Paises de residência: Brasil, França 

e Estados Unidos. 
 

Viagens à trabalho: Canadá, 
Japão, Polônia, Argentina e Bélgica. 

 
Línguas: português, francês, inglês e 

um pouco de espanhol. 
 

Mobilidade internacional possível 

Atividades realizadas nos filmes 

Definição de temática de filme, 
pesquisa sobre o tema e de fontes 
de informação, escolha de 
entrevistados.  

Redação de roteiro. 

Preparação e animação de 
entrevistas. 

Elaboração de orçamento e 
planificação de toda a produção 
(pesquisa, entrevistas, filmagem, 
montagem…). 

Redação de projeto ou proposta. 

Divulgação de filmes: estudo de 
estratégia de divulgação e 
promoção, concepção de sites, 
criação página facebook, 
programação de difusão em sala e 
envio para festivais e canais de TV. 

Participação em festivais de cinema: 
Berlinale, DOC NYC, Brésils en 
Mouvement, It’s all true, Cinéma du 
Réel…  

Aptidões 

Conexão: criação de diversos 
grupos culturais. Em Paris, criei um 
sarau que reunia mais de 50 
pessoas, com apresentação de 
marionetes, musica ao vivo, 
recitação de poesia e muito mais. 

Gerenciamento participativo: 
lidero equipe levando-a a criar 
soluções coletivas e incentivando 
iniciativas individuais através de 
ferramentas e jogos de equipe . 

Foco em resolução de problemas: 
em frente ao inesperado, analiso a 
situação, identificando as causa e 
reúno os especialistas para 
encontrarmos uma solução.  

Organização e criatividade: 
desenvolvi e implantei ferramentas 
para gestão de tempo inspirado no 
conceito da churrascaria Porcão. 

Programação cultural 
 

Para a associação Brazilian Endowment for the Arts http://www.brazilianendowment.org/, 
uma associação para a promoção da arte brasileira. Nova York, Estados Unidos, 2010 

• Programação, organização, divulgação e animação dos debates das seções de filmes.  
 
Para a associação Autres Brésils http://www.autresbresils.net/, Paris, França, 2005  

• Trabalho voluntário para o website e para o festival de documentários.  
 

Superintendente e Gerente de Projetos 
13 anos de carreira na área de Informática como gerente de projetos e sistemas 

 

Principais missões... AXA France Services e AXA Group Solutions (Paris, França, 2002- 
2009) e Prudential Bradesco Seguros (Rio de Janeiro, Brasil, 1997-2000) 

• Gerenciamento de projetos para a produção de diversos sistemas e produtos. 
• Gestão de equipes de arquitetos de informática, gerente de projetos, analistas e 

programadores (equipes chegando até a 25 pessoas).  
• Definição do plano estratégico e coordenação de todos os projetos técnicos da direção 

(orçamento de 1 milhão de euros / ano). 
• Concepção das ofertas de serviço, promoção e venda interna das prestações e 

produtos do departamento. 
• Adaptação de soluções para a melhoria do suporte ao cliente e do processo de 

desenvolvimento de sistemas e manutenção de sistemas aplicativos. 
 

  Principais diplomas e formações 
 

Filmaking, New York University (Nova York, Estados Unidos, 2010)  
Documentary filmmaking, New York Film Academy (Nova York, Estados Unidos, 2010) 
Cursus Managérial, CEGOS (Bouray-sur-Juine, França, 2007) 
The Coaching Clinic, Corporate Coach U (Rio de Janeiro, Brasil, 2006) 
Tecnologia em Processamento de Dados, PUC-RJ (Rio de Janeiro, Brasil, 1995-1999) 

Principais competências técnicas  
Câmeras: Arriflex  16S e 16SR-1, Panasonic DVX100, Panasonic HVX200 
Áudio: Microfones em geral (lapela, shotgun...). 
Softwares : Windows e Mac, Final Cut, Office e ferramentas de planejamento e orçamento. 

Lazer 
Dança, yoga, cinema, teatro, musica, fotografia, encontros culturais, debate, culinária e leitura. 

 


