


Quem ? 

Fundada em 1999, a Versátil Home Video é a principal distribuidora de 
clássicos, filmes europeus e educativos, documentários e produções de 
temática espiritualista do Brasil. Com quase 1.000 títulos já lançados em 
DVDs/Blu-rays, a Versátil é uma das empresas do mercado de home vídeo 
brasileiro mais admiradas pelo público e pela crítica. Também atua através 
de projetos e trabalhos personalizados de acordo com a demanda, o 
grupo-alvo e a necessidade dos mais diversos clientes. Por causa do seu 
excelente trabalho, quanto à qualidade de imagem, áudio e curadoria, a 
Versátil é reconhecida pelo público como “Criterion Brasileira“, referência 
à Criterion Collection, a mais renomada distribuidora de filmes clássicos do 
mundo. 



 
 

Projetos realizados 

 Fundação para o Desenvolvimento da Educação  
 
Desde 2011, a cada ano, a Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo – por meio da FDE – entra em 
contato com a Versátil, solicitando dois a quatro filmes 
para fazer parte de uma coleção de 10 DVDs que será 
distribuída para 4.600 professores do ensino médio. Os 
filmes selecionados são apresentados e discutidos em  
sala de aula. 

 Prefeitura do Município do Estado de São Paulo 
 
Em 2011 e 2012, através da Secretaria Municipal da 
Educação, foram selecionados filmes (54 títulos; 92 
cópias/cada) e enviados aos Centros de Artes e Esportes 
Unificados (CEUs). Estes filmes forma selecionados para 
exibição tanto para pais como para alunos, propiciando 
maior interação entre a escola e a comunidade. 



 
 

 Charles Chaplin: Após aquisição dos direitos de todos os filmes do Chaplin (primeira distribuidora mundialmente a 

possuir todos os direitos autorais no mesmo período), elaboramos uma coleção limitada, adicionando horas extras e 
encarte com os pôsteres  
da época de diversos países.  Veja unboxing do Chaplin, clicando aqui. 

Projetos realizados 

 Livraria Cultura: Após anos de parceria 
comercial com uma das maiores redes de 
livrarias da América Latina, fomos 
selecionados para aquisição de direitos, 
produção e distribuição de filmes exclusivos, 
como coleções do cinema europeu/asiático - 
em parceria com a Mostra Internacional de 
Cinema de São Paulo. 

 Folha de S. Paulo: Aquisição dos 
direitos, produção e distribuição dos filmes 
para as bancas de jornal de todo o país 
(Grandes Livros no cinema; Chaplin; 
Grandes Diretores Europeus; Grandes 
Astros no Cinema). 

http://www.vimeo.com/versatilhv/chaplin


Projetos Realizados 
Grandes Coleções 



Projetos realizados 
Política e Literatura 



Projetos Realizados 
Resgate Histórico e Cultural 



 
 

Alguns depoimentos na mídia impressa



Alguns depoimentos no facebook



Alguns depoimentos no facebook



Alguns depoimentos no facebook



 
 

Contato 

mailto:andre@dvdversatil.com.br
mailto:andre@dvdversatil.com.br
http://www.facebook.com/versatilhv
http://www.dvdversatil.com.br/



