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Olá! Você tem uma ideia que deseja produzir e filmar? Já escreveu 
o argumento dessa ideia? Sabe formatar um projeto? Onde e como 
conseguir recursos para realização do seu filme? A disciplina de 
Práticas Profissionais II deve oferecer ferramentas para viabilização 
de sua ideia por meio da produção executiva.

Durante as aulas, acompanharemos o desenvolvimento de seu projeto 
audiovisual. Truques e dicas são necessários para seu projeto obter apoio 
de algum comércio local, um edital de fomento à cultura ou uma lei de 
incentivo à cultura, ou ainda tenha sucesso em alguma plataforma de 
financiamento coletivo. 

É imprescindível que você participe dos fóruns e realize os exercícios propostos. 
O acompanhamento contínuo favorecerá que sua ideia seja amadurecida até o 
final da disciplina, quando você deve apresentá-la para toda a turma no formato 
de um projeto. Essa apresentação é também um exercício de captação de recursos.

Apresentação
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O conteúdo das Práticas Profissionais II está divido em quatro unidades. Na unidade 1, vamos oferecer dicas de 
elaboração e formatação de seus projetos audiovisuais. Como apresentar sua ideia e planejar sua execução a 
partir de metas, cronograma e orçamento.

A Unidade 2, versará sobre as diferentes possibilidades de financiamento, apoio e parcerias para realização de 
seu projeto. 

Na Unidade 3, vamos falar um pouco sobre a pós-produção e a elaboração de relatórios e prestação de contas. 

Por fim, na Unidade 4, vamos daremos dicas de formalização de seu trabalho para que você esteja apto a realizar 
a produção executiva de seu projeto.

Seja bem-vindo(a)!



7DA IDEIA AO 
PROJETO FORMATADO

Barton Fink, disponível em: https://goo.gl/4YkySc
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Produzir é realizar uma ideia. Formatar essa ideia num projeto é o primeiro 
passo para torná-la mais clara e entender as possibilidades de realização 
a partir de um orçamento e um cronograma, por exemplo. É também 
um exercício de planejar o futuro: o que deve ser realizado, quando, 
como, por que, com o que e com quem. 

Nesta unidade, vamos entender o que é um projeto e quais as partes 
que o compõem. Ao final dela, você deverá ter um esboço de projeto que 
poderá ser direcionado e formatado para conseguir apoio e financiamento 
para o produto ou serviço que deseja realizar, portanto, vamos aprofundar a 
prática de produção executiva a partir da realização de um projeto e de um plano 
de captação de recursos. 

Há muitos produtos possíveis de se realizar na área do audiovisual: desenvolvimento 
de um roteiro, um curta, uma mostra de filmes, um festival, um longa, uma série, 
um documentário, um canal no YouTube, uma plataforma de Video On Demand 
(VOD), uma formação profissional e até mesmo uma pesquisa. Ou ainda pensar em 
produtos inovadores que oferecem uma solução para alguma demanda na área do 
audiovisual que ainda não foi resolvida.

Da ideia ao projeto formatado



9

Convido você a observar quais são seus desejos nessa área. Você deseja criar um filme? Um serviço ou produto 
que solucione os desafios que enfrenta no seu trabalho com o audiovisual? Divulgar e circular seu curta, longa ou 
documentário por meio de mostras temáticas? O que te motiva? Por que realizá-lo?

1.1. O que é um projeto?

O projeto é uma maneira de conversar com outras pessoas sobre seus desejos de realização, de fazer algo no 
futuro. Ele detalha todas as atividades, os recursos (financeiros, humanos, materiais), o período de tempo e as 
condições para que seus objetivos sejam alcançados. Por meio dele, dialogamos com pessoas que nos auxiliarão 
a concretizar nossa ideia. Deve ser claro e objetivo, apresentar nosso propósito de maneira simples e precisa. 

Na definição de Hermano Thiry-Cherques (2008), o projeto é uma organização transitória e compreende uma 
sequência de atividades dirigidas à geração de um produto singular, único em um determinado tempo. Seu objetivo 
– o resultado que se deseja alcançar – deve ser identificável em termos de custos e prazos. Esse resultado é 
único, qualquer alteração de conteúdo ou de contexto modifica seu objetivo geral. O projeto é finalizado quando 
o objetivo é alcançado. É transitório: tem começo, meio e fim. Para que o objetivo seja alcançado, diversas 
atividades devem ser elencadas e articuladas de maneira linear e/ou em paralelo. Todos os recursos necessários 
para o alcance dessas atividades devem ser estimados. 

A realização de um curta-metragem, por exemplo, necessita de um argumento ou um roteiro, da especificidade 
da história que você pretende filmar. Essa história pode ter uma narrativa que aborde um tema singular ou ainda 
apresentar um enquadramento diferente para um assunto já abordado. Ter clareza sobre essa ideia favorece a 
apresentação de seu projeto. Elementos do roteiro devem estar previstos em um orçamento, assim como previsão 
de locação e equipamentos. Uma cena mal planejada pode te colocar em uma situação complicada, por vezes, 
você ou a equipe não poderá refazê-la por falta de recursos e tempo. Produções podem não ser finalizadas 
por falta desse dimensionamento de recursos. A maneira que dialogará e divulgará seu curta para o público é 
fundamental para planejar uma lista de possíveis parceiros.
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Um projeto também explica sua relação com um determinado contexto e uma localidade. Serve, portanto, para 
apresentar seu foco, seus objetivos, ou seja, o serviço ou o produto a ser gerado. Esse resultado só é possível a 
partir de uma sequência de atividades a serem desenvolvidas, de uma estimativa de custos e de recursos humanos 
e materiais. Cuidar dessa clareza e apresentação é fundamental para ser compreendido e aceito.

Como veremos nos itens a seguir, um projeto deve ter título, apresentação, objetivos geral e específicos, 
justificativa, público-alvo, plano de comunicação, metas, cronograma, orçamento e currículo da equipe. A depender 
da pessoa ou da instituição às quais pretende apresentá-lo, deverá ainda informar ações de acessibilidade para 
pessoas com deficiência, comprovação de parceria com outras instituições, contrapartidas, sinopse e argumento. 
Vamos entender como transformar nossa ideia nessa formatação!

1.2. Escrevendo sua ideia em formato de projeto 

Você já tem um argumento ou uma sinopse do filme que pretende fazer. Já sabe se deseja realizar uma mostra 
temática num local específico ou, ainda, um evento que reúne produtoras e programadoras sobre distribuição de 
obras audiovisuais. Também, já pesquisou um pouco sobre produtos, obras ou serviços que se relacionam com sua 
ideia no Brasil, na América Latina e no mundo. e o público que deseja alcançar. Dessa forma,, há uma clareza 
maior do que seja sua ideia, um amadurecimento de quais são suas potencialidades, do que há de novo nela. 
Agora é colocar isso no papel, elaborar seu projeto. 

Vamos dar algumas dicas de como escrever e encadear itens básicos de qualquer projeto. Qualquer dúvida, 
estaremos presente nos fóruns, nos quais poderemos dar mais exemplos e orientações para avespecificidade do 
seu projeto. É importante que você participe e realize as atividades propostas. Vamos lá!

O título deve resumir seu projeto. Ser claro, objetivo, impactante, criativo e precisar qual é sua intenção. É o 
nome pelo qual seu projeto será reconhecido, o nome que agrega outras pessoas. Muito cuidado com os termos 
e a quantidade de palavras. Ser curto e simples é um bom sinal. 
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Apesar de ser o primeiro a aparecer em um projeto, pode não ser o primeiro item a ter um nome. Além disso, 
esse título pode sofrer modificações entre o projeto executivo e o produto ou serviço realizado. Amadurecemos 
nossa ideia com o tempo, porém, é importante que seja um nome muito próximo daquele que receberá o produto 
final, pois, o título sugere estratégias de divulgação, é a porta de entrada entre você e um possível patrocinador, 
e entre o produto final e o público.  

A apresentação é um resumo de seu projeto. Ela deve indicar do que se trata o tema, o formato (curta, longa, 
seriado), se é um projeto de ficção ou não-ficção, qual gênero e subgênero (documentário, terror, comédia, 
drama, jornalístico), a linguagem de referência (cinematográfica, televisiva, videográfica, híbrida), o que há de 
original na obra que pretende filmar ou no evento que deseja fazer, qual sua relevância, seu público-alvo, onde 
será veiculado e o conceito do seu projeto. 

No caso de projetos de obras audiovisuais, pode-se desmembrar a apresentação em sinopse (síntese da história 
em cinco a dez linhas com apresentação dos personagens e seus conflitos), concepção de criação (referências 
visuais, questões estéticas e artísticas) e aspectos da produção (locações, tipo de iluminação, objetos de cena).

Para escrever a apresentação, tente responder às seguintes perguntas: O que é o projeto e quais seus objetivos? 
Onde e quando será desenvolvido? Qual o público-alvo? Quais os principais envolvidos? Atente-se para que a 
escrita da proposta não ultrapasse uma página e a revise depois que o projeto estiver finalizado. É bem possível 
que alguns detalhes sejam modificados., Ele norteia a escrita de todas as partes, ao mesmo tempo que o 
detalhamento dos demais itens vai tornando mais claro do que se trata nosso projeto. É uma parte importante a 
ser revista durante toda a escrita.

O objetivo geral de um projeto é o resultado que se pretende atingir, pode ser uma obra audiovisual, um festival, 
uma mostra, um roteiro. Além disso, o objetivo geral deve apresentar esse resultado e seus benefícios culturais, 
sociais e econômicos derivados da finalidade do projeto, do local de execução, da sua importância para a 
cadeia do audiovisual. Os objetivos específicos são as ações que serão realizadas para que o objetivo geral seja 
alcançado, começam com um verbo, e devem ser sucintos e claros.
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Um exemplo de objetivo geral seria: 

Desenvolver um documentário (curta-metragem) de 15 minutos sobre a 
produção cultural do Recanto das Emas dos últimos 10 anos com a finalidade 
de demonstrar a importância dessas atividades para a construção de 
vínculos locais.

Para esse objetivo, poderíamos pensar nos seguintes objetivos específicos:

  Pesquisar quais são os eventos nas diversas linguagens que 
ocorreram nos últimos dez anos;

 Identificar “personagens” importantes para movimentação 
cultural da cena local e que tenham disponibilidade para participar do 
filme;

 Filmar os depoimentos e as imagens do Recanto das Emas de modo 
a desenvolver uma linguagem própria dessa produção audiovisual;

 Exibir o filme em festivais de curta-metragem e em plataformas 
da internet como YouTube e Vimeo.

As metas são os resultados mensuráveis dos objetivos. Número de DVDs 
distribuídos, quantidade de público que assistiu a um filme. Esses números 
servem como indicadores do projeto para avaliação de seus resultados. 
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Metas e objetivos também se relacionam com as etapas de execução. No caso de um filme com a pré-produção, 
produção e pós-produção. Nessas etapas devem ser listadas todas as atividades para que seu produto seja 
realizado com previsão de tempo. Elas são também interligadas com o cronograma e o orçamento, atividades 
abordadas no último item. 

Listamos a seguir, uma lista das principais atividades (sem esgotá-las) do exemplo do documentário sobre a 
produção cultural do Recanto das Emas e suas etapas de execução.

Pesquisa

 Listar centros culturais, eventos, bandas, grupos artísticos e culturais do Recanto das Emas nos últimos dez 
anos;

 Conversar com pessoas do Recanto das Emas envolvidas nessas atividades;

 Identificar “personagens” para o filme;

 Visitar e pesquisar possíveis locações;

 Finalizar a proposta e o roteiro do documentário.

Para os objetivos que elencamos anteriormente, podemos, a grosso modo, estabelecer as seguintes metas:
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Pré-produção

 Alugar estúdio para as cenas com depoimentos;

 Solicitar autorização da Administração Regional para filmar no espaço público X;

 Alugar equipamento de som, gravação e iluminação;

 Testar câmeras, lente e som;

 Contratar equipe técnica;

 Criar o projeto gráfico e o plano de distribuição e comunicação;

 Marcar entrevistas;

 Fazer ordem do dia do primeiro dia de filmagem.

Produção/ Filmagem

 Verificar as necessidades da ordem do dia;

 Realizar relatório diário de produção;

 Planejar deslocamento da equipe;

 Atentar-se para o cronograma de filmagem;

 Preparar ordem do dia para o dia seguinte;

 Deixar locação limpa e no mesmo estado que foi encontrada.
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Finalização

 Decupagem do material filmado;

 Edição e montagem.

Lançamento do filme

 Divulgar lançamento do filme, de acordo com o plano de comunicação;

 Convidar todos os envolvidos no filme (entrevistados, equipe, apoiadores, patrocinadores);

 Alugar equipamento de projeção.

Pós-produção

 Enviar cartas de agradecimento;

 Inscrever o filme em festivais;

 Realizar prestação de contas e relatório final.

A justificativa versa sobre a importância do projeto e quais suas inovações e particularidades. Além de mencionar 
de que modo ele projeto dialoga com o público-alvo e a sua localidade do projeto. É o momento da persuasão, da 
conversa direta com um possível financiador ao apresentar por quais motivos ele deve investir naquele projeto. 
Descreva o contexto em que o projeto será realizado e a importância de seus resultados nessa situação, os 
motivos que levaram a cria-lo, o histórico e o diferencial.

Também é o momento de apresentar sua experiência e sua capacidade de execução, demonstrando sua experiência 
com esse tipo de realização ou com ações desenvolvidas para o mesmo público-alvo.
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Algumas questões devem ser respondidas na justificativa: por que o filme é importante? Qual sua relevância e 
qual o seu diferencial? Qual sua importância para um determinado território? Por que escolhi essa abordagem 
essa maneira de contar a história?

A equipe do projeto é responsável por tornar sua ideia uma realidade. No projeto, pode-se inserir um breve 
currículo das pessoas que compõem a equipe. Em editais públicos de fundos e leis de incentivo, analisa-se a 
experiência da equipe como um dos critérios de avaliação.

1.3. Detalhando seu projeto: cronograma e orçamento

O cronograma é uma maneira de prever quanto tempo o projeto deve demorar a ser realizado por meio do 
detalhamento das ações. Esse detalhamento está interligado com as etapas de execução e orçamento e demonstra 
a duração de cada etapa do projeto. Geralmente, é apresentado em forma de tabela.

Para elaborá-lo, será necessário listar todas as atividades na ordem prevista para sua realização. É importante 
para acompanhamento das atividades planejadas e executadas. Veja a seguir um pequeno exemplo de cronograma:
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Como dito, o exemplo é hipotético e serve apenas como referência para o que você vai realizar. Existem vários 

tipos de modelo, a depender do formulário de cada edital. 

O cronograma está relacionado ao orçamento, isso por que a maior parte das atividades implica em algum tipo 

de recurso financeiro. Ele também é formatado em uma tabela e serve para prever quanto o filme custará para 

solicitação de apoio e patrocínio. 

Devem estar indicados no orçamento o item, a descrição, a unidade, o valor unitário, quantidade da unidade 

e valor total. É possível separá-lo por etapas de produção e por tipo de recurso como pessoal, comunicação 

e divulgação, material de consumo e transporte. Essa separação facilita o acompanhamento da produção do 

projeto.
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A planilha auxilia você a dimensionar os valores do projeto para captação de recursos, como explicaremos na 
Unidade 2. 

Todos os custos previstos no orçamento devem estar atualizados com os valores praticados no mercado. Caso 
esteja abaixo, você não conseguirá executar seu projeto. Se ele receber recursos de alguma lei de incentivo ou 
fundo público não será possível mudar valores ou remanejar de recursos sem autorização prévia.

Você Sabia?

A depender do tamanho de sua equipe e da complexidade das atividades de seu projeto 
é recomendável que use programas de gerenciamento de projetos como o MS Project, 

ou, ainda, as ferramentas disponíveis na internet como o www.trello.com



19

1.4. Pensando no público, na divulgação e circulação de seu projeto

O público-alvo é para quem o projeto foi pensado e proposto. Caso o projeto audiovisual fale sobre um território 
específico, toda a população daquele território é um público potencial. Temas e assuntos geracionais podem ter 
um público cuja especificidade seja a faixa etária. O local que uma obra será exibida, sua linguagem e proposta 
podem definir um público com hábitos, preferências e gostos em comum. Por vezes, definir o público implica 
também em definir o horário de veiculação de um projeto de seriado na TV ou o limite da censura nas salas de 
cinema. 

Além disso, o público está inerentemente relacionado a possíveis patrocinadores, colaboradores, artistas, 
críticos, meios de comunicação, pesquisadores, espectadores portanto, definir esse público é essencial para 
pensar estratégias e ações de comunicação de seu projeto. Eleger quais são nossos públicos prioritários é base 
para essas estratégias

Nosso plano de comunicação e divulgação deve conter ações que cativem os que possuem empatia com nossa 
proposta e atraiam aqueles que possam se interessar pelo nosso projeto. E, também, conseguir que pessoas 
influentes no meio cultural (críticos) vejam e falem (bem) da nossa proposta. Além disso, possa seduzir aquelas 
pessoas que não costumam ser público de um determinado tipo de projeto, para apreciar nosso projeto (ousadia 
imprescindível quando o financiamento é público).

Após definir nossos públicos, devemos pensar quais canais de comunicação utilizar para falar com eles. Às vezes, 
um carro de som é mais eficiente que cartazes ou redes sociais (facebook, twiter, orkut, etc). Quanto mais 
informações sabemos sobre nosso público, mais específicas são nossas ações. 

Os meios de comunicação massivos como a televisão, o rádio e o jornal podem ser utilizados para divulgar para 
um número quase infinito de pessoas. No entanto, podemos utilizar esses meios para além da publicidade em 
si mesma. Podemos dar uma entrevista sobre nosso projeto em um programa direcionado a idosos, caso nosso 
público seja esse. Além disso, devemos realizar ações de comunicação para que nosso projeto se torne uma 
notícia no jornal. Percebe a diferença entre esses exemplos e a mera publicidade?
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A definição de locais para distribuirmos cartazes e panfletos é essencial para comunicarmos com nosso público. 
Há também meios de atraí-los por meio de promoções. Atente-se, à gratuidade, que geralmente, chamam mais 
os indecisos do que motiva alguém que nunca foi a ir assistir um filme que estamos produzindo, por exemplo.

Em caso de sabermos quem são os possíveis interessados, podemos utilizar de estratégias personalizadas como 
chamadas telefônicas, envio de correio eletrônico, e Whatsapp. É claro, devemos ser cautelosos para que não 
sejamos conhecidos como spammers (aquela pessoa que se comunica conosco apenas para encaminhar divulgação). 
Você também pode estabelecer uma comunicação direta com seu público por meio de newsletter e página de 
internet.

É importante pensar além do plano de comunicação para o lançamento de um filme ou uma exibição em uma 
mostra, é importante pensar de que maneira sua obra vai circular. No caso do nosso exemplo de documentário 
sobre a cena cultural do Recanto das Emas, podemos listar mostras e festivais de curtas ou mostras temáticas. 
Além disso, pensar em exibições em escolas e centros culturais. Sucesso!
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Bora rever!

É hora de fazer a revisão do conteúdo trabalhado. 

Nessa unidade, vimos que um projeto é um meio de se comunicar, de forma clara e coesa, 
sobre sua ideia com possíveis parceiros para viabilização desse seu desejo de realização.

O projeto possui alguns itens que compreende uma sequência de atividades para geração 
de um produto singular em determinado tempo. 

Toda sua estrutura é feita de modo a demonstrar o que é sua ideia por meio de apresentação e objetivos, sua importância 
(justificativa) e a maneira como essa ideia vai ser viabilizada por meio de uma demonstração de atividades, custos e 
cronograma. 

Além disso, sua proposta é sempre direcionada para um determinado público que pode nos ajudar a definir quem pode ser 
nossos apoiadores e financiadores, como veremos na próxima unidade.

Nos fóruns e nas atividades previstas, o assunto será retomado de modo a te auxiliar na formulação de seu projeto. Espero 
que sua ideia esteja sendo amadurecida. Manteremos o diálogo nesse espaço. Até a próxima unidade!
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COMO VIABILIZAR MEU PROJETO?

8 1/2, Dir. Frederico Fellini. 
Disponível em: https://goo.gl/BhPR5r
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Como viabilizar meu projeto?

Nesta unidade, vamos entender como conseguir apoio para que nossa ideia – formatada em projeto 

– possa ser viabilizada por meio de apoio de recursos humanos, materiais e financeiros. Um caminho 

é listar comércios e empresas cujo público consumidor seja semelhante ao nosso público-alvo. 

Essa lógica de apoio e patrocínio está vinculada à ideia de marketing cultural, isto é, quando uma 

empresa preocupada com sua responsabilidade social adota posturas, comportamentos e ações 

com o objetivo de promover melhorias e desenvolvimento na área da cultura para seu público 

externo e interno com o objetivo de agregar valor a seus produtos e serviços. 

No Brasil, empresas costumam fomentar projetos por meio de mecanismos de doação e 

patrocínio regulamentados por leis de incentivo tais como a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual 

e a Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal (LIC). Elas surgiram como estímulo para 

empresas apoiarem eventos e projetos culturais por meio de isenção fiscal. 

O audiovisual conta também com um fundo específico para a área, o Fundo Setorial do Adiovisual 

(FSA). Vamos entender como funciona os principais mecanismos de financiamento para que, ao 

final da unidade, você consiga planejar estratégias de captação de recursos para seu projeto por 

meio de atividade prevista na nossa plataforma.
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2.1. Apoio Cultural

Após ter finalizado seu projeto na unidade anterior, você tem maior clareza sobre os resultados que você deseja atingir, 
o tempo de realização, os recursos necessários, o público-alvo e a sua previsão de custos. Com essas informações é 
possível pensar estratégias para viabilizar recursos para seu projeto por meio de um plano de captação de recursos. 

 Materiais e serviços podem ser conseguidos em comércios e empresas localizados proximo à produção do evento ou 
de nosso público-alvo. A equipe de filmagem de um projeto, como o do documentário citado na unidade anterior, por 
exemplo, necessitará de alimentação durante as filmagens. Um caminho é buscar restaurantes no Recanto das Emas 
que podem oferecer almoço para a equipe. Em troca, podemos divulgar a marca do restaurante apoiador nos créditos 
do filme e nos materiais de divulgação do lançamento do filme tais como cartazes, folders, página de internet e de 
redes sociais.

Essa negociação deve ser planejada antes de marcarmos reuniões com nossos apoiadores. Uma estratégia é pensar em 
cotas de patrocínio e apoio de acordo com o orçamento total do projeto. A seguir, podemos ver um pequeno exemplo 
de uma proposta de cotas a partir de nossos materiais previstos no plano de divulgação e comunicação e do percentual 
do orçamento correspondente ao valor do serviço previsto no projeto.

Cota A – 100 a 75% do valor total do projeto

Outdoor, busdoor, camisa, cartazes, panfletos, marca no banner, marca e link para a página da empresa na página 
do projeto, catálogo, mailing, locução, banner da empresa no dia do evento, citação em press-release.
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Cota Prata – 40% a 75% do valor do projeto

Busdoor, cartazes, panfletos, marca no banner, marca e link para o 
site da empresa no site do projeto, catálogo, mailing, locução, banner da 
empresa no dia do evento, citação em press-release.

Cota Bronze – 10% a 40% do valor do projeto

Cartazes, panfletos, marca e link para o site da empresa no 
site do projeto, mailing, locução.

É importante também apresentar figuras que demonstrem o 
tamanho da marca das empresas dispostas no nosso material 
de divulgação de acordo com a cota de patrocínio escolhida.

Após essa listagem de possíveis parceiros, é importante 
iniciar ligações para marcar reuniões. O telefone é 
ainda um grande aliado para marcar reuniões com 
seus possíveis colaboradores. O encontro presencial 
também é uma ferramenta ímpar para esse tipo de 
negociação. Respire fundo e inicie suas reuniões 
de apresentação do projeto. Você vai ouvir 
alguns nãos, tente não se desanimar.
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2.2. Editais

Algumas empresas e fundos públicos de cultura desenvolvem uma política cultural específica e escolhem projetos para 
serem financiados por meio de editais públicos. Para participar desses processos é necessário ler com atenção o regulamento 
para saber se seu projeto está de acordo com as diretrizes gerais da política concebida pelos editais.

Pode ser que você perceba que seu projeto pode se adequar às finalidades daquele edital. Assim, algum ajuste poderá ser 
realizado no projeto que você escreveu. No entanto, alguns editais podem não dialogar de maneira alguma com o projeto 
que você elaborou. Aqui é possível elaborar outro projeto inspirado nas linhas de financiamento daquele edital específico 
em consonância com seus desejos. O segredo é estudar os documentos e os formulários para que os objetivos de seu projeto 
dialoguem com a finalidade daquele edital. 

O edital é o um instrumento de escolha de projetos considerado mais transparente por informar quais são os critérios 
avaliados de acordo com o conceito de uma política ou ação, os recursos destinados e o número de projetos a serem 
financiados. É utilizado tanto por empresas privadas quanto públicas e também pelo Estado, principalmente, na distribuição 
de recursos de fundos de cultura.

2.3. Fundos de Cultura

O fundo de cultura é um tipo de mecanismo de financiamento realizado pelo Estado com o objetivo de subsidiar atividades 
artístico-culturais que não encontram sua sustentabilidade no mercado, ainda que sejam relevantes. Dessa forma, os 
fundos de cultura viabilizam o fazer artístico e cultural por meio da democratização do acesso aos recursos públicos. 

No Distrito Federal, o Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC) disponibiliza verba do fundo perdido para projetos culturais 
apresentados por entidades privadas (pessoas físicas e jurídicas) sem fins lucrativos, por meio da transferência de até 100% 
do valor total do projeto a partir de um contrato, semelhante ao convênio. Para o audiovisual, há possibilidade de diversas 
linhas de financiamento como desenvolvimento de roteiro, realização de curtas, longas, documentários e série para TV, 
recursos para pós-produção, comercialização e distribuição e para realização de mostras e festivais. 
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Para conseguir se inscrever nesses trâmites, é necessário ter um Cadastro de Ente e Agente Cultural (CEAC). Está prevista 
uma visita técnica à Secretaria de Cultura, parte das atividades deste curso, para realizarmos nossos cadastros. Será 
necessário levar os seguintes documentos: formulário de ente e agente cultural preenchido, cópia da cédula de identidade 
e do CPF, currículo atualizado e documentos que comprovem a capacidade técnica necessária para o desenvolvimento de 
atividades artísticas e culturais relacionadas a cada área cultural e artística pretendida, comprovante de residência ou 
domicílio no DF há pelo menos 02 (dois) anos. Para mais informações, consulte a página http://www.fac.df.gov.br. 

No âmbito federal, o Fundo Nacional de Cultura (FNC) dispõe de uma programação específica para o financiamento de 
projetos e programas audiovisuais, o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Estão previstos financiamento a projetos nos 
seguintes programas: a) Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro – (PRODECINE); b) Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (PRODAV); c) Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura do 
Cinema e do Audiovisual – (PROINFRA). Geralmente, a seleção de projetos referente a esse fundo é feita por meio de editais 
realizados pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. 

Há possibilidade também de financiamento de projetos em parceria com outros países. Um exemplo é o programa Ibermedia 
que tem como objetivo promover a criação de um espaço audiovisual ibero-americano por meio de ajuda financeira 
a projetos de formação, conteúdos para vendas internacionais, distribuição e promoção de filmes ibero-americanos, 
coprodução, exibição e desenvolvimento de projetos para cinema e televisão.

2.4. Leis de Incentivo Fiscais à Cultura

As leis de incentivo fiscais à cultura foram criadas com o objetivo de motivar empresas privadas a investirem recursos 
na área cultural. No âmbito do governo federal, é possível inscrever projetos tanto pela Lei Rouanet (8.313/1991) via 
mecenato quanto pela Lei do Audiovisual (Lei 8.685/1993). Após o a aprovação do projeto pelo Ministério da Cultura, você 
deve encontrar empresas que aceitem patrociná-los nos termos colocados por essas leis. 

Quando aprovamos um projeto na Lei Rouanet ou na Lei do Audiovisual, o desafio é conseguir patrocínio. Procure unir os 
objetivos das empresas e do projeto cultural. Há afinidade entre os valores da empresa e da atividade cultural? O público 
que o evento atinge é o mesmo dos produtos e serviços da empresa¿  O que a empresa deseja manter um relacionamento?
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Outro caminho é procurar se inscrever em editais de empresas que possuem uma política cultural estabelecida, mas que 
também utilizam do mecanismo de isenção fiscal, caso da Petrobrás, dos Correios, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, 
da Oi, da Vivo, da Tim. Os editais lançados por essas empresas costumam solicitar que seu projeto esteja aprovado na Lei 
Rouanet, do Audiovisual ou de incentivo local, caso da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal (LIC).

Para o mecenato previsto na Lei Rouanet, uma empresa pode abater de 80% a 100% do valor incentivado até o limite de 4% 
do imposto de renda devido por pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real e de 6% por pessoas físicas. O investidor deve 
depositar o valor desejado para o patrocínio na conta bancária do projeto (aberta e supervisionada pelo MinC) até o último 
dia útil do ano corrente. Após o depósito, a entidade ou a pessoa que propôs o projeto deve emitir um recibo e enviá-lo 
ao patrocinador, o que servirá como comprovante para que a renúncia fiscal se efetue. O ressarcimento do patrocínio feito 
virá no ano seguinte, na forma de restituição ou abatimento no valor do Imposto de Renda a pagar.

A Lei do Audiovisual funciona de modo semelhante, a diferença é que a empresa patrocinadora pode participar dos lucros 
de distribuição da obra a depender do percentual que ela escolhe de abatimento de Imposto de Renda. Pode-se pleitear 
recursos de até R$ 4 milhões para realizar seu projeto. A lei exige, como contrapartida, o equivalente a 5% do valor do 
orçamento aprovado. 

Os estímulos fiscais, porém, são passíveis de críticas, primeiro porque o Estado acaba financiando os projetos que as 
empresas escolhem. Segundo, porque esse mecanismo pode se tornar centralizador, afinal, um evento com artistas famosos 
pode atrair mais público que um de artistas locais e interessar mais aos patrocinadores.
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2.5. Financiamento coletivo (crowdfunding)

Juntar pessoas para que uma determinada ideia possa ser viabilizada financeiramente a partir da contribuição de cada 
uma, é uma ação popularmente conhecida como “vaquinha”. As plataformas de financiamento coletivo como o cartase.me 
e o www.vakinha.com.br tornam possível que a ideia da vaquinha seja viabilizada por meio da internet.

Essas plataformas promovem o engajamento do público com o projeto e a identificação com a causa, pressuposto para o 
apoio de um projeto nessa modalidade de financiamento. Em troca, você pode pensar em contrapartidas cotizadas: exibição 
exclusiva do seu filme para uma pessoa que contribuiu com uma quantia considerável 
para o projeto ou a divulgação do nome nos agradecimentos.

Você pode realizar uma campanha para que seu projeto seja 
financiado pelo engajamento de várias pessoas. Isso implica 
em uma boa apresentação de sua ideia de modo a promover 
o engajamento via redes sociais. Neste filme, você pode se 
inspirar ao ver um caso de sucesso de financiamento de circulação 
de um curta obtido por plataformas de financiamento coletivo. 
É importante também que quem vai financiar sinta que você tem 
realmente possibilidade de realizar aquele projeto.

A participação de familiares e amigos nas doações pode ajudar 
a fazer com que seu projeto seja mais conhecido e obtenha maior 
engajamento. São eles que influenciarão seus amigos a se sentirem 
atraídos pelo projeto, nesse caso, é essencial que o projeto tenha uma 
boa apresentação, pois os amigos de seus amigos podem não te conhecer.

As plataformas divulgam e coletam as doações, liberando a verba para o 
produtor quando a meta financeira é atingida. Para isso, podem cobrar 
um percentual do valor total. Veja aquela plataforma mais adequada 
para o valor que você está propondo e o perfil de seu projeto. Sucesso!
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Fique ligado!

Há muitas plataformas de financiamento colaborativo. Ao pensar em seu projeto e 
na sua estratégia de campanha, veja quais são aquelas que podem oferecer as melhores 
condições. 

A seguir, há outros exemplos, além dos citados no texto:

 Kickante – www.kickante.com.br

 Benfeitoria – www.benfeitoria.com.br

 Startando – www.startando.com.br

 Garupa – http://garupa.juntos.com.vc

 Ideame – http://idea.me

Disponível em: https://goo.gl/W2LnUH
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Bora rever!

É hora de fazer a revisão do conteúdo trabalhado. 

Nessa unidade apresentamos alguns tipos de mecanismos de financiamento para a área do 
audiovisual. Eles não se esgotam aqui, há outros mecanismos que você pode pesquisar em 
páginas especializadas em produção audiovisual.

Gostaria que você tentasse articular quais os tipos de mecanismos são mais interessantes 
para o projeto que você já elaborou. E em que medida será necessário realizar uma 

adequação em seu projeto levando em consideração suas especificidades.

Todas as dúvidas sobre a unidade poderão ser retiradas no fórum. Gostaria também que você participasse das atividades 
propostas: pesquisar e levantar oportunidades de financiamento na área do audiovisual e pensar em um plano de captação.

Sucesso!
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PÓS-PRODUÇÃO 

La nuit américaine. Dir. François Truffaut. 
Disponível em: https://goo.gl/Mnhmd4
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Um projeto é finalizado após a prestação de contas e a entrega do relatório 
final para seus apoiadores e financiadores. Apesar de não entrarmos 
em detalhes sobre a produção de seu projeto em si, momento que 
pode ser aprofundado na disciplina de Produção, Legislação e Ética no 
Audiovisual, a pós-produção se relaciona com essa etapa.

 Nesta unidade, vamos entender a importância de organizar a 
prestação de contas durante o processo de produção, principalmente, 
se o projeto recebeu recursos públicos. É importante conhecer um 
pouco das legislações que regulamentam esse tipo de repasse. 

 Também abordaremos de que maneira a entrega de um relatório final 
contendo informações e avaliação de nosso projeto realizado para seus 
patrocinadores e apoiadores,  é necessária para manter uma boa relação 
com seus colaboradores e a porta aberta para apoio a projetos futuros. 

Pós-produção
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3.1. Prestação de contas 

Todo projeto financiado com recursos públicos via editais ou leis de incentivo devem gastar de 
acordo com as normas legais e prestar contas desses gastos. É necessário fazer o controle de cada 
despesa. Uma dica é manter cópias de todos os cheques e documentos fiscais. Só faça pagamentos 
mediante a apresentação de nota fiscal e/ou recibo de pagamento. 

Os objetivos e as metas do projeto apresentado devem ter sido alcançados. Pode-se demonstrar 
isso por meio de clipping e apresentação do próprio produto (vídeo, material gráfico).  Caso algum 
objetivo não tenha sido alcançado, será necessário fazer uma justificativa e apresentar documentos 
adequados. 

A prestação de contas financeira deverá ser entregue de maneira a comprovar que o que foi 
recebido foi gasto como previsto no orçamento do projeto. Todos os gastos e remanejamentos 
devem ter sido autorizados pela instituição financiadora para que você não venha a ter problemas 
ao final do projeto. 

Durante a produção do projeto, mantenha o controle do orçamento a partir de uma tabela com os 
dados previstos e executados. Assim, é possível acompanhar a saúde financeira de seu projeto. É 
importante também guardar as notas em ordem cronológica e com a referência de seu gasto. Você 
pode usar uma pasta para isso.

Lembre-se que pagar impostos é uma obrigação, portanto é importante que esses gastos estejam 
incluídos no orçamento do projeto. Os contratados podem ser pagos por RPA ou carteira assinada. 
Há a possibilidade de um contrato de prestação de serviços no caso de profissional que seja Micro 
Empreendedor Individual (nota fiscal). Um contador pode te auxiliar nas dúvidas sobre o percentual 
de impostos como o INSS, ICMS e ISS. Todo serviço emitido em nota fiscal de uma empresa deve 
estar previsto em seu objetivo social.
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Exija sempre os documentos corretos, pois aquela pessoa que te prestou 
o serviço pode sair da empresa e pode não haver outra para te ajudar 
depois de ter passado alguns meses do serviço prestado. Retenha os 
documentos e guarde tudo por cinco anos. 

É importante atentar-se para as normas de prestação de contas do fundo 
ou da lei de incentivo pelo qual você recebeu apoio. Leia atentamente 
os documentos que versam sobre essa fase antes de assinar o contrato. 
Cada mecanismo tem suas especificidades.

O Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC) possui uma prestação 
de contas simplificada para projetos que receberam até R$120.000,00. 
Neste caso, a prestação de contas se dá pela comprovação da realização 
do produto, de acordo com o previsto no plano de trabalho e no contrato. 

Fique atento (a)! Os pagamentos referentes aos recursos recebidos 
pelo FAC devem ser realizados por meio de cheque nominal ou por 
transferência eletrônica. Taxas bancárias não podem ser pagas com 
recursos do fundo.

O relatório de prestação de contas deve constar informações sobre os 
custos previstos e executados e uma planilha de aplicação da verba 
recebida que contenha informações sobre a despesa, o número da nota 
fiscal, e valor e a data. Controle e atenção durante todo o período de 
execução do projeto para esses detalhes.
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3.2. Relatório Final

O relatório final apresenta todo o histórico do projeto. É composto tanto da 
prestação de contas financeira quanto de cópias do produto, dos materiais 
de divulgação, das fotografias da execução do projeto, do clipping de 
notícias. 

O ideal é que o relatório seja iniciado com a primeira nota fiscal do projeto. 
Você pode lança-la em um programa de planilha no computador, nomear 
a nota e guardá-la em uma pasta ordenadamente. É importante guardar 
todos os comprovantes fiscais por cinco anos, em alguns casos encaminhar 
a cópia no relatório final.

Deve constar no relatório o número de espectadores de seu filme e o perfil 
desse público, as informações sobre o alcance dos objetivos, as atividades 
utilizadas como contrapartida. A maneira como a marca do patrocinador 
e apoiador saiu nos materiais de divulgação o número de vezes e onde foi 
mencionado seu apoio e patrocínio. 

Alguns mecanismos solicitam atestados de realização e participação, lista 
de presença de atividades, material gráfico impresso clipping da imprensa 
e avaliação quali-quantitativa do projeto. 

De qualquer maneira, escrever um relatório avaliativo serve como reflexão 
sobre o que funciona ou não na produção e, ainda guia procedimentos para 
as próximas experiências de projetos. Além disso, você pode perceber 
necessidades relacionadas à cadeia produtiva do audiovisual para ter 
novas ideias.
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3.3. Mantendo um bom relacionamento com seus apoiadores e patrocinadores

Demonstrar os resultados de seu projeto é importante para que a empresa apoiadora ou patrocinadora 
obtenha um retorno sobre a geração de publicidade e mídia espontânea e de como essa ação foi 
importante para sua imagem institucional. 

Nunca se esqueça de mostrar os resultados de seu projeto para um patrocinador ou apoiador. 
Manter um bom relacionamento é fundamental para execução de novos projetos, tanto os seus 
quanto os da área.

É importante também obter a avaliação dessa parceria sobre suas expectativas e o que de fato 
foi realizado. Informações como essa podem te ajudar a pensar novas estratégias para captar 
recursos. 

Bora rever!

É hora de fazer a revisão do conteúdo trabalhado.

Nessa unidade, vimos algumas dicas sobre como prestar contas e avaliar seu projeto por 
meio de um relatório final. 

É importante se informar sobre normas legais e contábeis para que ao final da execução de 
sua ideia, não venha a ter problemas.

Dar o retorno dos resultados de seu projeto é também uma maneira de manter um bom relacionamento com seus parceiros. 
Participe do fórum avaliativo sobre o assunto. Manteremos o diálogo neste espaço. Até a próxima unidade!
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PROFISSIONALIZAÇÃO NA 
ÁREA DO AUDIOVISUAL

Andrei Tarkovsky. 
Disponível em: https://goo.gl/cWXxSW
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Profissionalização na área do audiovisual

Trabalhar no campo do audiovisual, por vezes, implica contratos intermitentes. 
Praticamente não há contratação formal. A maior parte das oportunidades de 
trabalho são projetos transitórios, como vimos na primeira unidade.  

Neste capítulo, levantamos algumas possibilidades de formalização de 
alternativas ao contrato de prestação de serviços como autônomo, que implica 
em carga tributária alta, tanto para quem contrata quanto para o próprio 
contratado. 

Constituir uma empresa também facilita a participação em editais de 
financiamento a projetos, pois  a maior parte dos editais na área do audiovisual 
solicita que o proponente (nome da pessoa responsável pelo projeto) seja uma 
empresa jurídica. 

Espero que o conteúdo te motive a pesquisar um pouco mais sobre o assunto a 
fim de identificar quais são as suas ambições e o caminho administrativo para 
realização de inúmeros projetos. A unidade tenta chamar a atenção sobre o 
assunto. Para maior aprofundamento, consulte um contador ou uma assessoria 
jurídica. Não é nosso objetivo esgotarmos o assunto.

Dúvidas podem ser postadas no nosso fórum, continuamos na plataforma até o 
final de julho para mantermos diálogo. Sucesso nas suas escolhas!



40

4.1. Microempreendedor Individual (MEI)

O Microempreendedor Individual (MEI) é uma pessoa jurídica com o faturamento anual limitado a 
R$ 81.000,00 por ano e com a possibilidade de contratar um empregado. 

Para se cadastrar, basta entrar no Portal do Empreendedor e seguir as instruções. Outras vantagens 
do MEI são a taxa baixa de manutenção e a não obrigatoriedade de contratar advogado ou contador. 

O Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) deve ser pago todo mês. No ano de 2018, 
o valor é próximo a R$ 50,00, a depender da atividade que você se cadastrou. O valor refere-se ao 
pagamento do INSS, ICMS e ISS.

As atividades listadas a seguir conversam com a área do audiovisual e são possíveis de serem 
enquadras na categoria MEI:

 Editor (a) de Vídeo

 Dublador(a)

 Cabeleireiro(a)

 Comerciante de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo

 Locador(a) de fitas de vídeo, Dvds e similares

  Promotor(a) de Eventos

  Instrutor(a) de Arte e Cultura em Geral

  Fotógrafo
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  Filmador

 Marceneiro

 Locador de equipamentos recreativos

 Locador de objetos do vestuário, joias e acessórios 

 Locador de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

 Pintor de parede

 Pirotécnico 

 Revelador fotográfico

 Técnico de sonorização e iluminação

4.2. Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte

O porte de uma empresa é definido pelo faturamento anual, pelo número de funcionários e pelas 
atividades desempenhadas. 

A microempresa tem receita bruta de até R$ 360.000,00 enquanto que a empresa de pequeno 
porte tem o limite de até R$ 4.800.000,00.

Tanto a microempresa quanto a empresa de pequeno porte podem realizar tributação por meio do 
Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real. Para mais informações, procure a Lei Geral das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e veja as vantagens e desvantagens para seu caso.
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Há também possibilidade de pensar em uma empresa LTDA ou Sociedade Anônima (S/A), a depender 
do tipo de atividade que você deseja exercer na área do audiovisual. Essas empresas costumam 
receber um vulto ainda maior de recursos financeiros anualmente. Podem ser empregadas em 
casos específicos como de distribuidoras de filmes.

Outra possibilidade é a regulamentação de uma associação ou Organização Não Governamental 
(ONG) para atividades exercidas na área do audiovisual que estejam mais próximas de políticas 
sociais. 

Fique ligado!

É importante ficar atento aos contratos. Eles asseguram a memória entre as partes do que 
foi combinado. 

Ao assinar um contrato, atente-se para as partes, o objeto que está sendo contratado, as 
obrigações, e pagamento, os danos e as multas, a rescisão, a força maior, a vigência e o 
foro.

Ele é um instrumento importante para deixar a relação mais clara. Não se intimide.
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4.3. Credenciamento de Agentes Econômicos na ANCINE

A Agência Nacional de Cinema (Ancine) tem o papel de fomentar e regular o mercado do 
audiovisual. O fomento indireto é realizado pelas leis de incentivo fiscal e o direto por meio de 
editais. A Política Nacional de Cinema, cuja administração é realizada pela Ancine, estabelece um 
Sistema de Informações e Monitoramento da Indústria Cinematográfica e Videográfica. Uma das 
responsabilidades previstas pelo regulamento é a obrigatoriedade de os agentes econômicos do 
audiovisual se registrarem na Ancine.

Todas as empresas de produção, distribuição, exibição de obras cinematográficas e videofonográficas 
nacionais e estrangeiras devem realizar esse registro. Além disso, é necessário registrar pessoas 
físicas que sejam detentoras de patrimônio de obras audiovisuais a serem registradas na Ancine, 
proponente de projetos e representantes legal de alguma empresa registrada na Agência.

Esse registro é realizado por encaminhamento de documentos ao Sistema ANCINE Digital. Se você 
quer solicitar qualquer tipo de apoio ou registrar seu filme na Agência, deve realizar esse cadastro. 
Mais informações podem ser buscadas na página da Ancine na internet.
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Bora rever!

É hora de fazer a revisão do conteúdo trabalhado. 

Nessa unidade, demonstramos a importância de formalização para profissionalização de 
seu trabalho. Tentamos demonstrar alguns tipos de empresa.

Você já pensou sobre essas questões? Possui algum plano para seu crescimento no mercado 
do audiovisual? 

Sinta-se acolhido para debater essas questões em nosso último fórum avaliativo.
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Argumento: documento que conta a história de um filme, é mais completo que uma sinopse e mais solto que um roteiro.

Budget: é o nome em inglês de orçamento.

Edital: instrumento de seleção de projetos.

Fundo de cultura: verbas alocadas para o poder público com o objetivo de fomentar a produção cultural.

Marketing Cultural: ação de marketing de uma empresa 

Patrocínio: investimento que uma empresa faz em um projeto cujo objetivo é receber retorno institucional e marketing 
compatível com o valor aplicado.

Projeto: conjunto de ? ? ?

Pró-labore: pagamento de um serviço.

Proponente: nome dado à pessoa que inscreve um projeto em um edital ou uma lei de incentivo.

Responsabilidade Social: adoção voluntária de posturas, comportamentos e ações com o objetivo de promover melhorias 
sociais, ambientais e econômicas para o público interno e externo de uma empresa com o propósito de se tornarem mais 
competitivas e agregar valor a seus produtos e serviços. Esses comportamentos e essas ações contribuem para o bem-estar 
não apenas para o público da empresa, mas também para a população onde se localiza geograficamente a empresa.

Storyboard: série de ilustrações para pré-visualização de um filme.

Valor bruto: valor sem nenhum desconto de tributação.

Valor líquido: valor com descontos.

GLOSSÁRIO
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