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Introdução
Nesta trilha será apresentada a relação entre empreendedorismo e indústria
audiovisual, a qual leva em consideração a criatividade como um fator de diferenciação
nesse setor. Com isso, é importante conhecer as características da indústria
audiovisual 4.0 e sua relação com a realidade virtual para que a criatividade esteja
condizente com o contexto de produção atual.
Também serão analisadas as estratégias utilizadas por essa indústria, como
publicidade, clientes, competição, dados, inovação e valor, com o objetivo de adequar
o negócio às técnicas de modelagem.
Além disso, será abordado como as empresas de audiovisual podem adquirir crédito
por meio de crédito incentivado, de mecanismos de financiamento privados, de
patrocínio de marcas, entre outras formas.
Essas questões, entre outras que serão discutidas ao longo da trilha, são fatores-chave
para se empreender no mercado audiovisual. Portanto, no decorrer dos estudos, serão
discutidas boas práticas de gestão, tendo em vista o modelo da relação com o
investidor, a redução de riscos e as maneiras de se avaliar os processos no ambiente
do audiovisual.
Acompanhe!

1 Empreendedorismo e a indústria audiovisual
Este tópico tem como objetivo apresentar as características relevantes de quem
empreende no setor, apontar caminhos e evidenciar riscos inerentes ao setor, bem
como pontuar características do mercado brasileiro.
Para começar, assista ao vídeo de apresentação da trilha.
https://player.vimeo.com/video/540373561
Agora, ouça o podcast sobre o assunto.
https://player.vimeo.com/video/540314019
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1.1 A criatividade como fator de diferenciação no audiovisual
O audiovisual é um dos setores da indústria criativa que mais se diversifica. Se o
produto audiovisual atingir um número suficiente de pessoas e consumidores, ele
passa a ter um valor comercial significativo e importante para o seu autor. Além disso,
o produtor poderá negociar os direitos com diversos canais e janelas de interesse,
para, consequentemente, atingir um maior público.

Fonte: © gnepphoto / / Shutterstock.

Nesse sentido, os resultados do produto audiovisual são baseados em conhecimento e
criatividade, e são protegidos por direitos autoriais ou marcas, como bens intangíveis,
os quais podem, ainda, ser desdobradas em outros segmentos, como eventos e
licenciamento. Isso implica, como qualquer negócio, transações financeiras e geração
de emprego e renda, em função de sua dimensão e relevância, como fato gerador de
renda, de produção cultural, de entretenimento e até mesmo de transformação social.

Fique de olho
O setor de audiovisual desperta a atenção e o interesse dos
governos em qualquer instância, bem como de organizações
internacionais e instituições da sociedade civil. Além disso, é um
setor que atrai empresas e empreendedores de qualquer porte e
setor.

-3-

A criatividade por si mesma não tem valor econômico se ela não for transformada em
um produto ou um serviço de interesse comercial, ou seja, é necessário que se tenha
mercado com vendedores e compradores, baseado em diretrizes legais e com
contratos bem formulados e convencionados, de forma que se constitua um negócio
consistente e sustentável do ponto de vista financeiro.
Ouça o podcast a seguir para saber como construir e manter um negócio sustentável.
https://player.vimeo.com/video/540274340
Nesse sentido, os empresários que atuam no setor de audiovisual desempenham um
papel importante ao transformar sua criação em um produto criativo. Para isso, é
necessário ter uma visão do valor da criação, o que converge com uma visão
apropriada de negócios.
No vídeo a seguir, é demonstrado como o setor audiovisual é responsável pela
geração de renda e oportunidades.
https://player.vimeo.com/video/540269337

1.2 O audiovisual como agente de geração de renda e oportunidades
Para ser empreendedor, é fundamental ter uma visão ampla e sistêmica do ambiente
no qual está inserido para poder criar, realizar, inovar e tirar os projetos do papel.
Qualquer empreendedor pode possuir as competências necessárias para acompanhar
as mudanças relacionadas às novas formas de empreender. Segundo o último estudo
FIRJAN (2019), o país possuía cerca de 837,2 mil empregados formalmente
contratados na área criativa no ano de 2017. Desde 2014, a participação da indústria
criativa no PIB brasileiro tem girado em torno de 2,6%, com pequenas oscilações,
representando um aumento de quase 90%, uma vez que tinha registrado 469,8 mil em
2003.
Dessa forma, o empreendedorismo impacta positivamente na economia por meio do
fomento de inovações tecnológicas, da criação de novas empresas, na criação de
novos mercados e na geração de emprego e renda. Os benefícios do
empreendedorismo também podem ser percebidos nos momentos de crise e
instabilidade econômica. Muitos empreendedores abrem seu próprio negócio para fugir
do desemprego e das incertezas sobre o futuro.
Aliada ao conhecimento técnico, a criatividade passa a um ativo valioso, capaz de
gerar a diferenciação relevante em momentos de instabilidade num mercado cada vez
mais competitivo e relevante. Veja o destaque da criatividade ao longo dos anos na
figura a seguir.
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Fonte: FIRJAN, 2019.

1.3 Empreendendo no audiovisual
Uma das caraterísticas principais no mercado audiovisual é a de que não há barreiras
para novos entrantes. Ao mesmo tempo em que abre espaço para novos
empreendedores, o mercado torna-se cada vez mais competitivo e pulverizado.

Fique de olho
No estágio atual em que estamos, o desenvolvimento de novos
produtos é constante, parte pela necessidade de inovação que os
consumidores impõem, parte pela simples questão de sobrevivência.

No estudo Mapeamento e Impacto Econômico do Setor Audiovisual no Brasil (2016),
pesquisa elaborada pela APRO, junto ao SEBRAE e à Fundação Dom Cabral, observase que a maior parte das empresas que atuam neste segmento é de pequeno porte
(menos de 20 funcionários), cuja capacidade de investimento e a profissionalização
limitam a construção de modelos de negócios de longo prazo e consistentes.
Sem capacidade de investimentos e devido à falta de acesso ao capital, as empresas
tendem a atuar na informalidade e na administração de capital intelectual vinculada à
realização de novos projetos. Essa elasticidade pode ser constada pela quantidade de
empresas cujo porte está baseado principalmente na quantidade de profissionais, pois
uma das características do setor é a dinâmica na gestão de profissionais
especializados que se agregam à empresa na medida em que o projeto a ser
produzido exige.
No quadro a seguir, são demonstrados os segmentos de audiovisual em relação ao
mercado.
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Quadro 1 - Estruturas de mercado dos segmentos de audiovisual
Fonte: APRO/SEBRAE, 2016.

A indústria audiovisual é percebida como uma fonte inesgotável de geração de
produtos e serviços dada a sua importância na perspectiva de crescimento econômico,
apesar da dependência das políticas públicas de incentivo ao setor. Os
empreendedores desse setor passam a ser considerados estratégicos na solução de
problemas em função das incertezas inerentes à indústria criativa, uma vez que
buscam mitigar os entraves na produção, na distribuição e no consumo dos produtos
culturais.
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Fonte: © metamorworks / / Shutterstock.

Desse modo, os empreendedores conseguem enxergar oportunidades e possibilidades
em meio ao risco, à individualização e à pluralidade que marcam o cenário atual, além
de suas peculiaridades de sobrevivência, uma vez que a produção demanda alto custo,
carência de alternativas para captação de recursos financeiros e entraves no mercado
exibidor. Por outro lado, temos o surgimento e a disseminação de novas tecnologias
que multiplicam as plataformas de distribuição de conteúdo, resultado do aumento do
consumo de Video on Demand e On streaming.

Fique de olho
Além da facilidade de acesso à tecnologia ser um fator importante e
crescente, outros fatores têm incentivado as produções audiovisuais
no Brasil, por exemplo, os editais públicos e privados, que
fortalecem o mercado e auxiliam na produção do cinema
independente.

Com uma produção predominantemente autoral e marcada pela crítica social e pela
ousadia estética, o cenário audiovisual se destaca entre os demais setores.

1.4 Memoryboard
A necessidade de um novo padrão de desenvolvimento econômico evidencia a
importância da criatividade nesse desenvolvimento, pois o principal ativo é o capital
intelectual, que fez com que o audiovisual se tornasse um tema de interesse público.
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exemplo
Há várias maneiras de gerar empregos ligados à criatividade e,
consequentemente, ao audiovisual, por exemplo, a produção de
games, o desenvolvimento de núcleos criativos locais, com base nas
tradições culturais, no fomento ao setor e no acesso ao crédito,
assim como o investimento em educação e na área de animação e
tecnologia.

Portanto, faz-se necessária a capacitação constante no desenvolvimento do
empreendedor, sem abandonar o viés criativo e ousado inerente ao setor audiovisual.

2 A indústria audiovisual 4.0
Este tópico tem como objetivo discutir o momento atual e o impacto na indústria,
apresentar situações nas quais a transformação digital está revisando os modelos e
compreender a transformação digital e suas vertentes. É sobre essa transformação
digital, aliada à indústria audiovisual, o assunto principal do vídeo a seguir.
https://player.vimeo.com/video/540282334

2.1 A indústria audiovisual e a transformação digital
A transformação digital em que vivemos impacta de forma relevante no
desenvolvimento e na criação de novos modelos de negócios e na maneira de geri-los.
Na indústria audiovisual, isso não seria diferente.
As mudanças estão ocorrendo de uma forma tão acelerada que a sobrevivência de
muitas empresas está em jogo.

A mudança ocorre também nas relações sociais e pessoais, mas principalmente
nos consumidores.

Serão necessários modelos de inovação que orientem, de forma clara, a estratégia,
a cultura e os processos.
Portanto, é fundamental entender e saber analisar a situação em que vivemos – o que
o consumidor quer, quando quer e de que forma quer. O diferencial reside em estar
perto dos públicos de interesse e dar-lhes exatamente o que eles precisam.
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você sabia?
A personalização, a simplicidade e o imediatismo são fundamentais
para enfrentar essa nova etapa. A habilidade está em otimizar
canais e processos; e procurar novos modelos e fluxos de receita
com base em exigências do mercado.

São poucas as oportunidades e as ameaças representadas por esse novo cenário para
o audiovisual. Entre elas, podemos citar:
Mobilidade
Big data
Nuvem
Inteligência artificial
Realidade virtual

2.2 A indústria audiovisual
A realidade virtual é um sonho da humanidade há muitos anos. A fantasia de se
transportar para outra realidade sempre teve muito apelo da sociedade. Em 2012, por
exemplo, uma campanha de financiamento coletivo trouxe à tona mais uma vez esse
desejo.
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Fonte: © nuclear_lily / / Shutterstock.

O Oculus Rift, um head mounted display (um dispositivo que, quando preso à cabeça
do usuário, simula em display um universo em três dimensões), arrecadou mais de dois
milhões de dólares para o projeto. Com uma tela dentro de uma caixa preta, ligada a
um computador, os novos óculos de realidade virtual prometiam um nível de imersão
diferente de tudo o que antes havia sido experimentado pelo público de massa. O
Oculus Rift foi lançado oficialmente somente em 2016, mas seu anúncio anos antes
reacendeu o interesse por uma indústria que andava a passos lentos.

você sabia?
Os óculos de realidade virtual surgiram como uma ferramenta para o
mundo da pesquisa científica e, em seguida, dos jogos eletrônicos.
Contudo, essa nova tecnologia trouxe consigo os vídeos em 360º,
que são capturados por câmeras especiais, ou conjuntos de
câmeras, e não representam mais somente um recorte do mundo,
mas uma espécie de bolha.

Outros modelos de óculos de realidade virtual foram lançados e, atualmente, existem
no mercado diversas opções de aparatos, dos mais variados níveis de imersão e
qualidade da experiência (e dos mais diversificados custos).
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2.3 Cinema e realidade virtual
Na última década, o cinema viu seu público e seu modo de operação afetados
fortemente pela proliferação dos sites de streaming de vídeo; além disso, sofreu efeitos
colaterais da crise de 2008 (especialmente o cinema americano). A realidade virtual,
agora, é aclamada como uma possibilidade de transformar ainda mais a experiência da
sala de cinema.

Fonte: © Twin Design / / Shutterstock.

Diversos nomes do meio cinematográfico já estão criando e estudando a narrativa
imersiva como parte desse movimento do mercado, mas também por enxergarem uma
oportunidade de criar algo diferente. Esse trabalho busca pensar e analisar como as
experiências com novas formas de conteúdo imersivo podem e estão sendo utilizadas
para a construção de narrativas audiovisuais e cinematográficas.
Com a ausência dos limites tradicionais da tela, a narrativa precisa levar em conta
novas questões, que acabam por mudar a forma de contar uma história em um meio
imersivo.

2.4 A publicidade
A experiência imersiva já é uma realidade em Hollywood. A publicidade e a produção
de games, por exemplo, já usam recursos imersivos como os vídeos 360 graus.
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Fonte: © Taya Ovod / / Shutterstock.

Em 2017, o diretor Alejandro González Iñarritú apresentou em Cannes o curta Carne y
Arena, que mostra o esforço dos latinos que tentam passar ilegalmente pela fronteira
entre o México e os Estados Unidos. O curta foi exibido em realidade virtual e, desde
então, os festivais resolveram incluir esse formato nas premiações.

você quer ler?
George Lucas foi um dos maiores incentivadores do uso de câmeras
digitais, forçando os grandes estúdios a se dedicarem a novas
linguagens. Conheça mais sobre isso neste link.

No Brasil, o cineasta Tadeu Jungle, diretor do documentário Rio de Lama, afirma que a
realidade virtual veio para ficar.

você quer ler?
O projeto de Tadeu Jungle conta a história de pessoas que moravam
em Bento Rodrigues, o lugar mais atingido pelo desastre de MarianaMG, que aconteceu em 2015. É um exemplo de como a realidade
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virtual transformará o jeito de produzir conteúdo. Conheça mais
sobre isso neste link.

Além disso, atualmente, podemos ver como a Netflix se adaptou totalmente à Era
Digital.

2.5 Transformação Digital e Modelos de Negócios
O que explica o surgimento e o sucesso estrondoso de empresas como Amazon,
Google, Facebook, YouTube e Netflix, com a maioria delas tendo menos de duas
décadas de existência? O que levou empresas gigantescas a caírem na irrelevância?
A resposta é a capacidade de adaptação à Era Digital. O especialista em
transformação digital David Rogers (2017) afirma que a transformação digital não tem a
ver com tecnologia – tem a ver com estratégia e novas maneiras de pensar.
O gráfico a seguir aponta a diferença entre uma empresa que abraçou a transformação
digital e uma que não o fez. Em 2017, a Netflix vale mais de 160 bilhões de dólares. A
Blockbuster faliu em 2013.

Figura 1 - Diferença entre Netflix e Blockbuster
Fonte: Consulting Club-RJ
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Figura 2 - Ações da Netflix em 2017
Fonte: MakeWatch.

Em 2007, a Netflix entregava conteúdo a seus assinantes no formato DVD, por meio
dos correios.
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Figura 3 - Entrega de conteúdo da Netflix em 2007
Fonte: https://www.webdesignmuseum.org/timeline/netflix-2007.

Reed Hastings, fundador da empresa, percebeu, que o mundo digital estava ficando
cada vez mais forte e presente. Foi, então, que a empresa passou a permitir que seus
assinantes assistissem aos filmes pelo computador.
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Figura 4 - Interface da Netflix em 2007
Fonte: https://www.webdesignmuseum.org/timeline/netflix-2007

Em 2019, a Netflix virou uma das maiores empresas de conteúdo do mundo.
Atualmente, 183 milhões de pessoas assinam a plataforma, podendo assistir a filmes e
séries onde e quando quiserem.
Assim, é possível compreender que a transformação digital está ligada, sobretudo, a
cinco principais fatores:

Clientes.

Competição.
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Dados.

Inovação.

Valor.

A seguir, são apresentadas as principais características de cada um.

2.4 Clientes
O primeiro domínio da transformação digital tem a ver com o centro dos negócios: os
clientes. A Netflix entende que a comunicação com seus clientes não é mais uma via
de mão única. No passado, as empresas comunicavam sua marca e reputação,
tratando clientes apenas como receptores. Hoje, as marcas devem entender que a
comunicação é uma via de mão dupla, por meio da qual diversos players participam da
construção da marca.
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Fonte: https://www.webdesignmuseum.org/timeline/netflix-2007

Mais canais de comunicação potencializam o seu tipo de comunicação com os clientes.
Se a forma de lidar e construir relacionamento é bem realizada, mais canais
melhorarão a experiência dos clientes. Entretanto, não faz sentido que uma empresa
abra canais de comunicação em duas vias se ela não sabe como lidar com essas
situações.

2.5 Modelo Customer-Centric
As empresas devem buscar o modelo Customer-Centric, ou seja, centrado nos clientes.
Segundo a pesquisa da Deloitte (2018), organizações que assumem esse tipo de
posicionamento lucram até 60% mais do que aquelas que não o fazem. Amazon,
Netflix e Apple são exemplos de empresas que dispõem de boas práticas para que o
cliente esteja no centro das decisões.
Nesse sentido, o modelo Customer-Centric tem quatro características principais:

Foco nas
necessidades

Um dos grandes erros de muitos empreendedores ou de
empresas é criar produtos e soluções pensando que é isso que
os consumidores querem. Quando levam o seu produto ao
mercado, no entanto, essas estratégias acabam dando errado. O
segredo das empresas centradas no consumidor é dar os
próximos passos sempre levando-se em conta o que os clientes
realmente querem, ou seja, colocando as necessidades do
público acima do achismo dos gestores.
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Construção de
relacionamentos

Empresas Customer-centric são muito mais do que empresas
que criam grandes produtos. Elas são capazes de criar
relacionamentos. Isso se dá por meio de uma experiência de
compra incrível, mas também por um pós-venda bem-feito, por
uma comunicação personalizada e por uma comunicação de via
dupla.

Visão holística

Outro ponto fundamental é levar a ideia de ter o cliente no centro
para todas as esferas da empresa. Não adianta oferecer a
melhor experiência de compra possível se o cliente não possui
um suporte adequado quando precisa. Essa visão holística só é
possível por meio de uma boa liderança.

Liderança

Mesmo que todos os pontos anteriores já estejam sendo
executados na companhia, sem uma liderança que incentive e
abra espaço para que tudo isso aconteça, tudo isso será em vão.
É fundamental, portanto, que a liderança incentive, motive e abra
caminho para que todos os colaboradores, de todos os níveis,
façam o possível para que o cliente esteja no centro de tudo.

2.6 Competição
Qual das empresas a seguir você diria que a Netflix considera como sua maior
competidora? Amazon Prime Video, HBO Go, Disney+ ou Apple TV?
A própria Netflix considera que a maior ameaça ao seu negócio não são seus
concorrentes diretos, mas, sim, o game Fortnite.

você sabia?
A Netflix sabe que a população jovem é extremamente importante
para a longevidade de seu modelo de negócio. Cada minuto que
esses jovens passam jogando Fortnite significa um minuto a menos
assistindo aos conteúdos da Netflix.

Além de uma empresa de conteúdo, a Netflix é, ainda, uma empresa de dados. Ela
depende dos dados que os usuários fornecem (como tempo assistido, tipos de
conteúdos etc.) para continuar a produzir conteúdos que sirvam para engajar seus
clientes. Se parte dos clientes não está depositando seus minutos – ou horas – diários
para assistir aos seus conteúdos, isso gera uma cadeia de consequências, como
mostra a figura a seguir.
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Figura 5 - Cadeia de consequências

Cada vez mais, as empresas devem perceber que não competem apenas com outras
empresas, em seus próprios setores de atividades. É preciso assimilar que vivemos em
um mundo de competições assimétricas, no qual empresas dos mais diferentes
setores, das mais diferentes indústrias, podem ser os seus maiores competidores. Por
isso, ter uma visão holística sobre o mercado é fundamental.
Antigo paradigma

A competição é simétrica, com setores limitados.
Novo paradigma

A competição é assimétrica, com setores fluidos.
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Assim, para alinhar um negócio a esse novo mundo, é necessário mudar,
primeiramente, a forma como se enxerga a proposta de valor e o próprio negócio e
enxergar a concorrência, conforme mostra a figura a seguir.

Figura 6 - Concorrentes assimétricos

Concorrentes assimétricos são quaisquer outros negócios que podem fazer com que o
seu cliente escolha o produto deles ao invés do seu. Isso não tem tanto a ver com o
produto em si, mas com o cliente e com a necessidade final daquele que faz a compra.
Por isso, em vez de pensar no produto que você oferece, pense no benefício final que
ele proporciona para seus clientes.

2.7 Dados
Antes da Era Digital, dados eram difíceis de se obter e complicados de serem utilizados
pelas empresas. Hoje, os dados são gerados em quantidades imensas, a toda hora e
em qualquer lugar.
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Já citamos que a Netflix, além de ser uma empresa de conteúdo, é também uma
empresa de dados. Todas as vezes que você abre o aplicativo para procurar por um
filme ou uma série, a empresa está quantificando as suas ações. Aqui estão outros
dados analisados:

1
Avaliação de filmes e séries.

2
Quais filmes e séries foram buscados.

3
Dia no qual o filme ou a série foi assistido.

4
Em qual momento um filme ou série é pausado.

5
Com que frequência um filme ou série é pausado.

6
Quantas vezes um cliente assiste um determinado filme/série ou uma cena em
específico.

Hoje, o grande ponto é saber o que fazer com tantos dados gerados. A Netflix, por
exemplo, utilizou os dados que tinha de seus clientes para produzir a sua primeira
grande série de sucesso.
A partir da análise de diversos dados, a companhia descobriu que:
Os usuários da plataforma assistiam bastante aos conteúdos criados pelo diretor
David Fincher.

Os usuários da plataforma deixavam reviews altos em filmes estrelados por Kevin
Spacey.

A versão original (britânica) da série analisada já era um sucesso entre os usuários.
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O resultado desses dados coletados produziu a primeira grande série original da
Netflix: House of Cards, estrelada por Kevin Spacey e dirigida por David Fincher.
Para o marketing da série, a empresa também utilizou dados específicos. A companhia
segmentou seus clientes em dez grupos diferentes e criou dez anúncios diferentes,
baseados nos grupos.

exemplo
Se uma determinada cliente assistia mais produções estreladas por
mulheres, o anúncio que apareceria para ela iria enfatizar as
personagens femininas da série. Se outro cliente, por outro lado,
gostava de assistir e dava notas altas para filmes com Kevin Spacey,
os anúncios que ele veria trariam o ator em evidência.

A Netflix, é claro, é um exemplo quase extremo do uso de dados. Você não precisa ser
uma empresa gigantesca como ela para começar a usar dados hoje mesmo na sua
companhia.
Na sua empresa, busque pelos dados já disponíveis, como Google Analytics, perfil de
audiência no Instagram e Facebook, taxas de e-mail marketing, tipos de clientes, dados
demográficos, época do ano em que os clientes mais compram, quais conjuntos de
produtos os clientes compram etc.

2.8 Inovação
A transformação digital está diretamente relacionada a como sua empresa pode inovar.
Antes da Era Digital, inovar podia ser bastante caro e arriscado. As novas tecnologias,
contudo, permitem experimentações contínuas e testes constantes.
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Fonte: © Stock-Asso / / Shutterstock.

Voltando ao nosso exemplo, a Netflix, por mais inovadora que seja, sabe que precisa
estar sempre evoluindo e, por isso, possui um fluxo constante de novas
experimentações.

2.9 Valor
Tradicionalmente, as empresas pautavam o valor que entregavam a seus clientes com
base no que elas achavam que eles queriam.

Fique de olho
A grande tendência hoje (e para o futuro) é que as companhias
pautem o valor que entregam pelas mudanças comportamentais de
seus usuários e clientes.

Observar as mudanças comportamentais foi o que fez a Netflix decidir, em 2007, que
apostaria no streaming em vez de continuar apostando alto na entrega de DVDs pelo
correio. A mudança comportamental dos usuários modificou toda a rede de valor da
empresa.
A antiga rede de valor da companhia poderia ser algo parecido com o que mostra a
figura a seguir.

- 24 -

Figura 7 - Antiga rede de valor da Netflix

Contudo, se a empresa não fosse capaz de observar as mudanças comportamentais
que já estavam acontecendo, estaria sempre buscando mudanças incrementais em
seu negócio:
Retomando a comparação entre Blockbuster e Netflix, podemos entender que a
Blockbuster não foi vencida porque fez algo de errado, necessariamente. Ela tinha
ótimos filmes, um grande catálogo e uma ótima experiência dentro da loja para seus
clientes. Com certeza, a empresa buscava melhorar toda a sua cadeia logística a cada
dia. Contudo, isso não foi suficiente. A empresa não enxergou as mudanças
comportamentais dos seus clientes.
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Reed Hastings e os executivos da Netflix, por outro lado, identificaram que as pessoas
consumiam cada vez mais conteúdos por meios digitais. Assim, foram capazes de
modificar completamente a proposta de valor da empresa. Essas alterações podem ser
visualizadas na figura a seguir.

Figura 8 - Nova rede de valor da Netflix
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A transformação digital, embora esteja “na moda”, não deixa de ser uma das mais
importantes tendências da atualidade. Mais do que uma simples tendência, ela é uma
questão de sobrevivência.

2.10 Memoryboard
A tecnologia e a internet provocaram e continuam provocando uma das maiores
revoluções da história da humanidade. A sociedade nunca sofreu tantas
transformações em um espaço tão curto de tempo. A forma como trabalhamos, como
nos comunicamos, como nos informamos e como nos entretemos mudou radicalmente
, muito em função do aspecto digital nos vários componentes de nossa vida. O ritmo de
inovação é avassalador, o que coloca fortes desafios ao audiovisual.

Fique de olho
Enquanto o rádio levou 38 anos para chegar a 50 milhões de
pessoas, o Facebook necessitou de apenas três anos. Nesse
sentido, o smartphone está se tornando um prolongamento do corpo
humano; está substituindo outros objetos de nosso dia a dia, como o
despertador, o relógio, a agenda, a máquina fotográfica, o jornal, o
rádio, o computador e a TV. O móbile, as redes sociais e o consumo
não linear de TV colocam em questionamento as técnicas
tradicionais de comunicação. Mesmo com a multiplicação de meios e
formas de distribuição, a qualidade do conteúdo continua fazendo
uma enorme diferença.

Uma imagem vale mil palavras, mas um vídeo provoca o dobro do envolvimento de
uma imagem. Estima-se que a maior parte do tráfego de internet se dá com o consumo
de vídeo, e as marcas apostam em iniciativas de transmissão ao vivo de eventos como
shows ou desfiles de moda, com acesso aos bastidores e a testemunhos em tempo
real.
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Fonte: © Anton27 / / Shutterstock.

O fundamental, portanto, ainda são os conteúdos de qualidade, que sejam originais e
criativos e que contenham uma história envolvente acima de tudo.

3 Técnicas de modelagem de negócios
Este tópico tem o objetivo de apresentar técnicas de modelagem de negócios que
podem ser utilizadas na avaliação, no planejamento e na construção de negócios. Além
disso, a finalidade é trazer exemplos práticos de uso das técnicas para conhecimento e
aplicação. O vídeo a seguir traz uma introdução desse assunto.
https://player.vimeo.com/video/540287534

3.1 Modelagem de Negócios
A produção audiovisual faz parte do que se convencionou chamar de indústria criativa.
É comum que muitas produtoras sejam fundadas por sócios que advenham da área
criativa, tais como:
Diretores.

Roteiristas.

- 28 -

Produtores.

Outros profissionais acabam se tornando empresários, sócios de produtoras.
Entretanto, o fato de ser um negócio baseado na criatividade, isso não exime as
empresas e seus sócios de buscarem as melhores práticas de planejamento e gestão
de negócios, mesmo que tenham sido desenvolvidas para outras indústrias.

você sabia?
Um período que foi determinante para o surgimento de diversas
técnicas de modelagem de negócios amplamente utilizadas nos dias
de hoje foi a primeira bolha da Internet, no final dos anos 1990.
Naquela época, milhares de empresas surgiram, algumas chegaram
a valer milhões ou mesmo bilhões de dólares em poucos meses,
para logo depois irem à falência ou serem incorporadas por uma
pequena fração do que havia se investido. Nessa mesma época
surgiram também empresas que hoje são gigantescas e dominantes
como Google (fundada em 1998), Amazon (1994) e Netflix (1997).
Mas a grande maioria sucumbiu.

Diversos fatores contribuíram para essa gigantesca quebradeira, mas certamente um
fator importantíssimo foi a forma como os novos negócios foram pensados e
planejados.
Habituados a fazer planejamentos para um horizonte de vários anos, com longos ciclos
de desenvolvimento de produtos, os empreendedores, consultorias e investidores
utilizaram a ferramenta que conheciam tão bem, e que os havia trazido até ali: o
planejamento estratégico. Como diz o ditado popular “se você só tem martelo, qualquer
parafuso é prego”.
Passado o tsunami, algumas pessoas e universidades se debruçaram sobre o que
havia acontecido, com muitas perguntas. O que havia sido feito de errado com a forma
de se planejar os negócios? Quais lições poderiam tirar dos negócios que fracassaram
e dos que prosperaram?

você o conhece?
Entre esses estudiosos destaca-se Steve Blank, empreendedor e
professor da Universidade de Stanford nos EUA, reconhecido como
autor da metodologia Customer Development, que deu origem ao
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movimento que ficou conhecido como Lean Startup (Startup Enxuta).
Um dos participantes dos seus cursos foi Eric Ries, que
posteriormente escreveu o best-seller intitulado Lean Startup.

As técnicas explicadas a seguir (com exceção da primeira) são todas advindas desse
movimento, relacionado à Cadeia de Valor, introduzida por Michael Porter em 1985.

3.2 A Cadeia de Valor de Porter
Introduzida por Michael Porter, a cadeia de valor é uma forma de se representar um
conjunto de atividades de uma indústria (ou negócio), desde a entrada da matéria
prima até a entrega do produto final (PORTER, 2005).
Tal representação permite o melhor entendimento dos processos que agregam valor ao
fluxo de negócios, bem como dos processos necessários para o suporte à atividadefim. Mas o que significa agregar valor nesse contexto?

exemplo
Imagine que uma determinada empresa que não seja uma produtora
audiovisual deseja produzir um vídeo para gerar engajamento dos
seus funcionários em uma campanha. Devido a isso, a empresa
contrata uma produtora audiovisual para realizar essa produção.
Ao ser contratada, a produtora entrega roteiros escritos,
equipamentos de filmagem e as ilhas de edição ao cliente e diz:
“está tudo aqui, podem produzir”.
Obviamente que isso não funcionaria.
A produtora deveria agregar valor por meio do seu fluxo produtivo e,
ao final, entregar o vídeo editado, finalizado e com a cadeia de
direitos desembaraçada.

Para que isso aconteça, os processos de negócio devem ser executados de maneira
harmônica, adicionando-se valor a cada etapa concluída. Nesse sentido, Porter (2005)
classificou esses processos de negócio em dois tipos:
Atividades primárias
Atividades ligadas diretamente à preparação do produto final. Em um restaurante,
por exemplo, essas atividades poderiam ser: recebimento de matéria-prima, préelaboração, preparação, serviço de mesa etc.
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Atividades de apoio
Atividades necessárias para que as atividades primárias possam ser executadas.
Por exemplo, o que aconteceria se o restaurante não pagasse seus funcionários?
Provavelmente eles não iriam trabalhar e, assim, não poderiam realizar suas
funções no fluxo de agregação de valor ao restaurante. Seguindo o exemplo,
poderiam ser atividades de apoio do restaurante: gestão administrativa e financeira,
gestão de RH, compras, marketing etc.

Representadas graficamente, ambas as atividades podem seguir o fluxo conforme a
figura a seguir.

Figura 9 - Cadeia de valor de uma produtora

3.3 Business Model Canvas
O conceito de modelo de negócios existe há décadas. Mas foi somente após Alexander
Osterwalder e Yves Pigneur (e mais 470 coautores) escreverem em 2010 o best-seller
intitulado Business Model Generation que o termo passou a ser largamente utilizado
nos planos de negócio. Osterwalder e os demais autores basicamente colocaram os
principais conceitos num único diagrama de nove blocos, que permitia, de forma rápida
e bastante abrangente, desenhar um modelo de negócios.
O conceito de Business Model Canvas se difundiu largamente e é utilizado no mundo
todo nos mais diversos segmentos, seja em ambientes de negócio, seja em
universidades e cursos. A figura a seguir traz a estrutura básica desse modelo.
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Fonte: © Fluke Cha / / Shutterstock.

O diagrama é composto por blocos. Os blocos posicionados do centro para a direita
são os relacionados ao mercado e aos clientes; os posicionados à esquerda, à
estrutura e aos processos internos da empresa.

3.4 Value proposition Canvas
Talvez a parte mais importante do desenho do modelo de negócios seja a correta
definição da proposta de valor do negócio. É comum as pessoas confundirem, por
exemplo, proposta de valor com as características de um produto. A figura a seguir
detalha graficamente essa proposta.
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Figura 10 - Canvas e a proposta de valor
Fonte: Strategyzer, 2020.

Com base nessas informações, vejamos o exemplo a seguir.

exemplo
Se alguém colocasse “câmeras 4K de última geração com
maquinaria com controle robótico de movimento”, isso seria uma
proposta de valor?
Não. Na verdade, é uma característica do seu negócio. Agora, se,
em vez disso, a proposta fosse “produzir vídeos que transmitam a
emoção através das imagens”, isso poderia ser uma proposta de
valor que faria sentido para um determinado segmento de cliente do
modelo de negócios.

Uma vez preenchido o value proposition Canvas, fica muito mais fácil extrair a proposta
de valor para o segmento de cliente e, com isso, preencher o Business Model Canvas.

3.5 Desenvolvimento de clientes
O método tradicional de desenvolvimento de produtos era baseado na realidade de
empresas existentes, que conheciam bem seus clientes. Dessa forma, as
especificações do produto podiam ser detalhadamente definidas logo no início, na fase
de conceito, conforme expõe a figura a seguir.
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Figura 11 - Fluxo tradicional de desenvolvimento de novos produtos

Tomando apenas a fase de desenvolvimento, seguindo o modelo tradicional waterfall,
temos a representação da figura a seguir.

Figura 12 - Modelo de desenvolvimento de produtos waterfall

Contudo, o que acontece quando pouco se sabe sobre os requisitos do produto? E
quando se trata de algo completamente inovador que nem mesmo os próprios clientes
sabem o que querem, o que se deve fazer? Ou, ainda, o que deve ser feito quando não
se sabe quais são os potenciais clientes?
Esse método tradicional, de desenvolvimento em cascata, revelou-se inadequado
à nova realidade trazida principalmente pelo advento da internet e dos negócios
digitais.

- 34 -

A ideia central por trás da metodologia customer development, desenvolvida por
Blank, é partir do princípio que se sabe pouca coisa no início do processo.
Assim, em vez de se despender enorme quantia de tempo e recursos, partindo-se de
premissas e conceitos frágeis, parte-se de um método evolutivo e iterativo, baseado
em hipóteses que precisam ser validadas antes de se passar para a etapa seguinte.

Fique de olho
O conceito de hipótese é essencial para a aplicação dessa
metodologia. Segundo o Dicionário Aurélio (2020, grifo nosso),
hipótese é a “Possibilidade considerada válida antes de sua
confirmação; suposição. Proposição admitida como um início e
através da qual algo pode ser comprovado ou demonstrado.” Ou
seja, uma hipótese é aquilo sobre o que se pensa que é e deve ser
comprovado. Isso pode se aplicar a tudo: à proposta de valor, ao seu
modelo de vendas, ao preço do seu produto etc.

Além disso, o uso de hipótese advém do método científico, ou seja, uma vez
estabelecida uma hipótese, é preciso comprová-la. O que será feito para essa
comprovação? Qual resultado esperado do “experimento” que comprovaria a hipótese?
A figura a seguir ilustra esse processo.

Figura 13 - O ciclo do insight

Assim, após a realização do experimento, deve-se analisar os resultados. Os
resultados comprovam ou refutam a hipótese?
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Mesmo que eles não comprovem a hipótese, certamente trazem consigo diversos
aprendizados e evolução por intermédio dos insights gerados. Os insights poderão
levar a ajustes na hipótese e, assim, o ciclo pode se iniciar novamente.

Fique de olho
Outro conceito importante antes de se abordar a metodologia em si
é o conceito de pivotagem. Basicamente trata-se da decisão de
mudar algo no modelo de negócios antes de se seguir em frente. A
metodologia é interativa e cíclica, ou seja, em determinados
momentos, a decisão de pivotar pode significar retroceder para se
realizar os ajustes no modelo antes de seguir adiante.

Por fim, antes de abordar a metodologia em si, é preciso tratar do conceito de Produto
Mínimo Viável (MVP – Minimum Viable Product). Essa é uma mudança basilar na
forma de se desenvolver produtos trazidos pelo movimento das startups.
Como abordado anteriormente, no processo tradicional de desenvolvimento de
produtos em cascata, despende-se um enorme esforço na criação do produto,
agregando-lhe o máximo possível das funcionalidades, visando seu lançamento.

exemplo
O conceito de MVP, como o próprio nome já diz, prevê a criação de
um produto inicial com o mínimo de características necessárias,
suficientes apenas para se testar as hipóteses estabelecidas. Uma
vez construído o MVP, a ideia é submetê-lo a determinados clientes
que possam prover os feedbacks reais de suas percepções a
respeito.

Finalmente, a visão geral da metodologia de desenvolvimento de clientes pode ser
representada conforme a figura a seguir.
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Figura 14 - Desenvolvimento de clientes – visão geral

As duas primeiras fases compreendem o que se pode dizer do período de startup da
empresa; enquanto as duas últimas compreendem o crescimento e o ganho de escala
e de mercado. A metodologia compreende essencialmente as duas primeiras, uma vez
que as duas últimas fazem mais parte do contexto de expansão de um conceito, de um
modelo que já foi testado e comprovado nas duas primeiras etapas.

3.6 Descoberta do cliente
As quatro perguntas essenciais que devem ser respondidas na etapa de descoberta do
cliente são:
Nós identificamos um problema que o cliente deseja resolver ou algo realmente
importante que ele deseja obter?

Nosso produto resolve esse problema ou traz o ganho desejado?

Em caso afirmativo, o modelo de negócios é viável e lucrativo?

Aprendemos o suficiente para ir para a rua e vender?

3.6.1Fases da descoberta do cliente
Na etapa de descoberta do cliente, há quatro fases que devem ser levadas em
consideração. A figura a seguir as ilustra.
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Figura 15 - A descoberta do cliente – visão geral

As especificidades de cada fase são:
Fase 1
Desenhe o modelo de negócios e estabeleça as hipóteses sobre todos os
elementos que deverão ser testados (proposta de valor, MVP, segmento de clientes
etc.).

Fase 2
Coloque em prática as experiências e os testes com o objetivo de avaliar a
relevância que os problemas que se está propondo a resolver têm na vida do
cliente. As questões fundamentais nessa fase são:
- Nós realmente compreendemos o problema do cliente?
- Há um número considerável de pessoas que realmente se importam com o
problema a ponto de haver mercado suficiente para o sucesso do negócio?

Fase 3
A fase anterior testou o problema e sua relevância na vida do cliente. Esta fase testa
a solução – a proposta de valor – e se isso entusiasma os clientes a ponto de eles
comprarem o produto. A fase inicia-se com a atualização do modelo de negócios
pelos insights recebidos na fase anterior e, em seguida, evolui com a ida a campo
para testar a solução proposta, por meio do MVP, aos clientes potenciais iniciais.
Esses clientes iniciais têm um perfil específico, também conhecido como
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earlyvangelists, uma mistura de early adopters (os que compram primeiro, que
adoram novidade, que são arrojados etc.) com evangelists (os que convencem
outras pessoas a fazerem o mesmo).

Fase 4
Após as descobertas das fases anteriores, é hora de verificar se você está pronto
para avançar para a próxima fase, de revalidar as hipóteses inicialmente
estabelecidas e como elas se saíram após a execução dos testes. As questões
fundamentais são:
- Encontramos o produto ou o mercado adequados?
- Quem são nossos clientes e como os alcançamos?
- Podemos ganhar dinheiro e fazer a empresa crescer?
- Finalmente, podemos avançar para a próxima fase e testar se o modelo pode
ganhar escala?
- Pensando essas questões no modelo de negócios, podemos representá-las na
figura apresentada anteriormente.

Pensando essas questões no modelo de negócios, podemos representá-las na figura
apresentada anteriormente.

Figura 16 - Questões sobre o modelo de negócios
Fonte: © Fluke Cha / / Shutterstock.
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3.7 Validação pelo cliente
A validação pelo cliente atenta-se para o teste de vendas em cada estágio. As
questões fundamentais que devem ser respondidas nessa fase são:
Nós compreendemos o processo de compras de nossos clientes?
Já testamos vendas e canais de distribuição?
Temos confiança de que é possível aumentar a escala de modo compatível com
um negócio lucrativo?
Estamos confiantes com o posicionamento do produto e da empresa?

3.7.1 Fases da validação pelo cliente
Na etapa de validação pelo cliente, também há quatro fases que devem ser levadas em
consideração. A figura a seguir as ilustra.

Figura 17 - A validação pelo cliente – visão geral

As especificidades de cada fase são:

Fase
1

Consiste em elaborar todos os materiais necessários para ir à rua vender o
produto. Isso inclui materiais de marketing, posicionamento do produto,
plano de distribuição de canais, entre outras atividades.
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Fase
2

É hora de ir para a rua, ficar frente a frente com possíveis clientes e colocar
à prova não somente o produto e seu preço, mas também a forma de se
vender e fechar negócios. Os clientes validarão o modelo de negócios
comprando o produto?

Fase
3

Após realizar algumas vendas, é hora de consolidar os feedbacks recebidos
durante os processos de vendas – o que deu certo e o que deu errado.
Com isso em mãos, é preciso expandir o contato com mais clientes,
estabelecer relação com especialistas do setor, com as entidades e as
associações que permitam o acesso aos mais diferentes tipos de realidades
de clientes.

Fase
4

Trata-se da hora da verdade – de se validar que se a empresa tem em
mãos um produto com uma proposta de valor clara, que resolve problemas
reais de clientes, que sabe para qual mercado vender e como realizar tais
vendas. Tudo isso depende de uma estratégia que gere receitas e
resultados operacionais condizentes com as expectativas dos sócios e
investidores. É hora de partir para investimentos maiores em marketing, de
contratar uma equipe maior de vendas, atingir novos mercados? Ou seja,
as hipóteses postas durante as fases anteriores foram validadas?

Todos os questionamentos levarão a uma reflexão e uma consolidação das etapas do
cliente.

3.8 Memoryboard
As diversas técnicas apresentadas neste tópico podem ser utilizadas em diferentes
estágios e portes de um negócio. Podem ser utilizadas para um novo negócio, que
ainda vai ser criado, ou para uma nova linha de negócio de uma empresa já existente,
ou mesmo para se estudar um novo posicionamento de mercado.

4 Plano de negócios
Este tópico tem como objetivo apresentar as motivações e os usos de um plano de
negócios, identificar a preparação antes de se fazer tal plano e estabelecer a estrutura
e componentes de um plano de negócios de um projeto audiovisual. O vídeo a seguir
aborda esses preceitos.
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4.1 Elementos e construção de um plano de negócios
Na vida real, um plano de negócios pode ser um documento de algumas poucas
páginas ou centenas delas. Pode ser um documento de Word, uma apresentação em
Power Point, uma planilha Excel, uma página HTML ou mesmo um vídeo, ou, ainda,
tudo isso junto.
O termo plano de negócios chegou ao Brasil na década de 1960 e começou a ser
utilizado somente na década de 1970. Contudo, só se popularizou no final dos anos
1990 e no início dos anos 2000, com o aumento de empreendedores desejando abrir
seus próprios negócios e o aumento da relação de empreendedores com investidores.

Fique de olho
O Brasil é o país com o maior número de empreendedores no
mundo, de acordo com dados do Global Entrepreneurship Monitor
(2020). Boa parte desses negócios (53%) são empresas com uma
única pessoa, que muitas vezes surgiram muito mais por força de
necessidade do que de um desejo seguido de um correto
planejamento. Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2013), somente cerca de
50% das empresas, excluindo-se os Microempreendedores
Indivisuais (MEIs), sobrevivem após os primeiros dois anos.

Ainda segundo dados do SEBRAE (2014), a falta de planejamento é apontada como
uma das principais causas do fracasso das empresas, ou seja, 55% das empresas que
fracassaram após um ano não elaboraram um plano de negócios.
Portanto, o plano de negócios é igualmente importante para uma empresa já existente
que pretende lançar um novo produto, ingressar num novo mercado ou simplesmente
fazer um planejamento dos rumos da empresa.

4.2 Motivações e Escopo de um Plano de Negócios
Antes de se iniciar a dissecação de um plano de negócios, é importante ter claro qual o
objetivo que se tem. Como mencionado anteriormente, a composição e a profundidade
podem variar bastante. Duas questões são assim fundamentais:
Qual a finalidade do plano de negócios?
Vender o projeto a sócios/investidores.
Vender o projeto a patrocinadores.
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Avaliar uma oportunidade
Orientar a execução.

Qual o escopo do plano de negócios?
Uma nova empresa.
Uma nova linha de negócios para uma empresa existente.
Um novo produto dentro de uma linha de negócios e de empresas já existentes.
Avaliação ou planejamento de uma empresa, uma linha de produto ou um produto
existente.

Essa análise prévia deve ocorrer antes de se começar propriamente a escrever o plano
de negócios, para se ter em mente quais itens são essenciais no plano e, ainda, quais
devem merecer um cuidado e aprofundamento maior.

exemplo
Supondo-se que o objetivo do plano de negócios é conseguir
investidores para uma nova empresa. Neste caso, o uso das
técnicas vistas nas seções anteriores – especialmente modelagem
de negócios e desenvolvimento de clientes – é essencial.

Contudo, caso o objetivo seja uma empresa já existente, apresentar o plano de
negócios para possíveis patrocinadores de um projeto não é uma técnica tão relevante.
Talvez seja muito mais importante demonstrar a aderência do projeto à estratégia de
comunicação do patrocinador, bem como demonstrar a estratégia de comunicação e
distribuição a ser adotada no projeto

4.3 O packaging
Caso o plano de negócios seja para um projeto audiovisual, é recomendado que já se
tenha o empacotamento (packaging) antes de se iniciar a elaboração do plano, uma
vez que as informações contidas no empacotamento darão subsídios importantes à
realização desse trabalho.
Mas o que é o empacotamento?
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Todo projeto audiovisual surge de uma ideia. Pode ser uma ideia espontânea ou
pode ser uma ideia encomendada, mas tudo parte daí.

Entretanto, o caminho é longo até a ideia se materializar em um produto audiovisual
produzido. Simplificadamente, é demonstrado no fluxograma a seguir.

Figura 18 - Da ideia ao produto pronto

Esse processo todo pode levar anos; às vezes, muitos anos.
A questão que se coloca, especialmente para o financiador, é: como garantir que a
ideia original vai se tornar um produto de sucesso e, consequentemente, rentável?
Obviamente ninguém tem a resposta exata para essa pergunta, mas a forma de
minimizar os riscos e aumentar as chances de sucesso é justamente trazer para o
projeto equipe e empresas que tenham condições de executá-lo com criatividade,
qualidade e orçamento esperados.

Figura 19 - O empacotamento

Assim, o empacotamento pode trazer a segurança necessária para que o processo de
financiamento se viabilize, adiantando para os stakeholders quem serão os talentos e
as empresas que comporão a equipe do projeto.
A seguir, são apresentadas as seções que podem compor um plano de negócios de
um projeto audiovisual para ser apresentado para um investidor privado.
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4.4 Sumário executivo
Tipicamente, as pessoas que analisam os planos de negócio não têm tempo para essa
tarefa. Por isso, o sumário executivo desempenha um papel absolutamente vital no
plano de negócios. Se ele não despertar o interesse da pessoa, muito provavelmente
ela não continuará a leitura e, consequentemente, a oportunidade será perdida.

Fonte: © Flamingo Images / / Shutterstock.

O sumário executivo deve conter um resumo de todo o plano, e não deve ter mais que
duas páginas. Idealmente, deve estar contido em uma única página.

4.5 Projeto
Na seção projetos, devem estar contidas todas as informações relevantes. Os itens
sugeridos são:
Formato
(longametragem,
série,
minutagem,

É essencial para o leitor do plano de negócios obter logo a
informação de qual formato se trata o projeto.

- 45 -

número
deepisódios)
Gênero e
subgênero

Como exemplo, podemos citar ficção, thriller etc.

Público-alvo
e
classificação
indicativa

É preciso indicar qual o público-alvo por faixa etária. Além disso,
pode-se agregar outros tipos de segmentação, por exemplo, a
classe social. A classificação indicativa é a planejada de ser obtida.

Logline

Trata-se do texto-síntese do projeto; deve ter até três linhas, no
máximo.

Sinopse

É um texto síntese do projeto, entre 250 a 300 palavras.

Diretor e
roteiristas

Caso já estejam atrelados ao empacotamento do projeto, é
necessário apresentar uma minibiografia desses talentos,
enfatizando casos de sucesso com projetos similares que já tenham
realizado. Essa similaridade pode se dar por porte, gênero ou
outras características relevantes ao projeto.

Elenco

Caso o elenco já esteja estabelecido no empacotamento, é
necessário apresentar os nomes junto à minibiografia e, se
possível, enfatizar casos de sucesso com projetos similares.

Produtores

É preciso destacar quem serão os produtores (profissionais) que
estarão a cargo do projeto, junto a uma minibiografia e, se possível,
enfatizar casos de sucesso com projetos similares.

Equipe
Técnica

Em determinados projetos, pode ser interessante avançar o
empacotamento também para a equipe técnica, elencando os
cabeças de área que estejam comprometidos com ele. Por
exemplo, em uma obra de ficção de época, ter um diretor de arte
com experiência nesse tipo projeto pode agregar valor à avaliação
do plano de negócios.
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4.6 Empresas
Sabe-se que há as produtoras e as coprodutoras envolvidas com o projeto. Nesse
sentido, o vídeo a seguir apresenta um panorama acerca do mercado, da distribuição e
da proposta de investimento nesse tipo de empresa.
https://player.vimeo.com/video/540296337

4.7 O Mercado
Em se tratando de um plano de negócios para um possível investidor, é importante
considerar a possibilidade de que ele saiba pouco ou quase nada sobre o setor. Nesse
sentido, é necessário mostrar os principais indicadores do mercado e, em especial ,do
gênero/subgênero do projeto em questão.

exemplo
Se o projeto for sobre um thriller longa-metragem de ficção para ser
lançado em cinema, pode-se mostrar o desempenho do setor e,
principalmente, mostrar obras passadas que possam ser utilizadas
como referência.

Essa busca por referência deve ter similaridades com o projeto, seja de porte de
produção, gênero e outras características que possam ser relevantes, por exemplo, se
for uma obra adaptada de algum livro, mostrar casos de outras adaptações realizadas
do mesmo autor ou do mesmo tipo de obra.

4.8 Distribuição
A distribuição é um dos elementos mais importantes para que uma determinada obra
tenha sucesso e, com isso, traga o retorno financeiro desejado pelos produtores e
investidores.

exemplo
Caso já tenha uma distribuidora atrelada ao projeto, pode-se mostrar
um resumo da distribuidora, com seus principais casos de sucesso
e, se houver casos com projetos similares, enfatizá-los; pode-se,
ainda, explicar qual será a estratégia de distribuição, elencando os
mercados alvos, e como se pretende alcançá-los.
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Nos casos em que sejam necessárias, incluir também a estratégia de participação em
festivais e a busca por sales agents.

4.9 Proposta de Investimento
Para detalhar a proposta de investimento, deve-se incluir:
O orçamento do projeto
A informação resumida do orçamento do projeto.

O plano de financiamento
As fontes de financiamento e valores já captados.

A forma de cálculo do retorno ao investidor
A cascata de valor, desde a entrada dos valores de venda até o retorno do valor ao
investidor.

O cronograma
O resumo do cronograma previsto, do início da produção até o início das vendas e
prazo de início do retorno.

A mitigação dos riscos
Os riscos identificados e a estratégia para mitigá-los.

4.10 Memoryboard
O plano de negócios é uma ferramenta estratégica para a gestão dos negócios.
Quando o empreendedor ou o profissional do setor audiovisual consegue visualizar
outros modelos de negócios para os seus produtos, ele aumenta consideravelmente as
possibilidades de sucesso da sua produção e, ao mesmo tempo, diminui qualquer
possibilidade de dependência de fatores externos.
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5 Fontes de receitas
Este tópico tem o objetivo de apresentar as possíveis fontes de receita para uma
produtora audiovisual e avaliar as vantagens e desvantagens de cada modalidade de
contratação de serviços. O vídeo a seguir aborda esses assuntos.
https://player.vimeo.com/video/540299325

5.1 Fontes de receitas
O setor audiovisual propicia diversas modalidades de receita, advindas dos variados
modelos de negócio possíveis.

Fique de olho
É muito importante que o empreendedor ou funcionário da produtora
tenham claras quais as fontes de receita esperadas. Isso é
essencial, pois cada tipo de fonte de receita traz suas próprias
implicações, sejam porque algumas fontes podem levar tempo para
acontecer, como no caso de licenciamento de marcas e
personagens, ou porque podem demandar determinadas estrutura,
como no caso de prestação de serviços.

5.2 Serviços
A prestação de serviços compreende a execução de um trabalho contratado para um
determinado fim. No caso de projetos audiovisuais, a figura a seguir detalha essa
execução.

Figura 20 - Prestação de serviços em um projeto
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Para que um projeto audiovisual seja executado, diversos prestadores de serviços
precisam ser contratados. A própria produtora, executora do projeto, pode auferir
receitas do próprio projeto por meio do serviço de gerenciamento.
A vantagem dessa modalidade de serviços é que ela pode ser obtida de forma
mais rápida, trazendo resultados de curto prazo, favorecendo o fluxo de caixa da
produtora.
A desvantagem é que ela é volátil e sempre incorrerá em custos, cada vez que a
receita é obtida, são necessários recursos para que a prestação ocorra.
Assim, quanto mais serviços a serem executados, mais custos isso implicará para a
produtora.

5.3 Modalidades de contração de serviços:
As modalidades possíveis são:
Contrato por job

O contrato é fechado e executado projeto a projeto. Normalmente é o mais simples
para ser viabilizado, pois não exige o conceito de relação de longo prazo a ser
estabelecido entre prestador e cliente. A desvantagem é que, após a conclusão do job,
cessa-se a receita. Além disso, a depender da estrutura de custo da produtora, pode
ocorrer uma eventual baixa na demanda por jobs, o que pode gerar redução das
margens operacionais da empresa.
Contrato recorrente

O cliente contrata a produtora por um valor mensal, por um período mais longo (12
meses ou mais), ou mesmo por período indeterminado. Essa modalidade traz a grande
vantagem de proporcionar a previsibilidade de receita para a produtora.
Contrato guarda-chuva

O contrato não envolve um valor fixo mensal, mas estabelece condições para os jobs a
serem executados, na modalidade de Ordem de Serviços. Pode-se estabelecer um
mínimo de job a serem contratados num período.
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5.4 Licenciamento
Após a conclusão do projeto de produção, o produto gerado pode trazer receita de
licenciamento, conforme expressa a figura a seguir.

Figura 21 - Licenciamento

A receita advinda do licenciamento de exibição de um produto tem uma característica
importante, diferentemente da prestação de serviços e do descolamento do
crescimento dos custos, à medida que a receita cresce.

exemplo
um filme produzido pode ser licenciado no Brasil para um canal de
TV fechada e um canal de TV aberta e, no exterior, para várias
dezenas de canais de TV ou plataformas de streaming, sem que
haja qualquer necessidade de se incorrer custos, uma vez que o
produto já está pronto.

Normalmente, os contratos de licenciamento podem contemplar, entre outras
cláusulas, as seguintes:
Plataforma de exibição
TV aberta, TV fechada, SVOD, AVOD etc.

Período
Período em que o conteúdo poderá ser exibido.

- 51 -

Território
Local onde o conteúdo poderá ser exibido.

Exclusividade
Verificação se o conteúdo poderá ser exibido em outras plataformas/territórios.

Número de exibições
Quantidade de vezes que o conteúdo poderá ser exibido no período

Em relação ao valor, o contrato de licenciamento pode ser:
Um valor
fixo

Estabelece-se um valor fixo, independentemente de quantas vezes foi
exibido, ou quantas pessoas assistiram o conteúdo.

Revenue
share

É um processo bastante comum nas plataformas de streaming.
Compreende um valor variável a ser dividido entre a plataforma e a
produtora (normalmente envolve também uma distribuidora). Assim, à
medida que as pessoas compram ou alugam o conteúdo na plataforma,
ou à medida que assistem, um valor é acumulado para, posteriormente,
ser repassado à distribuidora.

5.5 Bilheteria
A mais tradicional receita para um produto audiovisual compreende a receita auferida
com a venda de ingressos para a exibição de um filme nas salas de cinema, conforme
expressa a figura a seguir.
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Figura 22 - Bilheteria

Uma vez que os exibidores geram a receita com a venda da bilheteria, o dinheiro faz
um longo percurso até chegar ao produtor. Esse percurso está detalhado na figura a
seguir.

Figura 23 - Percurso do exibidor até o produtor

Da receita obtida com a venda de ingressos nos cinemas, o exibidor deduz seus
impostos e retém sua comissão de exibição (geralmente em torno de 50%). O restante
ele repassa ao distribuidor. O distribuidor, por sua vez, deduz seus impostos.
Normalmente há investimentos realizados na publicidade para o lançamento do filme –
investimento que pode ter sido feito pelo próprio investidor, por outros investidores ou
pelo Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Fique de olho
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Esse processo normalmente implica que esses valores investidos
terão recuperação prioritária, ou seja, eles devem ser recuperados
antes de qualquer valor ser repassado ao produtor.

Após essas recuperações prioritárias, o distribuidor então retém sua comissão de
distribuição (geralmente em torno de 30%). O restante é passado ao produtor.
O vídeo a seguir aborda um assunto interessante, o product placement.
https://player.vimeo.com/video/540301710

5.6. Product Placement
Uma vez que o conteúdo audiovisual poderá ser visto por um grande número de
pessoas, e fazem parte do dia a dia o contato e a relação com marcas e produtos, isso
gera a possibilidade para que produtos e marcas apareçam no conteúdo, conforme
figura a seguir.

Figura 24 - A inserção de marcas no conteúdo

Os recursos obtidos com o product placement poderão ser revertidos para o orçamento
para a produção do projeto, ou eventualmente em receita para a produtora.
Oportunidades de product placement para projetos de TV normalmente necessitam do
envolvimento da área comercial do canal de TV.

5.7. Monetização por Visualização
O consumo de vídeos na internet cresce de forma exponencial há anos. Segundo
dados divulgados pelo Google, o tempo médio de vídeos online assistidos no Brasil
cresceu 165% nos últimos 5 anos (ALVES, 2019).
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Canais do Youtube que conseguem gerar milhões de visualização podem vir a ter na
monetização advinda dessas visualizações uma receita significativa.

Figura 25 - A monetização por meio das visualizações on-line

Mas a grande pergunta que se faz nesse tipo de iniciativa é: quanto que se pode gerar
de receita?

você sabia?
O próprio Google oferece uma calculadora para se estimar as
receitas advindas das visualizações e, dessa forma, simular
possíveis resultados para o modelo de negócios em
desenvolvimento. Acesse.

5.8 Licenciamento de Marcas e Personagens
Uma vez que a obra passa a ganhar relevância com seu público-alvo, e principalmente
se esta relevância permanece com o tempo, passa a ser possível o licenciamento de
marcas e personagens.
Pela necessidade de relevância permanecer ao longo do tempo, normalmente esse
tipo advém de séries. Para longas-metragens, isso só acontece se o longa se tornar
uma franquia.

Figura 26 - Licenciamento de marcas e personagens
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Assim, empresas interessadas em se apropriar das características e da relação
emocional que o público tem com as marcas ou personagens podem vir a licenciar os
direitos para desenvolver produtos utilizando tais ativos.

5.9 Produtos derivados
Outra oportunidade de receita que se abre aos produtores, uma vez que a obra ganha
relevância junto ao público, é a criação ou o licenciamento de produtos derivados.

Figura 27 - Produtos derivados

Como exemplos, podemos citar que:
Um filme pode dar origem a uma série (e vice-versa).

Um livro pode ser publicado sobre um filme.

Um jogo pode ser desenvolvido a partir do universo de uma série.

Um formato de reality show pode ser licenciado para ser produzido em outros
países por produtoras locais.

5.10 Memoryboard
São diversos os tipos e as fontes de receita possíveis na produção audiovisual. Uma
vez que o produtor tenha claras quais são as fontes de receita do seu modelo de
negócio, torna-se possível que ele estabeleça as condições para que o equilíbrio
financeiro da empresa seja alcançado e, assim, a sustentabilidade do negócio.
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6 Modelos de financiamento
Este tópico tem o objetivo de analisar as diversas possíveis fontes de financiamento de
projetos audiovisuais e entender as implicações e os tipos de projetos que melhor se
encaixam em cada modelo de negócio. O vídeo a seguir detalha melhor esses
aspectos.
https://player.vimeo.com/video/540304596

6.1 Modelos de financiamento
Uma das maiores atribuições de uma produtora audiovisual é buscar fontes de
financiamento para seus projetos. Boa parte do tempo de um produtor é dedicado a
isso.

você sabia?
A produção de conteúdo para TV e cinema constitui o que se pode
chamar de mercado tradicional para a produção audiovisual, uma
vez são aspectos estabelecidos há bastante tempo. Por esse motivo,
atualmente os mecanismos incentivados para produção audiovisual
abrangem principalmente esses dois mercados, ainda não
atualizados para as plataformas de VOD. Por outro lado, as
plataformas de VOD surgem como alternativa para financiamento
privado.

Além disso, em virtude da dispersão atual da audiência, e da baixa aceitação pelas
novas gerações do break comercial, as marcas procuram cada vez mais estarem
dentro dos conteúdos, tornando-se, assim, outra importante fonte de financiamento de
projetos audiovisuais.

6.2 Mecanismos de financiamento incentivados
Por se tratar das modalidades já reguladas, os mecanismos de financiamento
incentivados contemplam essencialmente os projetos como primeira janela de exibição
para TV e Cinema.
Os mecanismos incentivados podem ser agrupados em duas categorias. Vejamos cada
uma a seguir.
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6.2.1 Mecanismos de incentivo direto
A figura a seguir representa resumidamente o fluxo dos mecanismos de incentivo direto.

Figura 28 - Mecanismos de incentivo direto

O Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) é o principal mecanismo de incentivo direto do
audiovisual. Criado pela n. Lei 11.437/2006, o FSA é abastecido com recursos
advindos da Condecine – que tecnicamente não é um imposto, e sim uma CIDE – e
possui diversas linhas para desenvolvimento, produção e distribuição.

Fique de olho
O FSA atua também na modalidade de coinvestimento junto a outras
entidades públicas. Assim, um determinado órgão público – uma
secretaria estadual ou municipal – pode fazer um edital utilizando
recursos do próprio orçamento, e o FSA complementa este valor,
aumentando o tamanho do edital.

Além do FSA, algumas poucas cidades ou estados lançam editais para
desenvolvimento ou produção somente com recursos próprios, como é o caso da
cidade de São Paulo, por meio da SP Cine.

6.2.2 Mecanismos de incentivo indireto
A figura a seguir representa resumidamente o fluxo dos mecanismos de incentivo
indireto.
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Figura 29 - Mecanismo de incentivo indireto

Nesse tipo de mecanismo, o contribuinte de um determinado imposto decide alocar
parte do valor que seria pago como imposto em um projeto audiovisual. Este valor, ou
parte dele, é então abatido do imposto a ser pago.
Nesta categoria se enquadram os mecanismos da Lei n. 8.685 (art. 1º, 1A etc.) e o
mecanismo do art. 39-X da MP n. 2.228 na esfera federal, com abatimento de Imposto
de Renda (IR) e Condecine.
Diversos estados e municípios também possuem mecanismos de incentivo
considerando o abatimento de ICMS e ISS/IPTU.

6.3 Crédito incentivado
Nos modelos de financiamento, há a opção de obtenção de recursos por intermédio de
crédito junto a alguns bancos de fomento, como Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), Banco do Nordeste ou o Desenvolve SP.
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Fonte: © Freedomz / / Shutterstock.

Tais mecanismos normalmente possuem taxas de juros mais baixas do que o mercado,
além de, por meio deles, ser possível contar com carência e algumas facilidades na
questão das garantias, uma vez que normalmente as produtoras não são empresas
que possuem ativos capazes de lastrear tais empréstimos.

6.4 Mecanismos de financiamento privados
Cada vez mais os mecanismos de financiamento privados ganham importância no
mercado brasileiro, seja pelas dificuldades conjunturais dos mecanismos incentivados,
seja pelo aumento do apetite dos investidores ao risco devido à queda das taxas dede
juros.
Os mecanismos de financiamento podem ser agrupados conforme a figura a seguir.

- 60 -

Figura 30 - O investidor no audiovisual

O investidor pode ser uma pessoa física ou jurídica, cujo interesse primordial estará
centrado no retorno financeiro a ser obtido com as possíveis vendas futuras do produto
a ser gerado. O investidor pode ser classificado como:
Investidor financeiro
Investidor que não é do ramo audiovisual e, por esse motivo, pode não ser
familiarizado com o setor. Nesse caso, o plano de negócios, além do projeto, deve dar
uma boa visão sobre o mercado.
Investidor estratégico
Investidor que é da área audiovisual e, portanto, pode ter outros interesses atrelados
ao projeto, como ter os direitos de distribuição. Pode ser um canal de TV, um
distribuidor ou um agente de vendas.

- 61 -

6.5 Marcas
Desde o advento do equipamento Tivo, nos EUA, que permitia ao espectador da TV
avançar os conteúdos gravados, pulando, assim, as interrupções comerciais, a
tradicional forma de veicular as propagandas por meio dos intervalos comerciais vem
sendo cada vez mais colocada em xeque.
Esse fenômeno se agravou devido ao crescimento da internet e das plataformas de
VOD.

você sabia?
Cada vez mais as marcas se preocupam em estar dentro dos
conteúdos e não somente nos intervalos comerciais. Isso acelera a
oportunidade para os produtores trabalharem diretamente com as
marcas, desenvolvendo parcerias que, de um lado, podem viabilizar
projetos das produtoras e, do outro, trazem os retornos de
visibilidade e o engajamento desejados pelas marcas.

Assim, além dos tradicionais product placement, as marcas têm buscado cada vez
mais se tornarem personagens dentro dos conteúdos, conforme expressa a figura a
seguir. Esse processo passou a ser conhecido como branded content.

Figura 31 - As marcas como financiadoras

Nessa forma de financiamento, a receita da produtora poderá advir dos serviços ou
eventualmente do licenciamento do produto gerado, a depender do modelo
estabelecido.
Agora, ouça o podcast a seguir para compreender como viabilizar um projeto.
https://player.vimeo.com/video/540277254
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6.6 Compra (buy-out)
A Netflix é considerada a empresa que “inventou” o modelo de negócios subscription
vídeo on demand (SVOD). Inicialmente, todos os conteúdos que podiam ser vistos na
plataforma eram licenciados pelos estúdios e produtoras.

exemplo
Com o passar do tempo, passou a ficar claro para os estúdios que a
Netflix, ao invés de um cliente que licenciava seus produtos, passou
a ser encarada como uma concorrente, principalmente dos negócios
de TV paga, mas também concorrendo com a tradicional janela de
cinema.

Com isso, os grandes estúdios passaram a planejar o lançamento de suas próprias
plataformas de VOD, e assim passaram a restringir o licenciamento de seus conteúdos
para a Netflix. Como ato contínuo, a Netflix passou a financiar, desenvolver e produzir
seus próprios conteúdos, os Netlfix Originals.
Atualmente, além da Netflix, outras plataformas como a Amazon Prime, a Globoplay e
a Apple também investem nos seus próprios conteúdos originais.
Nesse modelo, tipicamente a empresa compra o projeto e passa a ser a dona do
conteúdo, cabendo, assim, à produtora a remuneração pela ideia e pelos serviços
prestados, conforme imagem a seguir.

Figura 32 - Compra de um projeto ( buy-out)
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Embora seja mais comum que esse modelo esteja relacionado a plataformas como a
Netflix, empresas de TV, ou mesmo distribuidoras, podem vir a executá-lo.

6.7 Memoryboard
É essencial conhecer as formas de financiamento disponíveis para montar o plano de
negócios do seu produto audiovisual. São diversas as modalidades de financiamento
para projetos audiovisuais que estão disponíveis para os produtores. Cada uma traz
suas peculiaridades e exige do produtor capacidades de explorá-las.

7 Fatores-chave para o sucesso do mercado audiovisual
Este tópico tem o objetivo de apontar os riscos e as oportunidades do setor, discutir
cenários e técnicas de análise e fomentar reflexão acerca do modelo audiovisual e
novas possibilidades.
No vídeo a seguir, é possível conhecer os principais fatores para o sucesso do
mercado audiovisual.
https://player.vimeo.com/video/540307270
Agora, ouça o podcast sobre o assunto.
https://player.vimeo.com/video/540269916

7.1 Fatores para o Sucesso do Mercado Audiovisual
O crescimento e as perspectivas do mercado audiovisual dependem da combinação de
muitos fatores. Os três principais são:
Recursos financeiros disponíveis.
Comportamento do consumidor.
Intervenção do Estado em termos regulatórios.
Neste contexto, é fundamental analisar os impactos com base na construção de
cenários, considerando aspectos conjunturais, que podem ser alterados; ou
estruturais, que não se alteram mais.

Fique de olho
À luz das novas tecnologias e da mudança do comportamento do
consumidor, que vão muito além da questão tecnológica, cabe ao
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empreendedor pesquisar, inovar, testar, errar rápido e aprender com
os erros para encontrar novos caminhos.

Um planejamento consistente não passa só pelo seu grau de assertividade e
consistência, mas fundamentalmente pela sua capacidade de antever os riscos e na
elaboração de planos de ação com base a dar perenidade ao seu projeto e ao seu
negócio.

7.2. Novos cenários
A convergência da plataforma tecnológica e cultural para os produtos audiovisuais
promove um reescalonamento de todo o planejamento estratégico para as
organizações que produzem, distribuem e exibem conteúdo. Esse processo de
convergência quebrou qualquer rigidez na relação logística do produto audiovisual, pois
produtores de conteúdo começaram a descobrir novos caminhos de divulgação para
seu produto, isto é, novos nichos de atuação que não precisam mais estar atrelados às
salas de exibição dos cinemas, por exemplo.

Fonte: © Monkey Business Images / / Shutterstock.

Atualmente, os grupos distribuidores argumentam que a logística cinematográfica só é
viável para produtos que possam ocupar um grande número de telas no lançamento e
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com pequena duração em dias nos cinemas. Com a digitalização das salas de cinema,
os exibidores passam a vislumbrar novas oportunidades, ou melhor, novos produtos
para serem exibidos, como shows, jogos de futebol, entre outros eventos esportivos e
artísticos.

você sabia?
O entretenimento audiovisual passa por uma conjectura de extrema
flexibilidade de formato, permitindo que qualquer obra audiovisual
possa ser vista desde uma grande tela de cinema até uma microtela
de celular, passando por diferentes tamanhos de suporte de
exibição, além da mobilidade de acesso aos produtos. Essa
transformação tecnológica gera inúmeras “janelas” de acesso ao
produto audiovisual, mas se faz necessário levar em conta que o
consumidor desses produtos está envolto num mar de possibilidades
e, assim, suas escolhas dependem do poder e da liberdade de
participação.

Se jornalistas cidadãos, roteiristas amadores, cineastas de fim de semana e produtores
de conteúdo para vários nichos podem colocar seus produtos na rede à espera de
audiência, como as grandes corporações poderão planejar ações que visem ao lucro
num universo que parece cada vez mais pontuado de milhões de produtos
audiovisuais?
Assim, a produção de conteúdo audiovisual, para que possa ser bem-sucedida, ou
seja, obter retorno financeiro, necessitará de qualidades intrínsecas que permitam a
criação de universos narrativos expandidos. Entretanto, com o ferramental disposto
para que muitas pessoas possam readequar estes conteúdos, o planejamento de
produção não poderá se alicerçar num único produto, como era possível em 1942,
quando o ferramental disponível para a intervenção do consumidor era mínimo, senão
nulo.

Fique de olho
A figura do consumidor ativo requererá, por parte de grandes
conglomerados audiovisuais, estratégias para a criação de universos
narrativos expandidos, produzidos em múltiplas plataformas e
distribuídos em multicanais, estimulando, além disso, a produção de
conteúdos por parte do consumidor.

- 66 -

Esta participação deverá ser bem planejada, pois a criação de muitos produtos por
parte da empresa pode delimitar a ação do consumidor ativo, desestimulando a sua
participação. No entanto, poucos produtos criados podem estimular uma demasiada
intervenção do consumidor/produtor, o qual criará produtos que, se tivessem sido
planejados pela corporação, certamente retornariam divisas para esta.

1
Investir em diversificação tornou-se a regra básica para as produtoras de vídeo
dispostas a sobreviver no mercado.

2
Isso ocorre, principalmente, para quem ainda não se solidificou no ramo.

3
A versatilidade tem sido uma forte aliada para superar dificuldades como o
aumento da concorrência, os altos impostos ou o preço dos equipamentos.

Com isso, as empresas têm procurado novos nichos, ampliando seus temas e técnicas
de atuação.

7.3 Análise de SWOT
No mundo dos negócios, as decisões devem ser sempre precedidas da elaboração de
cenários conjunturais e estruturais, ou seja, da previsão de como fatores internos ou
externos podem afetar a empresa no futuro.
A empresa procura observar o ambiente em que atua, e então decidir o que deve
executar. Uma das maneiras mais usadas de elaborar a construção destes cenários é
por meio da análise FOFA (ou SWOT, do inglês strenghts, weaknesses, opportunities e
threats). É a expressão que se fortaleceu desde os anos 1960 para indicar uma matriz
de análise que contempla quatro elementos fundamentais:
Strengths
Forças.

Weaknesses
Fraquezas.
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Opportunities
Oportunidades.

Threats
Ameaças.

As forças e as fraquezas são características que tornam a empresa mais consistente
ou mais vulnerável em termos competitivos. São, portanto, características internas.

exemplo
Em relação às forças, a empresa precisa ter uma marca consagrada,
um produto com melhor desempenho, uma rede de distribuição
eficiente. Já as fraquezas se refletem em uma empresa que tem um
quadro técnico desatualizado em termos de conhecimento, um
produto apresente uma característica negativa etc.

As oportunidades e as ameaças são os dados do ambiente que circunda a empresa.
Um fator ambiental que favorece a empresa é uma oportunidade; um fator ambiental
que dificulta a realização de seus objetivos, por outro lado, é uma ameaça.

exemplo
No que diz respeito às oportunidades, podemos citar o crescimento
do mercado em que a empresa está inserida, o enfraquecimento de
um concorrente, o surgimento de uma nova tecnologia etc. Quanto
às ameaças, destacam-se o fortalecimento da concorrência, a
legislação que restringe alguma decisão, fatores políticos etc.

Os empreendedores e as empresas de audiovisual podem e devem construir cenários
para ter uma visão mais adequada sobre o que deverão fazer. É mais conveniente
começar indagando sobre o ambiente externo da seguinte forma:
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Quais são as oportunidades e as ameaças que podem ser antevistas para o
futuro dos negócios dessa área?
Depois disso, olhando para as condições internas, o que temos de forças e
fraquezas para a atuação na área?
O desenvolvimento de uma matriz SWOT envolve, necessariamente, o foco em uma
empresa para análise principalmente de forças e fraquezas. Entretanto, com o objetivo
mais amplo, serão consideradas as forças e as fraquezas que, em geral, são comuns
às produtoras de pequeno e médio porte, sobretudo em relação às grandes produtoras
do mercado.
A figura a seguir demonstra como os termos da matriz se inter-relacionam.

Figura 33 - Matriz SWOT

Especificamente em relação ao setor audiovisual, cada fator pode ser descrito como:
Forças
Como exemplo, pode-se citar o foco em formatos de produção diferenciados. As
produtoras de menor porte podem oferecer formatos de produção diferenciados,
uma vez que, dependendo da produção, não há sustentação da estrutura de
empresas de maior porte. Assim, uma produtora média ou pequena pode crescer
especializando-se em filmes empresariais ou vídeos para internet, por exemplo. As
médias e pequenas produtoras, por possuírem estruturas mais enxutas, podem
oferecer preços mais competitivos, sobretudo porque parte dos equipamentos pode
ser facilmente alugada, evitando custos de aquisição e manutenção de
equipamentos. A estrutura enxuta também possibilita maior agilidade no
atendimento dos clientes.

Fraquezas
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Como exemplo, pode-se citar a capacidade produtiva. Apesar de a estrutura enxuta
das pequenas e médias produtoras ser uma força, isso também pode configurar
como uma fraqueza, pois limita a quantidade de projetos que poderão ser
executados simultaneamente. A obtenção de patrocínios culturais, sobretudo no
segmento de cinema, é menos potencializada por dois motivos principais: a falta de
entendimento das leis (complexas e burocráticas) e a baixa atratividade dos projetos
aos patrocinadores. Essa baixa atratividade se dá em função da dificuldade que as
pequenas e média produtoras têm para oferecer seus projetos para grandes
corporações, como a Petrobrás, uma das maiores patrocinadoras culturais do país.

Oportunidades
Como exemplo, pode-se citar o crescimento da internet. A cada ano a velocidade e
a capacidade de acesso à internet crescem em todo mundo, e no Brasil não é
diferente. Com isso, o segmento de vídeos sob demanda encontra-se em uma
grande onda de crescimento e exploração comercial. Nos próximos anos, deverá
ocorrer um aumento significativo das produções em HDTV e voltadas para os
celulares 4G.

Ameaças
A pirataria sempre foi e será uma ameaça ao segmento de audiovisual, mais
especificamente quando os consumidores se tornam distribuidores. O governo e as
entidade de apoio têm tomado medidas para combater a pirataria, entretanto, as
ações não demonstraram diminuição no consumo de produtos piratas.
Aparentemente o desenvolvimento e barateamento dos equipamentos necessários
para a produção de audiovisual poderiam ser considerados oportunidades, mas isso
acaba fortalecendo o mercado amador e informal de produção. Sendo assim, uma
única pessoa poderia atuar como uma pequena produtora com um custo muito mais
enxuto.

7.2 Memoryboard
Uma empresa é, portanto, a soma de suas decisões ao longo do tempo, realizadas ou
não com base em opções identificadas, avaliadas, selecionadas, implantadas,
controladas e ajustadas. É fundamental entender esse processo como sendo
estratégico na medida em que busca alinhamentos entre os ambientes internos e
externos. A gestão estratégica busca dar maior racionalidade ao processo de escolhas
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relacionado aos alinhamentos entre a empresa e seus ambientes. O processo é
contínuo e dinâmico e possivelmente irá requerer modificações à medida que as
condições ambientais ou organizacionais vão se alterando.

Fique de olho
Em função dessas possíveis modificações, ajustes quase sempre
são necessários. Por isso, as simulações sobre cenários possíveis
tornam-se importantes na medida em que podem minimizar os riscos
de uma operação.

A estratégia sempre poderá ser moldada e adaptada, e possivelmente será diferente
do que foi planejado. A formulação e a implementação de ações táticas e estratégicas
fazem parte de um processo fluido de aprendizado pelo qual as empresas criativas se
desenvolvem.
Além disso, a previsão do ambiente é uma ferramenta que auxilia no êxito do
planejamento, mediante a adequada avaliação do ambiente interno e externo. Desse
modo, as análises, para serem significativas, devem prever mudanças e tendências
futuras, levando-se em conta um plano de ação frente a essas possibilidades
levantadas.

8 Questões fundamentais para a gestão de uma
produtora audiovisual
Este tópico tem o objetivo de elencar questões fundamentais sobre gestão e estratégia
em uma produtora audiovisual e apresentar boas práticas que podem ser incorporadas
na rotina de gestão.
Nesse sentido, administrar uma produtora audiovisual não é uma atividade simples.
Requer conhecimentos em diversas áreas, disciplina e paciência.
Além disso, o gestor se depara frequentemente com decisões que envolvem riscos.
Como minimizar esses riscos? E como criar rotinas de gestão que possam fazer com
que a administração da empresa seja feita de maneira eficiente e eventuais rumos
sejam corrigidos? O vídeo a seguir esclarece essas questões.
https://player.vimeo.com/video/540311882

8.1 Receita de Serviços X Receita de PI
Muitas produtoras almejam a geração de propriedade intelectual para, desse modo,
obter receitas crescentes e duradouras dessas propriedades intelectuais.
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exemplo
Receitas como licenciamento, licenciamento de marcas e
personagens, licenciamento de formatos, são apenas algumas das
possibilidades de receitas advindas da propriedade intelectual
audiovisual.

Entretanto, o caminho para se chegar a esse objetivo pode ser longo e, muitas vezes, a
produtora pode não dispor de recursos financeiros suficientes para se chegar à
sustentabilidade somente com essas receitas.
Eventualmente pode acontecer que os recursos-chave, necessários para a criação e o
desenvolvimento da propriedade intelectual, podem consumir recursos financeiros que
esgotam com o tempo, uma vez que a viabilização do projeto pode levar um tempo
considerável.

Fique de olho
Pode ser necessário a produtora desenvolver uma fonte de receita
de mais curto prazo, preferencialmente que possam se utilizar dos
mesmos recursos chaves e estrutura de custo que vão ser
necessários para o desenvolvimento e viabilização da propriedade
intelectual.

Entretanto é importante estar atento ao seguinte:

Figura 34 - Duas abordagens distintas
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Embora os recursos necessários para o desenvolvimento da propriedade intelectual
podem ser os mesmos para a prestação de serviços, é importante reconhecer que são
duas vias de proposta de valor, canais e clientes distintas. Assim faz-se necessário a
análise e a elaboração dessas vias, de forma que as abordagens possam ser
apropriadas para cada fonte de receita desejada.

8.2 Modelo com investidor – privado
Tem se tornado cada vez mais comum produtoras buscarem investidores privados para
o financiamento de suas obras. Entretanto, nesse processo, surgem algumas questões:
Como calcular a participação do investidor?

Quando e como ele começa a receber o retorno do seu investimento?
Tomando como exemplo uma obra para o cinema, foi visto anteriormente o fluxo da
receita até chegar ao produtor, de acordo com a figura a seguir.

Figura 35 - Da bilheteria ao produtor

E como é o fluxo até o investidor? Assim, dando sequência de onde esse diagrama
parou, esse fluxo é representado na figura a seguir.
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Figura 36 - O retorno aos investidores

Em projetos que envolvam investidores financeiros, normalmente antes de o retorno
chegar aos produtores, é necessário cumprir com o retorno preferencial dos
investidores, um valor calculado como um percentual adicionado sobre o valor
investido, também conhecido em inglês como hurdle rate.

exemplo
Se um investidor investiu R$ 1 milhão com direito a um retorno
preferencial de 10%, até que se cumpra com o valor de R$ 1,1
milhão de retorno aos investidores, a receita não “transborda”. Após
cumprir com esse retorno preferencial, os valores restantes são
então divididos entre o pool de investidores e o pool de produtores.

Obviamente, todas essas condições são negociáveis, a depender do grau de risco a
que cada um se expôs no projeto e de como se deu a remuneração na produção. Por
exemplo, caso o produtor tenha renunciado a algum dos seus serviços de
gerenciamento, ele poderá ter direitos maiores sobre o retorno.

8.3 Reduzindo os riscos de um projeto para digital
Dado as altas taxas de crescimento da visualização de vídeos on-line, muitas
produtoras se sentem tentadas a lançar seus próprios canais no Youtube, visando
alcançar monetização relevante pela visualização de seus conteúdos. Entretanto, ao
analisar o modelo padrão, tem-se o fluxograma a seguir.
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Figura 37 - A monetização através da visualização on-line

Dada a atual concorrência, como conseguir recursos financeiros suficientes até que as
visualizações gerem retorno financeiro significativo? É raro hoje em dia um canal ser
lançado e “estourar” do dia para a noite. Para isso, são necessárias a produção e a
publicação de conteúdo de forma continuada, às vezes por um período considerável,
até que isso aconteça.
Uma das formas de se viabilizar isso, diminuindo o risco da produtora, para que ela não
tenha que aportar todos os recursos para financiar o projeto, é mesclar esse modelo
com o modelo de branded content e inserção de marcas, conforme figura a seguir.

Figura 38 - A inserção de marcas no fluxo

Dessa forma, inserindo marcas no financiamento do projeto, pode-se não somente
diminuir o investimento a ser realizado pela produtora, mas até mesmo propiciar a
obtenção de receita ainda durante a execução do projeto.
No vídeo a seguir, são apresentadas as principais rotinas de gestão.
https://player.vimeo.com/video/540314019
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8.4 Rotinas de Gestão
O ser humano é um animal social de hábitos. Bons hábitos geram bons resultados com
o tempo, e maus hábitos trazem maus resultados. Isso se aplica tanto para a vida
pessoal, quanto a vida profissional e da mesma forma a vida das empresas. Uma
empresa é um organismo vivo, composto das pessoas que lá trabalham.
Nesse sentido, o gestor deve identificar e incentivar os bons hábitos, que se
transformam em rotinas das equipes, trazendo bons resultados com o passar do tempo.
Mas como criar uma rotina, um bom hábito?

exemplo
Tomando como exemplo um desejo comum a boa parte das
pessoas: o desejo de estar em boa forma física. A boa forma física
não acontece do dia para a noite. Ninguém dorme em forma num
dia, e acorda fora de forma no dia seguinte. O oposto também é
verdadeiro.
Assim, para se estar em boa forma física, uma pessoa deve
incorporar bons hábitos ao seu dia a dia. Uma alimentação saudável
e balanceada, exercícios físicos, e boas noites de sono.
Uma pessoa que esteja fora de forma pode sofrer para incorporar
tais bons hábitos na sua rotina. No início, não parece ser natural, até
mesmo pode ser sofrido. Com o passar do tempo, no entanto, os
benefícios dos bons hábitos trazem seus dividendos e a pessoa
começa a sentir as vantagens e o prazer de estar em boa forma.

Pensando-se numa empresa, o mesmo raciocínio se aplica. Assim, um gestor deve se
perguntar: quais bons hábitos desejo incorporar a minha empresa? Como fazer isso
Para que uma determinada atividade se torne um hábito, ela deve ser repetida muitas
vezes. Com a repetição, vem-se os hábitos. Assim um gestor pode observar seu
calendário:

Figura 39 - Definição de agenda recorrente
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Pode-se instituir, por exemplo, que todas as segundas-feiras serão realizadas as
reuniões de forecast, em que são analisadas as oportunidades comerciais em
desenvolvimento pela empresa.
Pode-se também definir que toda primeira segunda-feira após o dia 15 se fará a
reunião mensal de avaliação dos resultados da empresa.

Fonte: © G-Stock Studio / / Shutterstock.

Por que isso é importante? É muito comum que as pessoas sejam tomadas pelas
atividades do dia a dia, e acabem não fazendo essas “paradas” para avaliar como
estão indo as coisas, ou mesmo se o rumo que está seguindo é o desejado. Assim, a
melhor forma para que essas avaliações e análises sejam de fato realizadas de tempos
em tempos, é instituir tais rotinas.
Parece simples, não é? Mas como garantir para que essas rotinas sejam de fato
incorporadas pela equipe? A seguir há alguns pontos importantes que precisam ser
observados:
Reserve a agenda de todos envolvidos
Simples assim, marque o compromisso para o ano todo, já deixe as agendas
bloqueadas. Obviamente surgirão conflitos de agenda futuros, mas que serão
tratados no momento adequado.

Comprometa-se com a agenda
Será muito comum a tentação de surgirem outros compromissos “mais importantes”
que a rotina que tenta se estabelecer. Cabe a gestão dar o exemplo e priorizar a
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manutenção da rotina. Cancelamento ou reagendamento deve ser a exceção, caso
contrário a rotina cai em descrédito com o tempo.

Defina a pauta da reunião
A reunião deve ter uma pauta bem definida, e é comum que isso aconteça com o
tempo. Importante que as pessoas que irão apresentar alguma coisa na reunião,
também estabeleçam as rotinas preparatórias. Por exemplo, numa reunião mensal
de diretoria avaliação de resultados, a área financeira pode ter que apresentar a
situação financeira dos projetos em execução. Para que isso aconteça, eles terão
que se reunir antes com a produção executiva, para que possam validar juntos as
informações a serem apresentadas, que por sua vez terá que levantar
mensalmente informações com a produção.

Portanto, uma rotina estabelecida pode gerar uma reação em cadeia que discipline as
pessoas a, ao menos uma vez por mês, pararem pra analisar como vão as coisas.

8.5 Reunião mensal de avaliação
Entre as diversas rotinas que podem ser adotadas na gestão de uma empresa, uma
parece ser uma necessidade comum a todas elas: a reunião mensal de avaliação de
resultados.
Como exemplo, imagine que se estabeleceu a terceira terça-feira do mês para se fazer
a reunião mensal de avaliação dos resultados. A representação gráfica dessa
periodicidade é mostrada na figura a seguir.

Figura 40 - Reunião mensal de avaliação de resultados
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Qual seria a pauta de uma reunião como essas? Uma sugestão para se definir essa
pauta é a seguinte:
Olhar o passado

Uma parte da reunião deve ser dedicada à análise do passado:
1. Fechamento do mês anterior, year to date etc.: análise dos números executados,
orçados/realizados.
2. Evolução da execução do planejamento estratégico do ano: quais ações foram
executadas e quais não foram?
Olhar o futuro

A outra parte da reunião deve ser dedicada a olhar o futuro da empresa:
1. Fluxo de caixa.
2. Projetos em carteira.
3. Forecast de vendas.

8.6 Memoryboard
A gestão de uma produtora audiovisual compreende diversos perfis. Para que esta
gestão possa ser bem sucedida, gerando crescimento e riqueza para os stakeholders,
funcionários e parceiros, é necessário conjugar criatividade com disciplina.
Nesse sentido, é comum às empresas da área criativa quererem priorizar a criatividade
nas suas atividades. Esse processo é compreensível, pois trata-se do DNA da
empresa, muitas vezes herdado dos fundadores.
Contudo, para que a produtora atinja um crescimento sustentável ao longo do tempo, é
essencial que as rotinas de planejamento e acompanhamento sejam incorporadas ao
dia a dia da produtora. Somente dessa forma pode-se diminuir os riscos inerentes a
atividades e alcançar os resultados esperados.
Agora, teste seus conhecimentos respondendo às questões a seguir.
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Conclusão
A tarefa de um empreendedor no contexto atual é desafiadora, pois, a todo momento,
mudam-se o cenário e as competências necessárias para fundar, gerir e perpetuar uma
empresa no mercado. Nesse sentido, qualquer erro pode abreviar o sonho
empreendedor e levar uma boa ideia de negócio ao fracasso.
Com o atual cenário econômico mundial globalizado em que a competitividade, as
constantes instabilidades políticas e econômicas, além de inúmeras adversidades
ambientais, estão fortemente presentes, várias empresas agem de maneira mais
instintiva do que por meio de um consciente planejamento, que se torna muitas vezes
um item secundário em épocas de crise. Entretanto, sem um bom planejamento e uma
estratégia bem fundamentada e consistente, as empresas colocam em risco a própria
sobrevivência em um mercado competitivo.
Isso não é diferente na indústria audiovisual, com suas peculiaridades, que fomentam a
difusão de conhecimento, cultura e entretenimento, o que converge em produtos e
serviços das mais variadas formas, conectando-se e criando uma aproximação cada
vez maior com o público, o que garante o sucesso e a sobrevivência. Dessa forma, é
possível contar com uma considerável quantidade de pontos positivos para apostar no
setor audiovisual, por exemplo, ser considerado um dos motores da economia criativa
e possibilitar múltiplas formas de entretenimento.
Assim, esta trilha teve como objetivo identificar as oportunidades geradas pelo
audiovisual, com criatividade e capacidade de execução, no campo tático e estratégico,
tornando-se uma ferramenta fundamental de gestão que certamente auxiliará o
empreendedor a conseguir o sucesso desejado ou mostrará a esse mesmo
empreendedor as dificuldades e as exigências para sobreviver em um mercado
altamente competitivo e inovador.
A importância da gestão, do conhecimento técnico e do planejamento está na
captação, na elaboração e, principalmente, no bom senso em avaliar o conjunto de
fatores de viabilidade financeira e mercadológica, que possibilitarão ao empreendedor
desse setor coordenar um plano de ação, por meio do caminho mais adequado, e tirar
o seu projeto criativo do papel, transformando-o em um produto criativo.
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