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RESUMO

O desenvolvimento de tecnologias, plataformas streaming de vídeo e
alterações nos padrões de consumo deram início às mudanças nos modelos
tradicionais de produção de conteúdo de televisão. A visualização ativa do padrão
de consumo por público é frequentemente mencionada, assim como as novas
possibilidades de modelos de negócios. Plataformas como Netflix, transformaram o
setor de entretenimento, tornando-se originalmente uma concorrente do Home
Entertainment, antes composto por TV aberta e canais por assinatura. Essa
competição levou grandes empresas a decomporem seus frameworks, investindo
em inovação e tecnologia com o objetivo de manter a competitividade e continuidade
de negócios. A gestão da inovação na indústria de entretenimento é um componente
crítico da sobrevivência do setor, bem como o aumento da concorrência com a
chegada das plataformas digitais. Nesse contexto, o modelo de gestão ágil tem se
demonstrado uma alternativa frente à gestão tradicional, dividindo as entregas em
etapas menores para que seja mais fácil a aplicação de mudanças sem
comprometer a qualidade desejada. Em meio a essa transformação, este estudo traz
uma amostra da percepção de quinze colaboradores do setor de tecnologia para
entretenimento, sobre a capacidade de inovação e gestão ágil das suas áreas na
transformação do modelo de negócios em digital. Seguindo as tendências tech
vision com o objetivo de ser a maior media tech mundial, como interpretam os
fatores internos e externos de inovação aplicados ao novo método de trabalho
estabelecido pelo conceito de Hub digital, a eficácia de gerenciamento e as medidas
que podem ser tomadas para melhorar a gestão em suas respectivas estações.
Também elucida as principais fraquezas percebidas neste processo e dificuldades
enfrentadas na implementação de práticas de gestão ágil, tratando-se de uma
empresa madura no mercado, com desejo de permanecer entre as líderes de
audiência e visão ampliar o portfólio streaming, sem eliminar a base de conteúdos de
TV aberta e canais por assinatura, mas com adequação a nova geração
consumidora. Para uma proposta mais assertiva e aderente ao cenário atual da
empresa o estudo foi direcionado a gestão de tecnologia para produção de
entretenimento.
Palavras Chaves: Transformação Digital; Inovação; Industria Criativa; Gestão Ágil;
Modelo de Negócios.

ABSTRACT
Hub Digital Case Study: Bringing the Technology Industry and Content
Creation Towards a Media tech Company
The development of technologies, video streaming platforms and changes in
consumption patterns have initiated changes in the traditional models of television
content production. Active visualization of consumption pattern by audience is often
mentioned, as well as new possibilities for business models. Platforms like Netflix
have transformed the entertainment industry, originally becoming a competitor to
Home Entertainment, formerly made up of free-to-air TV and pay-TV channels. This
competition led large companies to decompose their frameworks, investing in
innovation and technology in order to maintain competitiveness and business
continuity. Managing innovation in the entertainment industry is a critical component
of the industry's survival, as is increasing competition with the arrival of digital
platforms. In this context, the agile management model has proven to be an
alternative to traditional management, dividing deliveries into smaller steps so that it
is easier to apply changes without compromising the desired quality. In the midst of
this transformation, this study provides a sample of the perception of fifteen
employees in the entertainment technology sector, about the capacity for innovation
and agile management of their areas in transforming the current business model into
digital. Following the tech vision trends with the objective of being the world's largest
media tech, how they interpret the internal and external factors of innovation applied
to the new work method established by the concept of digital Hub, the management
effectiveness and the measures that can be taken to improve management on their
respective stations. It also elucidates the main weaknesses perceived in this process
and difficulties faced in implementing agile management practices, as it is a mature
company in the market, with the desire to remain among the audience and vision
leaders to expand the streaming portfolio, without eliminating the base of free-to-air
TV content and subscription channels, but adapted to the new consumer generation.
For a more assertive proposal and adhering to the company's current scenario, the
study was directed to technology management for entertainment production.
Keywords: Digital Transformation; Innovation; Creative Industry; Agile Management;
Business model.
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1

INTRODUÇÃO
A evolução da humanidade tem sido acompanhada por mudanças

tecnológicas que moldaram a economia, a sociedade, as indústrias e organizações
(DOLATA, 2009). A globalização, os ecossistemas de inovação e tecnologias
digitais, além de criar novos locais que fornecem e capturam valor, também
desafiam as formas tradicionais de definição e compreensão dos modelos dos
negócios e inovações. Dessa forma, as empresas são forçadas a adaptar seus
modelos organizacionais para continuidade do negócio (RODRIGUES, 2020;
SANTOS, 2009) e são desafiadas a repensar suas estratégias e a transformar partes
(RODRIGUES, 2020) ou a totalidade de seus processos (GERMANO, 2013).
Consequentemente, a

capacidade

de

se

reconfigurar pode

determinar

a

sobrevivência e o sucesso da empresa (CONFORTO, 2014).
A indústria de entretenimento vem passando por grandes mudanças devido
os avanços tecnológicos (ACCENTURE, 2020). Tais avanços indicam uma
tendência de baixa do consumo de conteúdo pela televisão aberta em embate a um
aumento do consumo de conteúdo pela internet e este cenário somente é possível
pelo desenvolvimento das plataformas digitais (ALBUQUERQUE, 2020), por meio
delas, as empresas de tecnologia de mídia, media tech, podem criar seus próprios
produtos, organizar e difundir com os de outras empresas. Por sua vez, as
emissoras de televisão, consolidadas no mercado, estão migrando para esta
convergência, mudando o modelo de negócios, para manter a competitividade no
mercado (ACCENTURE, 2020).
Quando se trata de

mercado, entre as características mais debatidas

destacam-se as novas formas de interação entre parcerias, substituição e
rejuvenescimento dos modelos de negócio (GERMANO, 2013). Por meio de um
processo dinâmico de experimentação, reconfiguração e mudança na lógica das
negociações, os gestores podem fazer uso de novos modelos como ferramentas
para lidar com essas inovações (ZANDOVAL, 2014).
Nas indústrias tradicionais de mercado, as empresas e vantagens
competitivas eram protegidas por fortes barreiras. Ao contrário das indústrias de
entretenimento, media tech, a distribuição das produções de conteúdo, tornaram-se
grande força motriz, criando novos segmentos de mercado, que contam com a
cocriação de valor para atrair, reter e satisfazer os usuários. (NASCIMENTO, 2018).

Com o streaming e a popularização das plataformas digitais, entrar no
mercado pode ser mais fácil do que antes (GRIMM et al. 2006), o que significa que
mesmo uma pequena empresa inovadora pode operar com custos baixos por meio
da internet, desafiando as empresas já estabelecidas. Como tendência geral,
(ANTUNES, 2020) a tecnologia e a globalização aumentaram as diferentes
possibilidades e alternativas entre as quais os consumidores devem escolher.
Devido ao aumento do número de possibilidades disponíveis aos consumidores
(MICHAEL, 2020) a competição se tornou mais intensa. Isso também se deve ao
fato de que até mesmo empresas menores têm acesso a muitos clientes ao redor do
mundo pela internet com custos relativamente baixos (NASCIMENTO, 2020). As
empresas estão lutando por clientes, pelo seu tempo e sua atenção. O mundo e os
ambientes de negócios estão mudando rapidamente e as empresas precisam mudar
com isso (BILTZ, 2016). Para se destacar da multidão, as empresas precisam ser
únicas e inovadoras (BAREGHEH, 2019), construir seus recursos e tecnologias,
estabelecer relacionamentos com seus clientes e, de modo geral, serem capazes de
fornecer valor a eles (BATTELLE, 2011).
Nesse sentido, entender as indústrias criativas é, portanto, de importância
estratégica (DOLATA, 2009). Na literatura acadêmica (BARLEY, 2015), essas
atividades têm sido amplamente estudadas como novas indústrias em países
desenvolvidos a partir da perspectiva de suas características distintivas, desde os
domínios urbano e econômico, ou do tipo de ocupação laboral sob o conceito de
“classe criativa” (CLARE, 2012; ANTUNES, 2020). No entanto, como diferentes
autores apontam (PICK et al. 2015; SANTOS, 2020), existe uma lacuna no que diz
respeito ao estudo de seus processos de inovação. Como este setor é considerado
altamente criativo (PORTO, 2020) e a inovação é um de seus aspectos essenciais
(ZANDOVAL, 2014), tornando importante analisar seus padrões de inovação mais
profundamente.
O processo de inovação, tradicionalmente entendido como uma sequência de
estágios individuais de atividade inovativa (OTA et al. 2013), foi analisado por vários
autores que propuseram modelos para explicá-lo (HOBDAY, 2005), mas esses
estudos estão focados em indústrias tecnológicas e de manufatura, não se
enquadrando nas indústrias criativas, pois concebem o processo como atividades
sequenciais e estão associados à gestão tradicional (BOSCAINI, 2020). A revolução

digital continua extinguindo empresas que não estão prevendo essa mudança
(ANTUNES, 2020).
Métodos ágeis de gerenciamento causaram uma revolução silenciosa na
forma como os projetos são organizados e executados (ALMEIDA, 2012).A este
respeito, este estudo explora como tema o processo na indústria de entretenimento,
na posição de indústria criativa, com perspectiva da utilização de novas tecnologias
(mudança tecnológica) e do surgimento de novas práticas (mudança organizacional).
De aspecto geral, isso é importante porque a tecnologia é um dos fatores que
explicam como alguns setores são mais inovadores do que outros e porque
mudanças sucessivas na liderança da indústria ocorrem ao longo do tempo (LEE et
al. 2017).
Para manter a competitividade no mercado, a segunda maior emissora de
televisão do mundo passou por uma transformação no seu modelo de negócios,
integrando as empresas do grupo em uma só e conscientizando seus colaboradores
que além de serem capazes de criarem conteúdos de qualidade, o foco passaria a
ser agora a entrega em qualquer formato e de maneira mais eficiente, rumo a nova
“TV do Futuro”. Para tanto a empresa está em um movimento contínuo, onde
conteúdo e tecnologia estão cada vez mais interligados, visando a geração de valor
ao consumidor.
Nesta vasta mudança de escopo da empresa para continuidade do negócio,
este estudo se concentra no processo com maior mudança, estratégia em
tecnologia, passando uma visão holística sobre o microprocesso de produção de
tecnologia em entretenimento do Hub digital, sem incorporar tecnologia para
produção de esporte e jornalismo, com o levantamento das principais lições
aprendidas e ações a serem melhoradas para uma transformação do core e cultura
da empresa.

1.1

Definição do problema
Diante este cenário, alteração do core e cultura de forma radical, ressalta a

necessidade de compreender os impactos da mudança de um modelo de negócios
nos processos operacionais. Percebe-se oportunidades de melhorias no método de
transição, que tenha menor impacto negativo nos processos operacionais e atinja os
resultados propostos, no caso a agilidade requerida em uma empresa media tech.

Tal método visa na sua essência estimular uma abordagem de gestão colaborativa,
eliminando possíveis gargalos em interfaces de processos, ausência de método e
comunicação assertiva. Por meio de revisão da literatura e experiência in loco da
pesquisadora, foram encontradas evidências que demonstram a importância de
mapear e aperfeiçoar os processos existentes para melhor aplicação do método ágil,
além de estruturar a atuação da inovação no processo criação de conteúdo no Hub
digital, com foco em entretenimento.
Em síntese e diante da carência de soluções relacionadas aos problemas
expostos, esta pesquisa pretende responder:
•
•

1

Quais novas práticas gerenciais foram introduzidas no
processo?
Como as plataformas digitais mudaram os processos do
Hub digital (nível micro 1) em produções de tecnologia em
entretenimento?

Práticas internas da organização relacionadas as tarefas do processo.

2

OBJETIVOS
Este capítulo apresenta a motivação da escolha do objetivo central, no

contexto da indústria de entretenimento e melhor forma de produzir conteúdo com a
visão de tecnologia, acompanhando as tendências tech vision 1. Com o
aprofundamento na trilha dos objetivos específicos pretende-se alcançar as
respostas para as lacunas existentes na aplicação do método.
2.1

Objetivo geral
O objetivo geral dessa pesquisa é identificar os impactos nos processos

operacionais, com foco na criação e produção de conteúdo de entretenimento,
consequentes da transformação do modelo de negócio. Para tanto, foi realizado
estudo de caso no Hub digital em produções de tecnologia para entretenimento de
um dos maiores grupos de mídia mundial, com a captação do modelo percebido
pelos principais participantes do processo e sugestão do melhor modelo na proposta
de visão de tecnologia para o futuro.
2.2

Objetivos específicos
Norteiam esta dissertação, como alicerce ao atendimento do objetivo geral:
•

•

•

•
•

1

Expor ferramentas e técnicas baseadas em inovações
vantajosas para a melhoria de processos, dentro da
realidade da pesquisa.
Expor ferramentas e técnicas de modelagem de negócios
vantajosas para agilizar a melhoria de processos, dentro
da realidade da pesquisa.
Verificar a aderência da empresa aos principais
direcionadores do método ágil com foco no processo de
tecnologia na produção de conteúdo em entretenimento;
Mostrar as principais mudanças que a tech vision
ocasionou no processo de tecnologia para entretenimento;
Levantar as principais fraquezas que podem impedir a
plena transformação digital e propor o melhor modelo de
gestão (tradicional, ágil ou híbrido) para o momento da
empresa.

Visão de futuro da tecnologia e como isso afeta as direções estratégicas.

2.3

Resultados esperados
Esta pesquisa espera contribuir para área de conhecimento à melhoria de

processos do Hub digital na produção de tecnologia para entretenimento, a partir
dos resultados:
•

•

•

Apresentação das novas práticas gerenciais no nível micro
do processo de criação, após a mudança do modelo de
negócios de uma emissora de televisão, com a visão de se
tornar uma empresa media tech;
Mapeamento dos principais efeitos da mudança
tecnológica, especificamente introdução e concorrência
com as plataformas digitais, no nível micro do processo,
do Hub digital, na produção de tecnologia para
entretenimento;
E por fim, as implicações iniciais de como mudanças
tecnologias influenciaram no processo de inovação, no
que concerne a criação na divisão de entretenimento.

3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este capítulo apresenta os principais referenciais teóricos utilizados para

realização desta pesquisa. Dentre estes referenciais destacam-se os conceitos
sobre indústria criativa, modelo de negócios, gestão de riscos, gestão ágil na
indústria de entretenimento e por último análise SWOT para identificação das
fraquezas, utilizada na concepção da solução proposta.
O referencial teórico utilizado permitiu identificar qual o estado do problema
que está sendo pesquisado, sob o aspecto conceitual de outras pesquisas já
realizadas (MARCONI et al. 2003) das quais serviram como base para construção
desta pesquisa.

3.1

Indústrias do entretenimento na concepção criativa
As indústrias criativas, segmento da indústria de entretenimento, têm sido

importantes nas agendas acadêmicas e políticas devido à sua contribuição
econômica e perspectivas de crescimento empresarial (ANTUNES, 2020). De acordo
com um relatório apoiado pela UNESCO (EY, 2015), essas indústrias representam
3% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e 1% da população ativa mundial. Ao
realizar o levantamento de trabalhos existentes sobre o tema, foi possível analisar
que a maioria das pesquisas acadêmicas no ramo das indústrias tem se concentrado
em questões urbanas e econômicas (SCOTT, 1996; CLARE, 2012), e no tipo de
ocupação do trabalho sob o conceito de “classe criativa” (MELLANDER et al. 2011).
No entanto, há uma falta de conhecimento sobre a parte que trata da gestão das
indústrias, especificamente, sobre o processo de inovação das mesmas (PICK et al.
2015).
Tendo em vista que as indústrias criativas têm sido consideradas altamente
inovadoras (ROZENTALE et al. 2014), os estudos sobre inovações criativas têm sido
centrados na pesquisa de criatividade, dedicando pouca análise ao Processo de
Inovação (PI), que raramente é mencionado e pouco teorizado (KNIGHT et al. 2015).
Além disso, a maioria dos estudos teóricos e empíricos sobre PI, foram
desenvolvidos em indústrias tecnológicas e de manufatura. Portanto, não se
enquadram nas indústrias criativas, pois concebem o processo como atividades
sequenciais e estão associados à gestão tradicional (GURGEL, 2006; HOTHO et al.
2011).

Com atividades baseadas no talento individual para produzir conteúdo,
serviços ou produtos com valor cultural e simbólico (DCMS, 1998), as indústrias
criativas se posicionam de forma importante. Por exemplo, no estudo realizado pela
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan, em 2019, mostram
essas indústrias importantes para a economia e a geração de empregos. No entanto,
o Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (2021) considera que existe um
desconhecimento sobre os padrões de funcionamento e o financiamento nesse
ramo, devido à falta de mecanismos institucionais de articulação.
Esse

desconhecimento

fez

com

que

certas

características

fossem

generalizadas para qualquer organização criativa (ROZENTALE et al. 2014). Por
exemplo, os principais autores que tratam sobre o tema, sugerem que a falta de
competências de gestão (MARCELLA, 2014), deficiências na visão comercial e tech
vision dos gestores (HOHMANN, 2020), fragmentação em pequenas e médias
empresas (Jones et al. 2004), com trabalhadores autônomos ou em regime de meio
período, e a inovação, sejam resoluções vitais para a sobrevivência das indústrias
criativas (BOSCAINI, 2020). Assim também como, seu alto valor expressivo, que não
reflete custos de produção e são fruto da exploração de ideias (DCMS, 1998;
POTTS et al. 2008), e pela particularidade de seus produtos como bens simbólicos,
vivenciais e não utilitários, onde desempenham papéis estéticos e expressivos
(HOHMANN, 2020). Consequentemente, os consumidores avaliam, aceitam e
rejeitam de uma forma completamente diferente, os produtos utilitários ou com teoria
de compra racional (PORTO, 2020). Tudo isso significa que eles têm um processo
de inovação diferente e outras práticas de gestão que não devem ser
generalizadas(KNIGHT et al, 2015).

3.2

Inovação na indústria de entretenimento
A inovação é considerada constante nas indústrias criativas e é um de seus

aspectos essenciais (NESTA, 2009). Tradicionalmente, as inovações têm sido
definidas como novas ideias com uma aplicação e retorno financeiro para as
organizações (BAREGHEH et al. 2009), e esse fenômeno foi amplamente
pesquisado em outras indústrias e frequentemente classificado em inovação
incremental (USHER, 1929). A inovação radical tem como foco a criação de um novo

mercado (SCHUMPETER, 1934), bem como em inovação de produto, inovação de
serviço, inovação de processo e marketing (OCDE, 2005).
Essas classificações, embora amplamente utilizadas, não se enquadram nas
indústrias criativas por dois motivos principais: Primeiro, elas estão mais
relacionados à inovação tecnológica e medição de patentes (DE JESUS, 2018).
Consequentemente, a identificação de uma saída é mais complexa, e algumas
indústrias criativas usam propriedade intelectual, por exemplo código-fonte de
aplicativos, enquanto outros não usam nenhuma proteção, por exemplo, alta cozinha
(SUNLEY et al. 2008); Em segundo lugar, a inovação em indústrias criativas é
baseada em novos conteúdos ou experiências, portanto, é impreciso medi-las a
partir de perspectivas utilitárias (por exemplo, do ponto de vista de patentes).
Miles e Green (2008) e Stoneman (2011) abordaram as questões de
inovações propondo os conceitos de “Inovação oculta” e “Inovação suave”, que
estão relacionados a:
1) Processos de P&D, mas em contextos diferentes dos
laboratórios convencionais, como na alta cozinha;
2) Uma mistura de tecnologia e conteúdo, mas com novos
propósitos, por exemplo, videogames educacionais;
3) Inovação baseada na mudança estética ao invés de
utilitária.

3.2.1 Processo de inovação
Em relação ao processo de inovação, ele foi definido em outras indústrias
como “Uma sequência de etapas individuais da atividade inovadora.” (OTA et al,
2013), e tradicionalmente dividido em: 1) PI interna, ou “criação”; e 2) PI externa, ou
“difusão da inovação”. Pauleto (2014), em seu artigo sobre a teoria de March (1991)
também se referiu a essa divisão em sua abordagem de exploração e
aproveitamento, que trata da capacidade ambidestra das organizações de, por um
lado, criar ou investigar (exploração), que envolve espontaneidade ou falta de
estrutura, e por outro lado, implementação e repetição (exploração), que envolve
padronização e controle aplicado em ICs por Knight e Harvey (2015).
A literatura acadêmica indica que, desde a década de 1950, houve uma
proliferação de modelos de processo de inovação, principalmente voltados para as

indústrias de tecnologia e manufatura (HOBDAY, 2005). Por exemplo, Utterback
(1971) propôs um dos primeiros modelos lineares, Cooper (1990) desenvolveu um
modelo dividido em "estágios" e Wheelwright e Clark (1992) propuseram o "Modelo
de Desenvolvimento de Funil" junto com vários outros autores (ROTHWELL, 1994;
ZANDOVAL et al, 2014).
Geralmente, esses modelos propõem um processo de inovação em uma
visão simples e linear, desde as ideias iniciais até o lançamento no mercado.
Consequentemente, a discussão acadêmica argumenta que esses modelos não são
realistas e estão focados em grandes empresas com departamentos de P&D Pesquisa e Desenvolvimento, (SALERNO et al. 2015). Além disso, esses modelos
são centrados em processos padronizados ou formais, portanto, não se enquadram
nos ICs que desenvolvem um processo de inovação não articulado (KNIGHT et al.
2015), e não leva em consideração fatores como ter várias fontes de criatividade.
Outra contribuição sobre a gestão da criatividade nas organizações (DRAZI et al.
1999; MUMFORD et al. 2002) é não dar atenção à PI nas indústrias criativas. Pick et
al. (2015), Knight et al. (2015) e Santos (2020) mencionam que faltam teorias,
informação e capacitação que possibilitem um melhor entendimento da atividade
inovativa, como um conjunto de processos em uma abordagem sistêmica.

3.2.2 Plataforma digital
Plataformas digitais atuam como uma base sobre a qual uma série de
empresas podem desenvolver produtos ou serviços complementares (GAWER,
2009) ao negócio. Também são chamados de “mercados bilaterais”, porque
coordenam a demanda de grupos distintos de clientes por meio de “cyber lugares”
que facilitam a interação e as transações (EVANS et al. 2006; GAWER, 2014;
NASCIMENTO 2020).
Existem plataformas de bens de consumo, como Amazon ou Rakuten, que
conectam compradores e vendedores. Plataformas que distribuem entretenimento
digital, como Globoplay, Netflix, ou plataformas de mídia social, como Facebook ou
Linkedln. De acordo com a classificação de Kenney et al. (2016), as plataformas
podem ser distinguidas entre:
•

Proprietários de plataformas, como Google ou Facebook;

•

•

Plataformas de transação, como Aibnb, Amazon, Uber ou
Apps Stores (Google Play ou Apple Store são os maiores).
Os produtos nessas plataformas são criados por
produtores e, em seguida, carregados;
Conteúdo gerado pelo usuário, como Twitter ou YouTube.
Tudo depende da digitalização das atividades humanas e
da atração de usuários para capturar valor e monetizar.

Portes (2019) em seu estudo afirma o termo cunhado por Kenney et al. (2016)
“Economia de Plataforma” para indicar que se a revolução industrial foi organizada
em torno da fábrica, as mudanças de hoje são organizadas em torno dessas
plataformas digitais. Hoje em dia existem, pelo menos, de 200 "unicórnios" (startups
avaliadas em mais de $ 1 bilhão) 60% a 70% plataformas (MIT, 2020).
As plataformas digitais já estão sofrendo consequências que impactam a vida
de consumidores e mercados, mas quais tipos de consequências estão voltadas às
indústrias do entretenimento? As mudanças constantes que as tecnologias carregam
é um dos fatores que explicam o porquê das mudanças sucessivas nas lideranças
indústrias que ocorrem ao longo do tempo nesse setor (LEE e MALERBA, 2017). Por
isso, a mudança de setores e organizações é uma questão comum entre
economistas e cientistas organizacionais.
No nível macro 3 do processo, as tecnologias podem ter uma capacidade
transformadora para reorganizar as relações entre as partes interessadas,
adaptação nos marcos regulatórios, mudanças no consumo e, em geral,
transformações profundas nos sistemas setoriais. Mas as tecnologias também
possuem a capacidade de monopolizar o poder ou mudar as bases da competição
(BARLEY, 1990; NASCIMENTO, 2018; DOLATA, 2020).
Segundo Silva et al (2020), as mudanças nas bases da competição ocorrem
lentamente no início, enquanto produtores, distribuidores e consumidores se
envolvem em processos de aprendizagem por feedback. Os estudos de Dolata
(2011) são úteis para compreender as causas dessas mudanças em nível macro, o
autor divide a mudança tecnológica em “endógena” (desenvolvida dentro do setor) e
“exógena” (originada fora do setor). E para explicar os efeitos dessas mudanças
tecnológicas, Dolata, 2011, usou os conceitos de “baixa capacidade transformativa”
(efeitos indiretos) e “alta capacidade transformativa” (pressão direta e disruptiva).

3

Conjuntos de processos relacionados ao setor e/ou empresa.

Chesbrough e Rosenbloom (2002) sugerem que existem duas maneiras
diferentes de como as empresas podem tirar proveito das novas tecnologias: por
meio da incorporação da tecnologia em seus negócios atuais 4, ou por meio do
lançamento de novos empreendimentos que exploram a tecnologia em novos
mercados.
No nível micro do processo, as tecnologias podem desencadear ou alterar
tarefas, habilidades ou atividades gerenciais e estas podem criar modificações nas
organizações, como novas estruturas organizacionais, modelos de negócios ou
novos sistemas de produção (BARLEY, 1990, 2015; SCOTT et al . 2000; DABBISH
et al, 2006; SCHIAVI, 2021.).
Essas mudanças no nível micro podem estar relacionadas, por exemplo, com
a eficiência e eficácia organizacional. Tushman e Anderson (1986) apontaram que
certos tipos de inovação destroem as competências organizacionais, enquanto
outros as aprimoram. A exemplo desses casos temos o SEO (search engine
optimization) e SEM (search engine marketing) que são ferramentas digitais criadas
pelo Google para promover e aumentar a visibilidade dos negócios na internet, que
levaram à criação de novas estruturas em organizações que antes não existiam
(KENNEY et al. 2016). Barley (1990) sugere que a introdução de novas tecnologias
pode alterar o fluxo de informações dentro das organizações, alterando as relações
de status, a hierarquia organizacional ou como os trabalhadores realizam as tarefas.
Estudos semelhantes analisaram como os aplicativos de smartphone podem
melhorar as questões organizacionais (BOHNENBERGER, 2018), ou como a
internet produziu mudanças no varejo ou na logística introduzindo novas práticas,
como

banco

online

ou

novas

formas

de

cadeia

de

abastecimento

(HAYTHORNTHWAITE e WELLMAN, 2002).
Para resumir, as novas tecnologias causam mudanças no nível macro dos
sistemas industriais, bem como nas organizações no nível micro, tais como
atividades, processos ou tarefas que as pessoas realizam. Apesar da vasta literatura
sobre o assunto, de acordo com Barley (2015), surpreendentemente, não há
pesquisas suficientes sobre como a internet está impactanto de alterando o
funcionamento exato das indústrias de entretenimento. Barley (2015) sugere que “ao

4 Esta dissertação tem foco em entender como a empresa objeto do estudo de caso pode tirar
proveito das tecnologias em seus atuais negócios.

invés de perguntar como a internet afetou o trabalho nas organizações, os
estudiosos perguntam como a internet influenciou os padrões das indústrias”.
As plataformas digitais como tecnologias de internet estão abrindo caminho
para mudanças radicais em indústrias e organizações (EVANS et al. 2006; Kenney
et al. 2016). Diferentes estudos sugerem que uma parte importante da economia
está organizada em torno dessas plataformas e elas já têm consequências
importantes para as organizações empresariais do ramo do entretenimento
(ACCENTURE, 2020).
Ao elaborar os estudos para a dissertação foi possível constatar que existem
várias pesquisas que evidenciam como as plataformas digitais afetaram as indústrias
em nível macro do processo (por exemplo, EVANS et al. 2006; CUSUMANO, 2020).
Porém, a literatura em nível micro do processo,
pesquisas

tem sido muito escassa as

que apresentam como as tecnologias de internet alteram as

organizações, suas atividades e tarefas gerenciais (BARLEY, 2015; KENNEY et al.
2016).
De acordo com Kenney et al. (2016), ainda é cedo para entender quais as
reais mudanças as plataformas trarão e quais as consequências para as
organizações. Por enquanto, existem apenas indicadores e rastros para sugerir um
resultado, conforme figura 1. Como já mencionamos acima, não é vasto o campo de
pesquisa nessa área e não há trabalho empírico suficiente sobre como as
tecnologias da internet afetaram a capacidade inovadora ou o processo de inovação
nas organizações.

Figura 1 – Novas tecnologias e seus impactos micro e macro.
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Fonte: Elaborado pela autora.

3.2.3 Mudanças produzidas por plataformas digitais, em nível macro
Apesar das décadas que podem levar para que as mudanças tecnológicas
transformem as indústrias (EVANS et al. 2006), diferentes estudos sugerem que as
Plataformas Digitais – PDs são “tecnologias exógenas” 5 que estão provocando
reorganizações de setores comerciais que vão do ramo dos videogames, do varejo,
do turismo, da música até do cinema (DOLATA, 2009; KENNEY et al. 2016).
No nível macro, alguns estudos analisaram como as plataformas afetaram os
mercados, o trabalho, a lei, as relações com os stakeholders, a distribuição, a cadeia
de valor, etc. (EVANS et al. 2006; DOLATA, 2009; KENNEY et al. 2016). De acordo
com um relatório realizado pela accenture (2016), algumas mudanças incluem
efeitos de rede e lei de distribuição de energia.
Atenção especial requer os “efeitos de rede” (EVANS et al. 2006) que estão
relacionados em como as empresas podem criar valor aproveitando os recursos e a
capacidade que não possuem para si. Representa uma mudança do modelo
tradicional da cadeia de valor de otimização da cadeia de abastecimento e criação
de barreiras à entrada por meio do controle de recursos. Talvez os melhores
exemplos desses efeitos de rede sejam as plataformas Apple Store e Google Play,
que têm milhares de desenvolvedores que produziram (no caso da App Store) 1,5
milhão de aplicativos e geraram US$ 33 bilhões em vendas (ACCENTURE, 2016).

5

Tecnologias externas ao negócio, não necessariamente conectadas aos produtos e serviços

oferecidos.

Isso significa que, tanto os desenvolvedores quanto as plataformas estão
usando recursos que não possuem na geração de valor. A criação de valor ocorre
de duas maneiras e é contínua, como analisada na figura 2 abaixo:

Figura 2 – Cadeia de valor de plataformas.
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Fonte: Accenture (2016), adaptado pela autora.

Outro exemplo desse modelo de criação de valor é a indústria da música
(DOLATA, 2020). O avanço da comercialização da música ocorreu em 2003, graças
à plataforma “iTunes” da Apple, que substituiu os antigos modos de distribuição de
música, mudando as relações entre consumidores e produtores musicais e
adaptações na lei e direitos autorais (Evans et al. 2006).
A indústria de informática é outro setor relevante que mudou drasticamente
desde a década de 1980 e não pode mais ser compreendida sem plataformas, como
as de software Google, Apple e Microsoft (BATTELLE, 2005), bem como o setor de
telefonia móvel com a introdução de lojas digitais do Google e da Apple.
Outro exemplo ilustrativo dessa mudança nos setores comerciais está no
setor de varejo, com o surgimento do eBay, uma plataforma que ajuda compradores
e vendedores a se unirem e também fornece ferramentas digitais para administração
de próprios negócios (EVANS et al. 2006).
Outras mudanças produzidas pelas plataformas digitais, foram causadas
pelas “plataformas geradas por usuários”, como YouTube e Instagram. Essas, estão
reorganizando a forma como os artistas vendem seus trabalhos por meio de
galerias.

Já as plataformas de compartilhamento como Uber ou Airbnb estão
desbloqueando o valor comercial de pertences pessoais subutilizados (KELLEY et
al. 2016).
Outros pesquisadores apontaram mudanças consideráveis que os PDs
geraram nas formas de trabalho que estão impulsionando novas oportunidades de
empreendedorismo, como os microempresários (KHALLASH et al, 2012), que
fornecem serviços ou bens para plataformas como YouTube (“Youtubers”),
Instagram (influenciadores) ou Uber (motoristas de aplicativo).
Embora os defensores dessas PDs reivindiquem seus efeitos positivos, elas
também tiveram consequências negativas. Em muitos casos, a organização da
produção de conteúdo fica “fissurada” ou divide funções. O que antes era
administrado internamente por uma única empresa (WEIL, 2017), com as atuais
mudanças, foram criadas pequenas empresas terceirizadas que competem umas
com as outras, resultando em um trabalho precário (COSTA, 2017; ANTUNES,
2020).

3.2.4

Mudanças produzidas por plataformas digitais, em nível micro
Alguns estudos analisaram como as plataformas digitais estão mudando as

organizações e atividades gerenciais (EVANS et al. 2006; VAN HOOSE, 2011;
TURBAN, 2015; KENNEY et al. 2016). No entanto, neste nível de análise não há
pesquisa suficiente, e alguns autores têm reivindicado pesquisas mais e mais
profundas nessa direção (BARLEY, 2015; KENNEY et al. 2016).
A literatura existente analisou, por exemplo, casos como o Uber e as
plataformas de aplicativos móveis (App Store e Google Play) produziram as novas
formas de dirigir táxi (PACHECO et al, 2017). Uber é um sistema móvel distribuído
que permite uma nova forma de coordenação entre motoristas e passageiros. Mas
também está diretamente envolvida em questões trabalhistas, como aumento da
flexibilidade do trabalhador ou novas habilidades. Pacheco (2017) sugere que com o
Uber, o aplicativo gerencia não apenas a alocação de carona - o trabalho - mas
também processa pagamentos, rastreia distâncias, define tarifas e intercede a
relação entre a empresa e seus motoristas. Esta forma é conhecida como “mão de
obra sob demanda” (ANTUNES, 2020), gerenciada, remunerada, alocada e
produzida a partir de um aplicativo.

No caso da indústria da música, além das macro mudanças, também micro
mudanças foram documentadas. De acordo com Dolata (2020), o “iTunes” introduziu
a possibilidade de limitar e prever o que os consumidores podem fazer com as
músicas que compram, e como a empresa pode maximizar a receita das vendas.
Esta foi uma discriminação de preços com base em medidas tecnológicas para
detectar a localização do consumidor (DOLATA, 2020).
Um

dos maiores estudos

sobre

como

as

plataformas mudam

as

organizações, foram conduzidos por Turban et al. (2015). Seu trabalho explica como
as plataformas digitais e outras tecnologias da Internet afetaram diferentes contextos
e atividades econômicas. Por exemplo, nas novas formas de monetizar,
comercializar ou criar bens e serviços. No caso das plataformas como Youtube e
Facebook, criaram oportunidades para artistas e empreendedores de diferentes
áreas.
Outros pesquisadores com foco especial na inovação, identificaram que as
plataformas trouxeram o aumento da capacidade de coleta de dados, soluções em
tempo real ou iterações mais rápidas (MAGANO, 2020). No estudo de Leodolter
(2017), constatou-se que o uso dessas tecnologias pode melhorar as decisões,
análises e ações nas organizações. Isso pois a tomada de decisões está sujeita a
diversos

vieses,

como

imprints,

preconceitos

ou

estruturas

estabelecidas.

Finalmente, novas estruturas organizacionais impulsionadas por ferramentas digitais,
como departamentos de mídia social, foram criadas nas organizações existentes
(KELLEY et al. 2016).
Em suma, a pesquisa empírica sobre o impacto das plataformas digitais nas
indústrias em nível macro é vasta, como os estudos sobre a introdução de novos
stakeholders, a nova lógica da cadeia de valor, as mudanças no emprego, na
legislação e nas novas formas de criar e capturar valor. Por sua vez, o campo de
pesquisa em nível micro é limitado, alguns artigos analisaram como essas
plataformas mudaram o trabalho, os processos ou as organizações mas com um
foco menos importante em relação aos estudos em nível macro (BARLEY, 2015;
KELLEY et al. 2016).

3.2.5 Inovação em grandes organizações por meio de práticas colaborativas
Para manter a competição, as empresas realizam constantemente diferentes
atividades no desenvolvimento de novos produtos e serviços. A inovação mantém as
empresas no caminho certo para alcançar melhores resultados de negócios e
adaptação constante (BAREGHEH et al 2009; SILVA et al 2020). Essas tarefas
variam, em geral, das atividades de exploração na busca de novas ideias e criações
e das atividades de exploração na comercialização e repetição, podendo exigir
diferentes pré-condições. No entanto, autores de diferentes visões teóricas
sugeriram que a natureza do trabalho e a cultura empresarial estão mudando a
lógica da competição (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1999; BATTELLE, 2011;
EY 2015), o que levou ao surgimento de ações voltadas as práticas colaborativas em
inovação (JONSSON, 1998; PORTES,2019).
Colaboração na inovação ou abertura da produção, referem-se as novas
formas de relacionamento entre produtores e usuários, onde este último assume um
papel ativo nos processos de inovação (SERAVALLI et al, 2016). Portanto, a
maneira como as organizações inovam em diferentes campos e como as pessoas
conduzem as atividades de inovação estão se tornando diferentes graças a
realidade comercial das práticas colaborativas (BARLEY et al, 2001).

3.2.6

Práticas colaborativas
As economias mais avançadas estão caminhando para um sistema mais

colaborativo, descentralizado e em rede, que poderá permitir uma produção e
intercâmbio social maior em sociedade (COUNCIL, 1999). As organizações, por sua
vez, estão no centro da economia e, portanto, não estão isentas dessas mudanças,
o que também interfere nas relações de trabalho, pois trabalho e organização são
assuntos interdependentes. Deste modo, quando a natureza do trabalho mudar, isso
pode levar ao surgimento e difusão de novas formas e práticas organizacionais
(JONSSON, 1998).
Algumas mudanças importantes nas organizações, como hierarquias
organizacionais mais planas e mais autônomas nas estruturas de trabalho, levaram
a exigir que os trabalhadores realizassem algumas práticas e habilidades de
tomadas de decisões anteriormente reservadas para gerentes, como o caso das
ações de colaboração (BARLEY et al, 2001). Nesse sentido, hoje a capacidade de

colaborar com os internos (por exemplo, trabalhadores em equipes multifuncionais) e
externos (de fora da organização) para buscar novos conhecimentos é mais
importante do que no passado (PASSOS, 2020). Essas mudanças constituem uma
oportunidade única para analisar o surgimento de práticas colaborativas nas
organizações.
As “práticas colaborativas”, ou seja, a abertura e a colaboração, estão
desempenhando um papel central (SERAVALLI et al, 2016) no mundo corporativo e
se espalhando rapidamente em diferentes campos, nos ramos da medicina, da
cultura, do entretenimento, governamentais, das indústrias digitais, entre outros.
Essas novas práticas, que surgiram com o avanço tecnológico, focadas nas
ações colaborativas, poderiam ser melhores em motivar esforços e permitir que as
pessoas trabalhassem em projetos com mais eficiência do que os mecanismos e
corporações tradicionais (SANTOS, 2020), pois nos dias atuais os indivíduos são
livres para assumir um papel mais ativo na inovação do que era possível na
economia industrial tradicional.
Bons exemplos são o site Wikipédia 6, software de código aberto que se
baseia

em

esforços

compartilhados,

práticas

colaborativas

em

escritórios

governamentais para desenvolver ou melhorar serviços públicos, soluções de
inovação de crowdsource (como o innocentive.com) ou hackerspaces, que são
espaços voltados para a comunidade nos quais as pessoas compartilham
ferramentas e conhecimentos para aprender ou explorar assuntos de diversas áreas
e vertentes da informação (SERAVALLI et al, 2016). Alguns estudiosos consideram
que o surgimento das práticas colaborativas é sustentado por uma postura ética por
parte das novas organizações e pelo seu potencial em explorar modos alternativos
de produção e inovação (CHOWDHURY,2012).

3.2.7 Conceito Hub digital
Como definição, Hub digital, indica um espaço focado em conectividade,
habilidades digitais e / ou tecnologias emergentes (TOIVONEN et al. 2015),
disponível para empresas, público em geral, autoridades locais ou uma combinação,
com o objetivo de melhorar o ambiente digital local (MIÖRNER et al. 2019).

6

Enciclopédia de código aberto.

Um Hub pode ter como objetivo melhorar o nível de consciência digital entre
diferentes grupos ou capacitar as partes interessadas para resolver as lacunas de
competência digital (MIÖRNER et al. 2019). Refletindo sobre a literatura disponível,
o conceito de Hub digital aplicado no Grupo (o que é isso?), pode oferecer serviços
para vários departamentos, no entanto, seu foco está no fornecimento de acesso a
um conjunto de tecnologias, que pode ser experimentada por diferentes usuários,
cada um no contexto de seu setor de atuação (DOVEY et al. 2016).
As indústrias criativas são adeptas a modelos de Hub, podendo incluir
equipamentos de tecnologias emergentes e demonstrações (NESTA, 2009),
compartilhados com empresas (espaço e/ou serviço) que podem ter o apoio do
governo local dependendo de sua oferta (KENNEY et al. 2016).
A literatura disponível sobre Hubs mostra que este é um conceito bastante
díspar e está focado no ramo de negócios, comunidades e em tecnologias
(TOIVONEN et al. 2015). A Comissão Europeia, por exemplo, tem uma política de
apoio à criação e proliferação de uma rede Digital Innovation Hubs (DIHs), criada
para apoiar empreendimentos empresariais e industriais (MIÖRNER et al. 2019). No
Reino Unido esses centros são procurados para melhorar a colaboração entre
empresas e cientistas em pesquisa e desenvolvimento, fornecendo acesso a
capacidades técnicas, equipamentos e outros recursos; de preferência levando a
novas ideias, novos produtos e serviços que possam gerar crescimento econômico
(DOVEY et al. 2016).
Junto a essas iniciativas que podem ser avaliadas como experiências
positivas, também há os casos de rótulos aplicados de forma inconsistente, como
"Hubs", "Labs7", "Makerspaces8", "Coworking spaces9" e "Incubadoras em rede”,
que são usados indistintamente, mas não representam tipos analíticos significativos
(DOVEY et al. 2016).
Segundo Toivonen e Friederici (2015) a criação de uma “tipologia” de Hubs é
vital para a pesquisa acadêmica e necessária para que os formuladores de políticas,
investidores e fundadores tomem decisões genuinamente informadas nesta área
potencial para inovação digital. Também a importância que esses grupos escolham o

Espaço de colaboração e criação.
Espaço compartilhado para criação.
9 Compartilhamento de espaço e recursos de escritório.
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empreendedorismo e a inovação para o bem público (TOIVONEN et al. 2015).
Portanto, embora o nome possa mudar, existem diferentes recursos de Hubs
(termo usado representar um concentrador de conexões) que podem ser agrupados
em tipos. No entanto, isso não significa que existam caixas simples para cada tipo
de Hub, nem que devam ser separadas por definições rígidas (DOVEY et al. 2016).

3.3

O conceito de modelo de negócios
O termo Modelo de Negócios - BM apareceu pela primeira vez em um artigo

acadêmico em 1957 (BELLMAN, 1957), usado no título de um artigo acadêmico em
1960 10 e amplamente difundido a partir da década de 1990 em um contexto de
Internet (AFUAH, 1960). O termo BM tornou-se mais popular e usado por
acadêmicos, jornalistas, empresários e analistas que o interpretam e abordam por
meio de diferentes ângulos, levando Rappa (2001) a concluir que talvez seja um
aspecto amplamente discutido, porém não compreendido cientificamente.
Nas definições disponíveis o BM foi referido, entre outros, como uma
arquitetura (DUBOSSON-TORBAY et al. 2002), uma descrição (DEMIL, 2010), um
plano (VENKATRAMAN, 1994), um sistema (TIKKANEN, 2005) uma lógica
(CASADESUS-MASANELL, 2010), um método (RAPPA, 2001), uma história
(TAVLAKI, 2007) um caminho (VOELPEL, 2005) uma ferramenta conceitual
(OSTERWALDER, 2004) e uma configuração (SANTOS, 2009).
Além do significado, muitas definições descrevem o que faz um BM, como:
delinear algo (AMIT, 2001) ou representar algo (SHAFER et al. 2005). Uma terceira
categoria de significados descreve em que consiste um BM. Shafer (2005) sugere
que está variedade de definições esmagadora pode ser devido à emanação de
tantas perspectivas diferentes (estratégia, tecnologia e-business, e sistemas de
informação), com o ponto de vista de cada autor, que direciona a definição do termo
através de lentes diferentes. Esta visão também é sustentada por Tavlaki e Loukis
(2007), que concluem que a diversidade de definições converge para a abordagem
de que o BM está relacionado a uma série de conceitos gerenciais, com captura dos
principais componentes de um plano de negócios. Mas um plano de negócios lida
10 JONES, Gardner M. Educators, electrons, and business models: A problem in synthesis. The
Accounting Review.

com uma série de startups adicionais e questões operacionais que transcendem um
modelo. Portanto, não é uma estratégia, mas inclui vários elementos da estratégia,
da mesma forma, não é um conjunto de atividades, embora os conjuntos de
atividades suportem cada elemento de um modelo.
Em sua contribuição para uma melhor compreensão do conceito, Pateli e
Giaglis (2005) fornecem uma estrutura explicativa que classifica a pesquisa em seis
subdomínios de pesquisa: definições, componentes, taxonomias, representações,
metodologias de mudança e modelos de avaliação. No domínio das definições, os
autores concluem que alguns pesquisadores percebem o BM como um conceito
puramente empresarial que explica a lógica de “fazer negócios” para uma empresa
(RAPPA, 2001) enquanto outros o consideram como um elo entre estratégia,
processos de negócios e sistemas de informação (GERMANO, 2013).

3.3.1

Mudança do modelo de negócios e tecnologias de comunicação
Após revisar a teoria sobre BM, fica evidente que entender e comunicar a

arquitetura da empresa é uma tarefa essencial, mas às vezes se mostra insuficiente
em um ambiente tecnológico turbulento e dinâmico. Gunzel et al. (2009) indica que
BM não é estático. As startups, assim como as empresas existentes, devem revisar
seu BM ao longo do tempo para acompanhar as mudanças tecnológicas, do
mercado e das condições regulatórias, entre outras. Além disso, como Rodrigues
(2020)

argumenta

que,

a

inovação

tecnológica

por

si

só

não

garante

automaticamente o sucesso comercial ou econômico, acrescentando que um bom
desenho e implementação juntamente com uma análise estratégica cuidadosa, são
necessárias para que a inovação tecnológica tenha sucesso para constante
desenvolvimento. A literatura existente analisa principalmente o BM e seus
componentes como uma representação estática de como a empresa cria e entrega
valor aos seus clientes.
Rodrigues (2020) fomenta que a maioria dos BMs estão sob pressão
constante para mudar. Santos et al. (2009) argumentam que os gerentes não
precisam aguardar o avanço da tecnologia ou investir pesadamente em novos
produtos ou desenvolvimento de novos mercados para obter as vantagens da
inovação BM. Eles sugerem que a mudança dentro do BM pode ser alcançada por

meio da reconfiguração das atividades, religação, repartição, realocação e
reativação.

3.3.2 Compreendendo a mudança
A primeira etapa vem como consequência de uma ou várias perturbações
ambientais (REUVER et al. 2009), que podem ser regulatórias, avanços tecnológicos
ou grande mudança nas condições de mercado, por exemplo, a entrada de um novo
player. Samavi (2009) detalha, em seu modelo de negócio, que uma nova
informação é incorporada no estado atual da empresa (M1), conforme figura 3. Em
seguida, analisa que a importância da mudança será ponderada em relação aos
objetivos das partes interessadas (M2) para determinar se é um sinal ou apenas um
ruído que pode ser ignorado (M3), conforme ilustração no modelo de negócios
representado na figura 3.

3.3.3 Estados de transição
Uma vez recebido o sinal de M3, demonstrado na figura 3, um novo estado é
acionado (T1), novas premissas são adicionadas resultando na sugestão de
movimentos estratégicos inovadores. Com o auxílio do modelo, realiza-se uma
análise de viabilidade (T3) em termos de funcionalidade do BM (T4b) e alinhamento
estratégico aos objetivos da empresa (T4a). Se ao incorporar os movimentos
inovadores, a estratégia permanecer alinhada aos objetivos e o BM estiver
funcionando, segue para uma avaliação das consequências de mercado (T5) para
investigar a reação quanto a mudança. Nesta fase final (T6), a reação do mercado
pode gerar mais sinais de mudança que resultaria na continuação da investigação.
Todo o processo deve produzir um BM final totalmente operacional e alinhado
(SAMAVI et al. 2009).

Figura 3 – Visão geral do processo para modelar a dinâmica do modelo de negócios.

Fonte: Samavi at al.(2009), adaptado pela autora.

Em seu artigo, Pateli e Giaglis (2005) propuseram uma metodologia passo a
passo, que permite às empresas projetar cenários alternativos para a evolução ou
extensão do BM sob o impacto da inovação tecnológica (figura 4). A vantagem
dessa metodologia em relação a outros modelos de mudança do BM é que ela pode
ser aplicada em ambientes de negócios instáveis, pois incorpora o planejamento de
cenários que visa reduzir o nível de risco na transformação do BM.
A primeira fase é uma documentação detalhada do BM atual. Ferramentas e
mapeamento de processos (RODRIGUES, 2020), podem ser usadas para fornecer
uma compreensão completa das operações e da relação entre os elementos-chave
que compõem o BM.
A segunda fase é decomposta em duas etapas diferentes, a avaliação da
influência da inovação tecnológica e a identificação dos papéis que faltam. Esses
dois fatores são combinados para identificar a influência da tecnologia para o BM
atual. A mudança é concluída na terceira fase da metodologia, que compreende três
etapas distintas, definindo cenários, descrevendo os novos BMs e avaliando o
impacto das mudanças.
No entanto, Pateli e Giaglis (2005) admitem que embora as etapas
mencionadas definam uma metodologia bem fundamentada para a mudança de BM,

sob o impacto da inovação tecnológica, elas não são suficientes para orientar o
esforço de design de BM.
As características únicas da empresa e da indústria são cuidadosamente
equilibradas, ajudando a organização a escolher o cenário certo para evoluir em seu
futuro BM. A metodologia sugerida por Pateli e Giaglis (2005) permite que a empresa
identifique seu BM atual, avalie suas opções de tecnologias de comunicação,
avance com segurança para a realização do novo BM, por meio de análise de
cenários, e avalie a eficácia do novo BM, conforme figura 4. Os autores usam como
estudo de caso da vida real, envolvendo a comercialização de um aplicativo móvel,
mas é interessante testar se a teoria pode ser aplicada a outras indústrias também,
neste estudo de caso, na indústria de entretenimento.

Figura 4 – Metodologia baseada em cenário para mudança de Modelo de Negócios.

Fase I: entender
Fase I: entender
1. Documente o modelo de negócios atual

Fase II: Identificar a influência da tecnologia

2. Avalie a influência da inovação tecnológica

3. Identifique funções ausentes

Fase III: Mudança

4. Definir cenários

5. Descrever os novos modelos de negócios

Funções e

responsabilidades

Objetivos de
Negócios

Escopo de
Mercado

Modelo de
relacionamento

Competência
central

Modelo de
receita

Mapa de troca de
valor

6. Avalie as mudanças de impacto

Fonte: Pateli e Giaglis (2005), adaptado pela a autora.
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3.4

Gestão de riscos
De acordo com a norma da gestão de riscos ISO 73: 2009, é fundamental

distinguir a avaliação de riscos nas tomadas de decisões em sua etapa inicial.
Qualquer atividade de um indivíduo ou empresa está diretamente relacionada a
eventos imprevistos que podem surgir no curso de suas atividades e resultar em
perdas. Além disso, eles devem constantemente fazer escolhas ao tomar certas
decisões sobre suas atividades sob condições de informações incompletas, o que
também pode levar a perdas ou benefícios perdidos. Tudo isso pode ser descrito
com uma palavra: risco (PINTO, 2020).
O risco faz parte do cotidiano e atividades das entidades empresariais. No
momento atual, entende-se que os riscos não podem ser ignorados no curso das
atividades. O empreendedorismo não existe sem que ocorram riscos. Se a empresa
os compreender, pode construir a estratégia ideal para um maior desenvolvimento e
escolher os melhores caminhos para as situações adversas (DUARTE, 2016).
O conceito de risco não é uma categoria nova na ciência. Surgiu e foi
identificado quando as primeiras civilizações do antigo oriente se desenvolveram e
quando se relacionou principalmente a imprevistos na agricultura, porque a
produção natural era a base do desenvolvimento (MOTTA, 2019). Pode-se dizer que
os riscos no setor de econômico da atividade e sociedade foram alocados no mesmo
período. Uma vez que os rudimentos das relações entre mercadoria e dinheiro eram
regulamentados nas civilizações antigas, havia o perigo de desestabilização da
ordem social devido à realização de comércio volumoso e operações usurárias, o
que poderia resultar em empobrecimento em massa da população. É por isso que,
naquela época, um componente importante do regulamento comercial era a
fiscalização dos preços e das receitas recebidas, e o acompanhamento foi atribuído
às pessoas relevantes e supervisores do mercado. Já a abordagem para identificar
riscos no pensamento econômico da idade média foi mais detalhada e estruturada.
(MOTTA, 2019).
O risco é uma ameaça de qualquer evento ou ação que afeta adversamente a
possibilidade de alcançar o resultado desejado no negócio, implementação de metas
e planos estratégicos. Uma categoria subjetiva de natureza probabilística e descreve
a incerteza do resultado final da atividade, devido ao possível impacto de uma série
de fatores objetivos e / ou subjetivos que não são levados em consideração durante

o seu planejamento (PINTO, 2020). Como tal, todas as interpretações acima da
categoria de "risco" podem ser divididas em três principais grupos:
•

•

•

O primeiro grupo inclui interpretações que revelam risco
como incerteza, perigo, um desastre que ocorre de forma
repentina, difícil de prever e suas consequências são
difíceis de avaliar (LOURENÇO, 2014);
O segundo grupo inclui definições que sublinham o fator
humano, ou seja, que revelam o lado subjetivo do risco.
Isso significa que ao realizar atividade do processo, a
entidade enfrenta alternativas e, portanto, uma escolha, e
recebe um resultado positivo ou negativo dependendo de
a opção escolhida.
O terceiro grupo inclui interpretações onde a ênfase é
colocada tanto no subjetivo e o lado objetivo do risco. O
risco é definido como uma categoria que é probabilística
devido à incerteza e a natureza conflituosa da atividade e
é medida pelo desvio (positivo ou negativo) dos
indicadores-alvo (LOURENÇO, 2014).

Cada empresa escolhe uma estratégia na prática, a fim de atingir o seu
objetivo central, quando pode assumir riscos ou, pelo contrário, tentar evitar os
riscos. Avaliação da situação de risco, formação de resultados possíveis, definição
da probabilidade de determinadas ocorrências e a escolha de soluções, são
individuais para cada empresa. Os riscos são difíceis de classificar devido à sua
diversidade. Existem certos tipos de riscos, aos quais todas as organizações estão
sujeitas, sem exceção, mas junto com o geral, existem tipos específicos de riscos
associados com as atividades, com a falta de informações sobre o ambiente externo
e riscos associados à personalidade do empreendedor (DUARTE, 2016).
Uma pré-condição para alcançar o sucesso no campo de atuação, descrito
pelo aumento do risco é a criação e melhoria de sistemas de gestão de riscos, que
permitem identificar, avaliar, localizar e controlar os riscos (PINTO, 2020). O
mecanismo de tomada de decisão não deve apenas identificar os riscos, mas
também permitir a avaliação de quais riscos e em qual grau a empresa pode
assumir;

e

também

determinar

se

o

retorno

esperado

justifica

o

risco

correspondente. Estruturar o modelo de gestão de risco empresarial e garantir sua
eficiência faz parte das principais tarefas e métodos de neutralização de riscos
(RODRIGUES et al. 2018).
A neutralização de riscos é uma tecnologia financeira e matemática para
justificar, aceitar, executar e monitorar decisões de gestão para a implementação de

medidas preventivas, organizacionais ou legais e garantir a eficiência da transação
comercial e os níveis de alavancagem operacional como componentes do riscos
integrados da empresa. O sistema e estrutura interna de neutralização de riscos
empresarial inclui (KARANKI, 2017) a prevenção de riscos, limites de concentrações
de riscos, coberturas, diversificações, distribuição e auto - seguros.
A eficiência da gestão de riscos depende das informações precisas fornecidas
por vários departamentos, portanto, o gerente de riscos precisa examinar fontes de
dados

como

documentação

técnica,

documentos

elementares

de

gestão,

demonstrações financeiras e resultados das inspeções das divisões estruturais da
empresa. A gestão de riscos abrange um conjunto de medidas destinadas a
aumentar a eficiência da empresa e minimizando possíveis perdas no curso de suas
atividades.
A atenção as questões de controle será um diferencial (PINTO, 2020) como
controle operacional, controle de qualidade do produto, controle das atividades
financeiras, controle de recursos humanos, controle de gerenciamento, controle de
preços, controle preliminar, controle contínuo, controle final e controle estratégico. A
técnica ideal é a combinação de elementos de várias práticas para determinação da
classificação de risco pelo grau de significância.
Para o autor Karanki, 2017, existem três classes de métodos de análise de
risco: determinística, probabilística e combinada. O emprego de um método de
análise de risco traz a vantagem de utilizar ferramentas de desempenho
reconhecidas na literatura publicada. A avaliação de risco é um estudo complexo
baseado em uma série de métodos de análise quantitativos e qualitativos. Pela sua
natureza sistemática, cada um desses métodos permite a concretização, ao menos,
da identificação das causas e das potenciais consequências de eventos
relacionados com o funcionamento de sistemas industriais, da estimativa do risco em
termos de probabilidade e gravidade; e do destaque das barreiras de segurança
existentes, ou das que devem ser aplicadas para a redução do risco.
Os métodos clássicos de análise compartilham algumas vantagens comuns:
a) Caráter sistêmico: permite a abordagem metódica das
diversas situações de perigo, dos eventos indesejáveis,
bem como das causas geradoras e suas consequências;
b) Valorização do conhecimento multidisciplinar: tudo se
aplica no contexto de equipes de análise complexas,
concebendo ferramentas de troca de informação e
comunicação entre profissões e diferentes pontos de vista;

c) Complementaridade: vários métodos podem ser aplicados
dentro de uma única abordagem, cada um sendo
selecionado para um segmento do sistema ou para uma
etapa da análise, dependendo dos objetivos perseguidos.
Os métodos clássicos também são aplicáveis na definição estratégias de
negócios (RODRIGUES et al. 2018). Com a utilização de um framework pode ser
possível compreender com mais detalhes os aspectos que caracterizam a
competição dentro de uma indústria, especialmente a indústria de entretenimento
que nos últimos anos têm sofrido várias mudanças que podem variar processos
atuais e futuros do setor. Para que a análise desse processo seja estratégica e
genérica introduz-se no mercado a estrutura SWOT11, considerada a mais para essa
finalidade.
A metodologia SWOT (PINTO, 2020) tem o objetivo de dar um
direcionamento estratégico para o empreendimento, com base no ambiente interno e
externo. A empresa só pode atuar sobre o que tem controle e a premissa básica da
análise SWOT busca entender as forças e fraquezas internas para poder enfrentar
as ameaças e aproveitar as oportunidades externas.

3.4.1

Análise SWOT da indústria de entretenimento
Essa estrutura ficou conhecida entre as décadas de 60 e 70 do século

passado (RODRIGUES et al. 2018) e sua criação é atribuída ao economista Albert
Humphrey com seu grupo de assistentes, durante seu período de pesquisa na
Stanford University. Segundo Pinto (2020) este modelo de planejamento estratégico
é usado para entender o que é positivo e negativo dentro de um setor ou empresa
(pontos fortes e fracos) e o que é positivo e negativo fora desta (oportunidades e
ameaças).
Seguindo a estrutura SWOT, os quatro fatores a seguir serão analisados:
a)
b)
c)
d)

11

Forças do Setor;
Fraquezas da indústria;
Oportunidades de negócios;
Possível Ameaças.

Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats.

3.4.1.1

Pontos fortes da indústria de entretenimento

A indústria de entretenimento possui assiduidade de consumo (DUARTE,
2016), por meio de streaming, redes e eventos, por exemplo. Com variedade de
produtos, a oferta do setor tem um target amplo que abrange quase todas as faixas
etárias (KANTAR, 2021). Dados da Ivestopedia (2020) mostra o crescimento de
empresas mídia, mesmo durante a pandemia COVID-19, como a Disney que gerou
receita de quase $ 70 bilhões em 12 meses em seus seguimentos de redes de
mídia, parques, entretenimento estúdio e produtos de consumo e mídia interativa. E
em destaque as plataformas de streaming, que gerou uma receita de $ 19,86 bilhões
à Netflix apenas em assinaturas. (SETH,2019).
Os direitos de propriedade intelectual (ARAÚJO et al. 2013) e receitas
provenientes da concessão de licenças de uso a terceiros também são grandes
trunfos. Empresas podem explorar uma concessão para produzir e distribuir
produtos como jogos, bonecos e livros, por exemplo. Na pesquisa realizada por
statista.com nos EUA, durante o mês de fevereiro de 2019, constatou-se que 61%
das crianças americanas menores de 14 anos têm pelo menos uma peça de roupa
de um personagem de filme e/ou serie favorita. (KUNST, 2020).
A revista License Global (2019), no mesmo ano, publicou estudos de
licenciamento de marcas, com tendências e relatórios sobre o consumo global e o
mercado retalhista de bens licenciados. Cinco empresas pertencentes ao setor de
entretenimento estão entre as dez primeiras e quatro delas atuam principalmente
com dramaturgia: na primeira posição está The Walt Disney Company, que fatura
US $ 54,7 bilhões com licenciamentos; Warner Media ocupa a quarta posição no
ranking (faturamento de 11 bilhões de dólares); os 7 º e 9 º posições pertencem à
Universal e Viacom com receitas de 7,1 bilhões de dólares e 5,5 bilhões de dólares,
respectivamente (LICENSE GLOBAL MAGAZINE, 2019).

3.4.1.2

Pontos fracos da indústria de entretenimento

A indústria de entretenimento tem fraquezas relacionadas com os elevados
custos que cada grande produção (LAURIA, 2021), com a incerteza do sucesso do
produto final (COSTA, 2014). Os principais custos são com produção e marketing
(Gong et al. 2011). O orçamento de produção engloba processos de criação do
produto, contratação de elenco, operadores, figurino, efeitos e som. O de marketing

é direcionado para publicidade por múltiplos meios, como divulgação de trailers,
banners promocionais, lançamento de sites e contas sociais (COSTA, 2014).
No estudo realizado por Araújo et al. (2013) os autores apontam que os
custos de marketing têm uma correlação positiva com os resultados de um filme nas
bilheterias. Normalmente, o orçamento para a promoção de um filme é dividido em
três partes: 50% para abertura com alcance direcionado as mídias sociais,
propagandas de televisão, jornais e banners publicitários nas grandes cidades; 25%
com comunicados de imprensa ou tours promocionais; e 25% flexíveis, para uso
após lançamento do produto (Gong et al. 2011). Adotando a Walt Disney Company
como exemplo, os custos com publicidade chegaram a 4,3 bilhões de dólares em
2019 (THE WALT DISNEY COMPANY, 2020).
Os custos de produção de um filme tendem a variar de acordo com o tipo e
que estúdio pretende lançar (LAURIA, 2021). Existem filmes independentes que não
exigem produção robusta e executam com orçamento limitado (DUARTE,2016), mas
os valores podem oscilar entre milhões e bilhões de dólares. Considerando essa
amostra de filmes (gráfico 1) pode-se estimar que o gasto médio de uma grande
produção americana está em torno de $ 165 milhões de dólares (LAURIA, 2021).
Pelo acréscimo dos custos de marketing a essas despesas é acarretado um gasto
significativo para cada empresa (GONG et al. 2011).

Gráfico 1 – Custo por produção.

Fonte: LAURIA (2021).

A incerteza do sucesso do projeto e recuperação dos gastos incorridos,
também entram como ponto fraco da indústria do entretenimento (COSTA, 2014). E
o sucesso de um filme depende de vários fatores de competição (ARAÚJO et al.
2013). Um exemplo geralmente adotado para minimizar o risco é o lançamento de
grandes filmes em datas diferentes, para diminuir a possibilidade de escolha
(ARAÚJO et al. 2013).

3.4.1.3

Oportunidades

A geração de hype 12 nos consumidores e estimulá-los ao máximo a esperar
pela produção é um grande ponto de partida, como exemplo a Comic Con 13, que se
tornou palco de muitos anúncios dos estúdios de Hollywood, por ser consumido por
milhões de entusiastas. Com a oportunidade de mostrar trailers e imagens de um
filme e analisar em tempo real (ou quase) a reação mundial dos profissionais e do
público, além de venda de gadgets 14, anúncios de projetos que permaneceram, até
então, envoltos em segredo absoluto. A participação nesses eventos, normalmente
ultrapassa 100.000 pessoas, por exemplo, a San Diego Comic Con 2019, que
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14 Dispositivos eletrônicos portáteis.
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revelou os planos da Marvel até 2022, teve a participação de mais de 135.000
pessoas, além de um impacto online significativo com milhões de visualizações no
YouTube. A Disney, por exemplo, decidiu organizar sua própria mostra bienal
chamada D23 a partir de 2009, a fim de promover seus próprios produtos de forma
mais personalizada e flexível com etapas exclusivas de cada empresa própria, como
Lucasfilm e Pixar. Nos anos em que o D23 é realizado, a Disney e todas as
empresas pertencentes a ela, normalmente, não participam de eventos organizados
por terceiros, como a San Diego Comic Com.
A situação do COVID-19 acelerou a distribuição de conteúdo por meio de
streaming (SETH,2019), como a Disney, que decidiu pular o lançamento do filme
Artemis Fowl nos cinemas e lançá-lo diretamente no Disney +, levando o estúdio a
pensar na criação de outros filmes de alto orçamento para a plataforma, o que a
Netflix vem fazendo há anos (KUNST, 2020).
A Warner Bros., no entanto, decidiu usar sua plataforma de streaming de
outra maneira: para lançar uma versão diferente de um filme já lançado. Com o
lançamento da plataforma HBOMax, Warner e HBO passaram a criar conteúdos
exclusivos (SETH,2019) que pudessem motivar os usuários a se cadastrarem,
também considerando o atraso no lançamento em relação aos seus principais
concorrentes. (KIT, 2020) Este movimento da WB pode lançar uma nova tendência
em um futuro próximo, o lançamento de duas versões diferentes do mesmo produto:
a versão tradicional em filme e outra versão, mais longa e sem censura, em suas
plataformas de streaming para permitir que os usuários desfrutem e assistam a visão
criativa dos diretores.

3.4.1.4

Possíveis ameaças

A indústria cinematográfica vê seu equilíbrio ameaçado por dois fatores
determinantes: a pirataria e o advento das plataformas SVOD. A pirataria é uma
ameaça que a indústria vem tentando combater há muitos anos: ela está
generalizada tanto online quanto off-line. No primeiro caso, ocorre a publicação de
um filme em um site não autorizado logo após seu lançamento nos cinemas. Já no
segundo caso, ocorre a venda ilegal de DVDs, Blu-Ray ou arquivos contendo um
filme. Segundo levantamento feito nos EUA pelo PayPal, 73% dos americanos já

piratearam filmes, 48% viram o filme ilegalmente após lançamento nos cinemas, e
24% veem ilegalmente quando ainda está em cartaz (O’MALLEY, 2017).
As plataformas streaming podem ajudar a indústria cinematográfica, como
aconteceu durante a emergência do COVID-19 e mudanças de hábitos de consumo
das novas gerações de consumidores, Millennials e Geração X (KIT, 2020). O dado
mais preocupante para a indústria cinematográfica de Hollywood vem de um dossiê,
resultado de uma colaboração entre The Hollywood Repórter e Consulta matinal.
Embora em novembro de 2019, 53% dos americanos entrevistados tenham
declarado preferência pelo cinema em vez do streaming, em março de 2019 (graças
à emergência sanitária e fechamento de cinemas nos EUA) 50% dos entrevistados
disseram preferir streaming (CONSULT & REPORTER, 2020). Além disso, cerca de
70% dos entrevistados entre 18 e 44 anos já estão cadastrados em plataformas
SVOD (CONSULT & REPORTER, 2020). Se essa tendência continuar no futuro
próximo, as maiores produtoras de Hollywood poderão encontrar algumas
dificuldades para adaptar seus planos estratégicos a um novo modelo de negócios.

3.5

Gestão ágil na indústria de entretenimento
Há 20 anos, durante um encontro de desenvolvedores de software para trocar

ideias e propor melhorias na abordagem tradicional de gerenciamento de projetos
(HIGHSMITH, 2001), inspirados pelo método científico do século 12 (EDE, 2017) e
determinados a operar uma mudança no gerenciamento de projetos, criaram o
Manifesto Ágil para descrever a filosofia, valores e princípios do Agile (ALLIANCE,
2001): “Um foco na entrega de valor para os clientes, trabalhando em pequenas
equipes em ciclos curtos e arranjos organizacionais em rede, em vez de burocracia e
silos de cima para baixo” (HIGHSMITH, 2001). Até hoje, a taxa de adoção de
métodos Agile continua crescendo (SATO, 2007), conforme explicado por Stephen
Denning, 2018, “O Manifesto continua sendo um marco no desenvolvimento de
software, mas cada vez mais também para a inovação de gerenciamento de forma
mais geral, uma nova maneira radical de gerenciar a complexidade dos negócios”.
Três empresas em cada quatro (71%) relatam usar abordagens Agile para
seus projetos. Em 2017, a Forbes entrevistou mais de 500 executivos seniores em
todo o mundo e os resultados são inequívocos; 92% disseram acreditar que a

agilidade organizacional é fundamental para o sucesso do negócio (MORENO,
2017).
Não sendo uma exceção à regra, a indústria do entretenimento também
adotou o Agile na última década. Como em muitos outros setores, 97% das
empresas de mídia relatam que o método digital perturbou seu setor (WILLIAMS,
2020). Portanto, para lidar melhor com este contexto de inovação digital e com a
ruptura de sua indústria, o setor de entretenimento teve que implementar mudanças
fundamentais e usar práticas Agile. Várias empresas de entretenimento, como o
Walt Disney Park and Resort, agora fazem parte da Agile Alliance.
A produção de dramaturgia, por exemplo, requer disciplina formal e bem
aplicada de gerenciamento de projetos, para que possa cumprir as datas críticas de
estreia com a entrega de conteúdo, criativo e inovador, gerado por diversas pessoas
trabalhando em colaboração.
A realidade da produção cinematográfica é um pouco diferente de sua
percepção. Embora aja muita atenção da mídia voltada para a filmagem dos atores,
há muito mais trabalho e tempo gasto após o término das filmagens principais,
conhecido como pós-produção. Por exemplo, não é incomum para um ator ou atriz
principal tirar fotos principais por 10 a 12 semanas, enquanto a equipe efeitos visuais
fica empregada por meses ou anos. Por exemplo, para o filme Capitão América
Guerra Civil (2016) a fotografia principal foi de 166 dias e o período de efeitos de
pós-produção, (excluindo qualquer sobreposição com a fotografia principal), foi de
249 dias adicionais. Em termos de créditos do filme, Guerra Civil lista 185 atores em
comparação com 980 artistas de efeitos visuais (IMDBPro, 2020).
Os principais filmes de longa-metragem, especialmente os grandes de efeitos
visuais, são desafios criativos empreendidos com sérias limitações de tempo, prazos
de entrega inflexíveis e um escopo apenas parcialmente definido, já que muitas
vezes tentam retratar algo que ‘ninguém nunca viu antes’. A necessidade de seguir
uma abordagem meio-ciência e meio-arte significa que os orçamentos são elevados,
muitas vezes ultrapassando US $ 100 milhões e o retorno sobre o sucesso ainda
maior, com grandes filmes ultrapassando US $ 1 bilhão em receita bruta (LAURIA,
2021).
Nesse ambiente de narrativa criativa inexplorada uma abordagem de
gerenciamento de projeto em cascata é inadequada, pois a sobreposição de
requisitos se harmoniza com o desenvolvimento visual e um filme em evolução.

Como tal, a indústria cinematográfica e sua seção de efeitos visuais tem se
esforçado para encontrar uma abordagem que facilite a produção de grandes
quantidades de tomadas, com entregas e orçamentos mal definidos na casa das
dezenas de milhões (SEYMOUR 2014). Um projeto de efeitos visuais VFX, pode se
traduzir em milhares de membros da equipe criativa de Sistemas de Informação (SI)
com prazos de entrega extremamente apertados e inflexíveis, distribuídos em todo o
mundo de Pequim a Berlim.
Apesar disso, Persse (2008) delineou uma 'sequência' de gerenciamento de
projeto que representa o 'sistema de Hollywood' abrangendo desenvolvimento, préprodução, produção, pós-produção e finalização. De acordo com Persse (2008), isso
concorda com a mesma ordem geral de um modelo em cascata tradicional em
projetos de desenvolvimento de software. Embora essas atividades ocorram, nossa
pesquisa indica que elas não são sequenciais. Um filme moderno não é um
processo ordenado de pré-produção, filmagem e pós-produção. Para que um filme
receba 'luz verde' antes mesmo de um roteiro ser concluído, uma sequência pode
ser feita e o trabalho de efeitos visuais feito em um formato de animação bruto ou
em uma forma final polida.
Por exemplo, antes de o filme Godzilla terminar de ser escrito ou oficialmente
receber luz verde, 8 tomadas foram levadas à qualidade final fornecendo um clipe
Teaser mostrado na convenção Comic Con. Essa sequência nunca foi incluída no
filme, mas gerou interesse suficiente porque o filme foi posteriormente colocado em
produção e o carretel Comic Con foi usado como uma referência de estilo visual para
o filme concluído (FAILES 2014). Assim, neste caso, pode-se argumentar que as
tomadas acabadas de pós-produção foram concluídas antes mesmo da escrita do
filme.
Os exemplos citados acima destacam a natureza não sequencial dos efeitos
visuais. Ainda existe uma lacuna de pesquisa na investigação de seus processos
adaptativos e se a indústria adotou sua própria variação de ágil ao longo dos anos.

3.5.1 Abordagem ágil
A aposta gerencial está na incorporação da imaginação artística e técnica e
na negociação das complexas interfaces entre gestão, arte e tecnologia. Apesar da

adoção de uma metodologia ágil (scrum), os projetos podem ser prejudicados por
intervenções regulares da alta administração.
Uma pesquisa conduzida por Conforto et al. (2014), demonstra o uso do
gerenciamento de projetos em 19 empresas de médio a grande porte de diferentes
setores, para produzir uma metodologia com pré-condições ou fatores existentes
que são necessários para a adequação do ágil. Nesse estudo, foi realizado uma
comparação entre as práticas de gerenciamento de projetos da literatura tradicional
e da literatura de abordagem de gerenciamento ágil, a fim de identificar quais ações,
ferramentas e técnicas eram claramente diferentes de acordo com as duas
abordagens(CONFORTO et al. 2014). A pesquisa, portanto, identificou facilitadores
indicativos de oportunidades para adoção do método ágil.
Com alicerce em um aperfeiçoamento sistemático da literatura, Almeida et al.
(2012) apresentaram 41 habilitadores que foram categorizados em quatro áreas:
Organização, Processo, Equipe de Projeto e Tipo de Projeto. Destes 41, Conforto et
al. (2014) elegeram 10 facilitadores que surgiram com mais frequência, destacados
no quadro 1. Utilizando esses 10 identificados para instruir este estudo, o índice
abaixo fornece uma redução das principais diferenças e semelhanças entre a
administração de projetos ágeis e produções. A intenção é criar uma agenda de
pesquisa em torno deles, embasada por estudos e anotações em campo, com dados
quantitativos e qualitativos discutidos nesta pesquisa.

Quadro 1 – Interpretando facilitadores em um contexto emissora de TV.
Facilitadores

Características típicas do Agile

Indústria cinematográfica típica

1

Tipo de estrutura organizacional.
modelo

Estrutura matricial e equipes funcionais
com várias hierarquias de relatórios

As equipes de produções são multifuncionais
com base na cena ou na função.

2

Equipes de projeto
multidisciplinares

Pequenos grupos multifuncionais com
responsabilidades mapeadas para
todos da equipe.

Equipes multifuncionais com estruturas
criativas e gerenciais (produção).

3

Processo padronizado para novos
Formalização do processo de
desenvolvimentos de produtos. São
desenvolvimento de novos produtos
auditados com checkpoints.

4

Envolvimento do cliente / partes
interessadas no processo de
desenvolvimento de produto

Divisão precisa das tarefas para unidades, o
Na mesma sala e com influência, acesso
suficiente para um projeto preciso, estimativa
em todas as fases do projeto
e programação

5

Envolvimento do fornecedor ou
parceiro no processo de
desenvolvimento de produto

Parceiros envolvidos desde o conceito
estágio de planejamento

6

Experiência do membro da equipe
do projeto

De 2 a 3 anos, preferível mais de 4 anos
A mesma métrica pode ser usada.
de experiencia

7

Experiência de gerente de projeto

De 2 a 3 anos de preferência em relação
a 4 anos anteriores de experiência
A mesma métrica pode ser usada.
relevante como gerente de projetos

8

Tamanho da equipe do projeto

Equipe normalmente de 5 a 8 pessoas

9

Dedicação da equipe do projeto

A maioria das equipes (75% +) dedica-se
ao projeto, de preferência> 90% do
A mesma métrica pode ser usada.
tempo.

10

Localização da equipe do projeto

Coparticipação

As produções são geralmente não tem
processos padronizados, diferente da prática
comum.Geralmente não são auditados.

Aberto para mudanças, reedições com input
interno e externo (teste de público)

A mesma métrica pode ser usada.

A mesma métrica pode ser usada.

Fonte: CONFORTO (2014), adaptado pela autora.

Esta lista de facilitadores pode ser complementada pelo exame das
características da implementação comum do ágil. Considerando que esta lista
sinaliza uma oportunidade ou prontidão para adotar o ágil, foi notado a aplicação do
estilo ágil dentro da indústria de entretenimento.
Como direcionador do estudo abordado nesta dissertação, emissora de
televisão,

considera-se

como

facilitadores

de

processos:

capacidade

de

reconfiguração; automação do processo; modularidade do processo; fácil acesso à
informação; formalização; marcos de desenvolvimento frequentes; concorrência de
processos; e integração externa. O Grupo trabalha com dramaturgia, variedades,
streaming, TV por assinatura e TV aberta. Embora atenda ao mercado local, o Grupo
também realiza uma quantidade significativa de trabalhos em longas metragens
internacionais. Na etapa preliminar foi constatado que o Grupo seguia uma

abordagem tradicional. Em 2018, após uma extensa investigação de alternativas,
iniciou uma transição de dois anos para o método ágil. Antes de 2018, a equipe teve
dificuldade com o balanceamento de carga de tarefas, sérias rupturas de horas
extras e preocupações gerenciais sobre sustentabilidade. A alta administração,
embarcou no que se tornou uma avaliação contínua e investigação de alternativas
em relação aos objetivos e restrições do projeto, para encontrar melhores soluções
de gerenciamento de projetos. As tentativas para resolução dos problemas
passaram por uma variedade de ferramentas de software, incluindo Microsoft Excel
e Project e ferramentas especializadas, mas nenhuma trouxe a eficácia esperada na
resolução dos problemas diretamente, então a empresa decidiu que toda a sua
abordagem precisava ser alterada (informação verbal) 15.
Em vez de assumir as mudanças constantes (e a mudança no escopo de
seus projetos) como uma característica do planejamento deficiente, incorporaram a
abordagem ágil e adaptável, percebendo que essas eram características constantes
associadas à indústria de entretenimento. Tendo feito a transição parcial para
método ágil, acreditam com maior aderência empresa ficará mais equilibrada em
suas cargas de trabalho, operando com menos horas extras não programadas e
mais eficaz na resolução das necessidades de seus clientes
As descobertas preliminares indicam que na indústria de entretenimento,
assim como a Grupo, poucas empresas e áreas adotaram a gestão de projetos ágil,
em particular:
a) Adoção limitada e explicitamente citada na gestão de
projetos ágil;
b) Os processos de gerenciamento de projetos não são
chamados de Agile nem usam terminologia ágil específica;
c) Uma adoção maior pareceria possível e desejável, mas
existem barreiras significativas para a adoção total;
d) Indústria cinematográfica desenvolveu abordagens
híbridas e talvez provisórias do tipo ágil para atender aos
objetivos atuais;
e) Semelhanças com o desenvolvimento de software
mascaram
algumas
das
diferenças
importantes,
especialmente na propriedade do projeto;
f) Embora a indústria de entretenimento tenha sucesso
principalmente em cumprir as metas de entrega, ela o faz
a um custo em termos de práticas.
15

Informação fornecida pelo CEO do Grupo na reunião de abertura do projeto em 2018.
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METODOLOGIA
Este capítulo apresenta a estratégia metodológica aplicada na pesquisa, com

as características, métodos e procedimentos que compõe uma abordagem integrada
sobre a indústria de entretenimento e mídia, para alcançar os objetivos da pesquisa.
Por motivos sigilosos e segurança de dados das informações usaremos o nome
fictício de "Grupo”.

4.1

Método de pesquisa
A escolha adequada do método de desenvolvimento da pesquisa depende do

objetivo e das questões a serem respondidas, podendo ser dividida em três
categorias básicas: exploratória, explicativa e descritiva (GERHARDT et al. 2009).
As categorias exploratórias propendem a compreender elementos pouco estudados,
já a explicativa, identifica os fatores que contribuem com o elemento, elucidando
suas causas. A pesquisa descritiva, visa sobre o elemento. Apesar de estudos de
casos serem aplicados em pesquisas explicativas e exploratórias, também podem
ser usados em descritivas. Para utilizar o método de estudo de caso, neste estudo,
foram consideradas 5 etapas, conforme figura 5 abaixo:

Figura 5 – Etapas de desenvolvimento da pesquisa.
Preparação e
coleta dos
dados

Delineamento
da pesquisa

Desenho da
pesquisa

• Cap. 2. Objetivos;
Cap. 3. Revisão
Bibliografia;

• Cap. 4.1. Método
de Pesquisa;.

• Cap. 4.2. Captura
de percepção;
• Cap. 4.4..Critérios
de pesquisa;
• Cap. 5.1. Projeto
de transformação;
• Cap. 5.2.
Conceito Hub
digital aplicada a
estratégia de
negócio;
• Cap. 5.3.
Descrevendo a
prática
organizacional
(micro);

Análise dos
casos

Elaboração da
conclusão

• Cap. 5.
Resultados;

• Cap.6. Discussão;
• Cap.7.
Conclusões e
Recomendações;

Fonte: Elaborado pela autora.

Na primeira etapa, delineamento da pesquisa, tivemos como objetivo principal
identificar o melhor modelo de processo das novas formas de gestão para criação de
conteúdo na concepção criativa percebido por gestores e integrantes, também os

impactos nos processos operacionais. Tais investigações nos conduziram a uma
pesquisa exploratória e explicativa, adequada a utilização do método: estudo de
caso.
Tal método foi escolhido pois nossa dissertação trata da pesquisa de
acontecimentos do presente sendo investigados em seu contexto empírico. O alvo é
compreender como as decisões foram tomadas, porquê foram implantadas e quais
foram os resultados alcançados.
A partir da escolha, delimitamos outro método de análise estabelecido na
pesquisa, conhecido como 5W2H16. Nas análises de Silva (2009), apud, Alvez,
Barbosa, Rodrigues (2019) esse modelo é um instrumento bastante empregado
para efetivar um plano de ação diligente e que possa ser colocado em prática as
soluções

descobertas.

Assim

como

exemplificado

no

quadro

abaixo.

O nome 5W2H vem das palavras em inglês: what, why, who, where, when, how e how much, que
significam respectivamente: o que, por que, quem, onde, quando, como, e quanto custa.
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Quadro 2 - Análise de feitos e impactos

Hub digital
entretenimento
(Onde?)
Como?
Quem?
Por que?
Quando?
Tempo dedicado
(Quanto?)

TV aberta
TV Fechada
Plataforma
Pesquisa em Campo
Pesquisa Conteúdo
Entrevista
Pesquisadora

Estrutura física de tecnologia
Gestão
Conteúdo
Financeiro
item 3.3
item 3.1
item 3.3
item 3.1
item 3.2.4
item 3.2.2
item 4.2
apêndice A
item 5.3
apêndice B
item 5.2
item 5.2
-

Estrutura de sistemas operacionais
Gestão
Conteúdo
Financeiro
item 3.2.3
item 3.4
item 3.2.3
item 3.4
item 3.2.2
item 3.4.1.1
item 4.2
apêndice A
item 5.3
apêndice B
item 5.2
item 5.2
-

Mudança de modelo de negócio
para continuidade da performance

-

-

-

-

-

-

2018 - 2021

-

-

-

-

-

-

100 gravações de entretenimento

-
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Após o método estabelecido, concretizamos uma revisão bibliográfica para
estabelecer fundamentos, teorias e conceitos essenciais ao trabalho, como elemento
para pesquisa de campo.
O desenho da pesquisa partiu do pressuposto que, para acompanhar a
transformação digital, as empresas de entretenimento precisariam fazer escolhas de
atuação e até mesmo mudar o seu modelo de negócios. Para se manter no mercado
competitivo com novos padrões de consumo, as emissoras de TV devem analisar a
necessidade de mudança ou expansão de seu portfólio de negócios e definir suas
recomendações de investimento neste novo cenário de consumo. Fazendo parte de
uma indústria criativa, como usariam o know-how de criação e inovação, por meio de
práticas colaborativas, para definirem um modelo ideal e manter a empresa em
posição estratégica em comparação a concorrência.
Definidas as hipóteses, foi realizada uma análise crítica do setor, levantando
as forças da indústria de entretenimento, as suas fraquezas, as possíveis
oportunidades de negócios e também as ameaças de forma macro, para definir o
que será visto como um sinal para mudança nos processos de produção e negócios,
também o que pode ser considerado como um ruído de mercado.

4.2

Captura de percepção
As indústrias de entretenimento têm várias ramificações, processos e setores.

Esta pesquisa foi limitada a um processo crítico que, nas mudanças induzidas pela
era digital, passou de apoio à produção para processo de negócios, embasado na
visão geral das tendências em tecnologia e novo modelo de negócio previsto para
empresa, media tech.
O processo do Hub de tecnologia de produção de conteúdo, foi um dos mais
modificados com o novo modelo de negócio e com participação em toda produção
da obra audiovisual. Sendo um processo com o valor agregado percebido pelo
cliente final, foram identificados 15 participantes, quadro 3, desse novo processo de
negócios na emissora de televisão estudada, que trabalham na competência de
Estratégia e tecnologia, no eixo Hub operações de conteúdo, para identificar se a
estrutura de processos adotada contribuiu ou dificultou a agilidade e qualidade das
entregas; também para identificar quais impactos o novo modelo acarretou nos
processos operacionais.

Quadro 3 – Participantes da pesquisa.
Eixo

Área

Descrição geral
do
macroprocesso

Cargo

Geração

Hub operações
de conteúdo

Tecnologia para
entretenimento

Tecnologia para
variedades

Produtor
tecnologia II

Geração y

Hub operações
de conteúdo

Plataforma de
produção

Competência
iluminação SP

Assist.
operações
audiovisuais II

Geração z

Hub operações
de conteúdo

Plataforma pós
produção e
videografismo

Edição:
esporte/entreteni
mento/promo SP

Coord. pós
produção

Geração y

Hub operações
de conteúdo

Tecnologia para
entretenimento

Plataforma
efeitos especiais

Coord.
plataforma
efeitos especiais

Geração y

Hub operações
de conteúdo

Plataforma de
produção

Competência
imagem SP

Coord. imagem

Geração y

Hub operações
de conteúdo

Tecnologia para
entretenimento

Tecnologia para
entretenimento

Dir. téc.
entretenimento

Geração y

Hub operações
de conteúdo

Tecnologia para
entretenimento

Tecnologia para
variedades

Produtor
tecnologia IV

Geração x

Hub operações
de conteúdo

Plataforma de
produção

Competência
sonorização SP

Coord.
sonorização

Geração y

Hub operações
de conteúdo

-

Hub operações
de conteúdo

Dir. hub
operações
conteúdo

Geração x

Hub operações
de conteúdo

Tecnologia para
entretenimento

Tecnologia para
dramaturgia

Produtor áudio

Baby boomers

Hub operações
de conteúdo

Plataforma de
produção

Competência
iluminação SP

Coord.
iluminação SP

Geração x

Hub operações
de conteúdo

Tecnologia para
entretenimento

Soluções para
efeitos especiais

Téc. efeitos
especiais III

Baby boomers

Hub operações
de conteúdo

Plataforma de
produção

Competência
imagem SP

Oper câmera III

Geração x

Hub operações
de conteúdo

Plataforma pós
produção e
videografismo

Edição:
esporte/entreteni
mento/promo SP

Editor mídias
audiovisuais IV

Geração x

Hub operações
de conteúdo

Plataforma de
produção

Competência
sonorização SP

Sonoplasta III

Geração x

Fonte: Elaborado pela autora.

Para composição dos dados primários, foram catalogadas as percepções
desse grupo de colaboradores por meio de questionário estruturado e observação
direta. Para o questionário, usou-se a ferramenta interna da empresa estudada,
Microsoft Forms respeitando as premissas de segurança de dados. As perguntas
foram direcionadas com base na participação operacional do processo.

A partir da pesquisa empírica realizada, foi necessário investigar e analisar os
dados coletados. Para isso foi preciso fazer pesquisas na Internet, em relatórios
internos ao Grupo pesquisado, nas publicações profissionais, entre outros. Todas as
sugestões foram enviadas aos patrocinadores da região para avaliação e estudo de
incorporação no processo. A pesquisa permite testar procedimentos para ajustar o
modelo e coleta de novos dados.
Antes da aplicação do questionário, o pesquisador fez uma imersão no
processo produtivo aplicado, mapeando as interfaces, formas de atuação e
aplicação dos três principais subprocessos: imagem, som e efeitos visuais no
macroprocesso de produção de entretenimento. Todas as interfaces desenhadas e
as desejadas foram formalizadas como to do organizadas em pré-produção,
produção e pós-produção, dado que a empresa estudada não mantem a prática de
padronização e ou formalização de processos criativos, dificultando a gestão do
conhecimento.
Após esta análise o pesquisador enviou aos participantes uma carta de
apresentação, com breve resumo da pesquisa e vantagens de trabalhar os temas
com práticas colaborativas internas para melhorias. A busca de fontes secundárias
teve foco nas grandes emissoras de televisão que passaram pelo mesmo processo,
como alvo das ações de sucesso.
Finalizando a pesquisa do presente estudo de caso, para facilitar a coleta dos
dados e reduzir a eventuais lacunas, determinou-se estrutura de cada caso com 28
perguntas, divididas em 12 categorias, sendo: 8 com foco na identificação do grupo
homogêneo; 6 no processo de criação contínua e capacidade de reconfiguração
capacidade de reconfiguração; 1 sobre a percepção do modelo de negócios atual; 2
na influência tecnológica no negócio atual; 1 em automação do processo; 2 em
modularidade do processo; 2 em acesso a informação; 1 em formalização; 1 em
marcos de desenvolvimento; 1 em concorrência de processos; 2 em integração
externa; e 1 em análise de risco com foco em melhorias (W da matriz swot).
A pesquisa foi enviada para o e-mail corporativo, com prazo para retorno de 5
dias, sendo programado um alerta faltando 12 horas para o encerramento, conforme
Apêndice A – Pesquisa aplicada com a ferramenta Forms. O roteiro foi composto de
perguntas fechadas e abertas, com liberdade para os participantes ponderarem
sobre os aspectos que consideravam mais importantes. Com a possibilidade de
consolidação instantânea pelo próprio sistema, demonstrativos por gráficos e dados

tabelados, o resultado foi analisado de forma imediata o que facilitou a elaboração
da proposta de melhorias para adequação do modelo e apresentação ao sponsor do
projeto. O material coletado, organizado em base de dados, arquivado no
SharePoint como proposta para um novo “Sprint” em formato de POD.
A análise das perguntas foram comparadas por meio de triangulação para
alcançar um valor em comum. Durante a análise e elaboração dos dados surgiram
algumas dúvidas, ou mesmo novos questionamentos que foram sanadas ao entrar
em contatando os participantes.
O resultado foi encaminhado ao sponsor do projeto sem a identificação dos
participantes. O capítulo 5 - Resultados, apresenta a análise crítica das respostas
para discussões e conclusões.

4.3

Critérios de pesquisa com os principais participantes do hub digital
O estudo adota uma abordagem qualitativa e indutiva com pesquisa de

campo em diferentes ambientes organizacionais (FREITAS, 2000; CRESWELL,
2013) selecionados por “amostragem teórica” (MARCONI, 2003). Como este estudo
está investigando uma área nova onde a literatura é relativamente inconclusiva, esta
abordagem é adequada para nossas questões de pesquisa exploratória com o
objetivo de fomentar novos conhecimentos, em vez de testá-los (CRESWELL, 2013).
Utilizou-se, além dentro do método de estudo de caso, diferentes formas de
teorização. Embora a pequena amostra na investigação qualitativa não promova a
generalização, é uma estratégia legítima para desenvolver novas hipóteses e
explorar itens (CRESWELL, 2013).
A coleta de dados foi dividida em 3 grandes etapas: pesquisa semiestruturada
com os principais participantes do Hub digital de entretenimento, conforme
supracitado no item 4.2 - Captura de Percepção, de forma indutiva explanou os
facilitadores para aplicação do método ágil de forma eficaz (CONFORTO, 2014) e
método de observação para mudança de modelo de negócios (PATELI et al. 2005)
com visão em novas tecnologias. Notou como a empresa decidiu incluir no seu plano
de negócio a fusão das empresas do grupo, no item 5.1 - Projeto de Transformação,
com participação da consultoria accenture, pontuando de forma macro os PODs
contidos nos 4 pilares formados nesta nova estrutura, para transformação de uma
empresa de mídia para media tech.

Para finalizar foram observados o modus operandi de 100 gravações, item 5.3
- Descrevendo a prática organizacional (micro) de tecnologia em entretenimento
para registro do fluxo praticado e impactos no Hub digital, especificamente as
operações que entram no processo com o fornecimento de captação de imagens,
som e efeitos especiais em entretenimento. Compôs a combinação dessas
informações com os dados das pesquisas, para construir um entendimento mais
sólido de como as plataformas digitais mudaram as práticas de gestão e o processo
de inovação no Hub digital, na divisão de entretenimento.

5 RESULTADOS
A apresentação dos resultados está organizada em seis seções. A
primeira aborda como o Grupo se estruturou para passar pela transformação digital
e como incluiu o conceito Hub digital à estratégia de negócio. A segunda expõe o
processo operacional do Hub digital e a interação com a criação de conteúdo. A
terceira parte apresenta as relações causais dos dados analisados das diversas
fontes de informações utilizadas durante a pesquisa capazes de delinear as
categorias do trabalho. Na quarta parte, possuí a análise detalhada dos perfis dos
participantes, visto que a empresa mudou a sua missão e visão de mercado e está
incorporando a sua estrutura novos talentos para trabalhar com a expertise
desenvolvida internamente, por colaboradores antigos de casa, com perfis
relacionais e pouco processuais. A quinta apresenta as novas práticas gerenciais
introduzidas no processo com foco na transição de processo de apoio para core e
como as plataformas digitais mudaram o processo do Hub digital. A sexta seção,
conclui com a apresentação das fraquezas internas com base em análise SWOT, a
ser incorporada no mapeamento de lacunas e identificação de melhorias nos
processos operacionais na divisão de tecnologia de entretenimento.

5.1

Projeto de transformação
O Programa de unificação das empresas do grupo começou em 2018, com o

objetivo de orientar e apoiar o processo de transição para uma empresa media tech,
ágil, eficiente, e cada vez mais diretamente relacionada aos consumidores. A
estratégia para diferenciá-la das demais emissoras de televisão está na experiência
do consumidor, ao se conectar com os conteúdos e serviços, mantendo-a mais
relevante no mercado brasileiro 17. O grupo contou com consultoria da accenture
para encontrar um método que: permitisse pensar em novos negócios ao mesmo
tempo que transformassem o negócio atual que garantisse um processo factível, e
não apenas uma implementação de consultoria.
Com o processo de due diligence, foi determinado o modelo de transformação
que baseia-se em 3 motores18:

17
18

Informação fornecida pelo CEO do Grupo na reunião de abertura do projeto em 2018.
Informação fornecida pelo CEO do Grupo na reunião de abertura do projeto em 2018.

a) “TRANSFORM THE CORE” ou transformar a essência
dos negócios atuais da empresa, mudando a forma de
como fazer o negócio, buscando eficiência e simplificação
de processos para liberar recursos que possibilite o “grow
the core”.
b) “GROW THE CORE” ou crescer o núcleo dos negócios
com atos que acresçam as receitas. À medida que a
receita cresce, o investimento em novos produtos se torna
viável no “scale the new”.
c) “SCALE THE NEW” ou inovar, construindo novos
modelos de negócios que agreguem valor a empresa.
O programa de transformação foi organizado em três níveis de trabalho:
Nível 1: análises e estudos para que a alta liderança defina as prioridades e
as intenções de negócio a serem desenvolvidas e detalhadas em Nível 2.
Nível 2: são formados grupos multidisciplinares para testar as intenções de
negócio a partir de estudos, pesquisas e experimentação, denominados de PODs.
Nível 3: período de implementação das recomendações aprovadas pela Nível
2, que começa a se tornar a nova realidade. Pode ser o novo desenho
organizacional de uma área, um novo sistema, um novo produto, novos processos e
formas das áreas se relacionarem e tomarem decisões, que é o foco deste estudo.
Os PODs contam com áreas clientes, parceiras, ou também fornecedora e
consultores da accenture que seguem uma metodologia ágil, formando um grupo
multidisciplinar. Com a junção do conhecimento e experiência os participantes têm a
missão e autonomia para propor modelos e soluções para os temas definidos pela
liderança. Cada POD dura de 3 a 6 meses. A medida que alguns terminam suas
atividades (e começam o desafio de implementar o que ficou definido), outros são
criados.
O programa de unificação das empresas do grupo conta com a liderança da
diretora de Estratégia e Tecnologia, com apoio do time de Governança e Arquitetura,
tem o papel de coordenar a governança, fazer a interface da accenture com as
áreas e pessoas envolvidas nas iniciativas do programa, fazer a gestão do portfólio
de frentes em andamento e acompanhar a geração de valor. O olhar voltado para
pessoas tem importância em todo esse movimento e a área de Cultura e Gestão
atua como protagonista ao longo de todo o processo de mudança.
As iniciativas do programa de unificação das empresas do Grupo se norteou
por 4 pilares:

1. Ações focadas em eficiência de custos: para tornar a empresa leve,
com base em novos produtos e uma combinação de recursos,
estrutura e processos19. Exemplos:
a) POD RH Integrado – Estabeleceu um novo e consolidado
modelo operacional de Recursos Humanos, capaz de
suportar e impulsionar a nova estratégia e as mudanças
culturais da Globo, com uma visão centrada em construir
experiências marcantes para o colaborador, que deve
estar no centro de todas as decisões.
b) Plataforma de produção de conteúdo integrada –
Desenhou o processo de tecnologia para operarmos como
um centro integrado de produção de distribuição.
c) Otimização de Custos Tech – Mapeou as oportunidades
de sinergia nas áreas de tecnologia para sermos mais
eficientes.
d) Consolidação F&I – Propôs o desenho da nossa visão
integrada de Finanças e Infraestrutura, a partir do
mapeamento de sinergias e oportunidades de eficiência,
ampliando nossa capacidade de gestão e tomada de
decisão.
2. Iniciativas em Publicidade: Focado no redesenho de novos sistemas
de plataforma cruzada para produtos e serviços de suporte,
modelagem

de

preços

e

novos

sistemas

de

publicidade

funcionais 20. Exemplos:
a) Visão Integrada de Publicidade – Teve como objetivo
alinhar as propostas dos três PODs de Publicidade (Preço
& Inventário, Produtos Publicitários, Força de Vendas) em
uma visão única para a publicidade e definir um plano
integrado de implementação, incluindo um detalhamento
para o primeiro trimestre de 2020. Também realizou testes
de novos produtos e preços.
b) Força de Vendas - Investiu na capacitação da equipe para
atuar de forma consultiva e oferecer soluções sob medida
para as agências e anunciantes.

Informação fornecida pelo Business Owner do POD, na reunião de planejamento do Sprint, em
2019.
20 Informação fornecida pelo Business Owner do POD, na reunião de planejamento do Sprint, em
2019.
19

c) Produtos Publicitários – Trabalhou para identificar as
necessidades dos anunciantes e desenvolver o melhor
portfólio de produtos publicitários do mercado brasileiro,
com soluções multiplataforma, inteligentes, customizáveis
e mensuráveis.
d) POD Preço & Inventário – Teve como objetivo desenvolver
um modelo dinâmico de gestão de precificação e tornar
ótimo o inventário de espaços publicitários em todas as
plataformas da empresa, a partir do uso intensivo de
dados, análises e inteligência artificial.
3. Iniciativas em D2C ou de Relacionamento Direto com Consumidor:
para desenvolver estratégia digital com foco direto no consumidor e
a centralização de todos os negócios digitais em uma única área 21.
Exemplos:
a) Produtos & Serviços Digitais de Entretenimento – Teve
como alvo explorar oportunidades de novas fontes de
receitas baseado em dados de cenários como: oferta de
dados brutos; parcerias para compartilhar informações;
análise de dados por serviços avançados; e
desenvolvimento de relatórios e insights para clientes.
b) Monetização de Dados –Teve como alvo explorar
oportunidades de novas fontes de receitas baseado em
dados.
c) Canal Infantil – O projeto foi aprovado na final do
Programa IDE/AÇÃO, meio de captar inovação por meio
de práticas colaborativas, e se transformou em um POD
para aprofundamento de suas propostas. O POD Canal
Infantil teve como desafio propor o melhor portfólio de
produtos e serviços digitais de entretenimento para
crianças. A proposta feita pelo POD foi aprovada e já está
em implementação, por meio da incubação do projeto no
Plataforma digital.
d) POD Áudio – Ligado ao POD D2C, construiu a estratégia
da Globo no mercado brasileiro de áudio digital.
e) POD D2C – Colocou o consumidor no centro para propor
o portfólio de serviços e produtos digitais que vão trazer as
melhores experiências de consumo.

21 Informação fornecida pelo Business Owner do POD, na reunião de planejamento do Sprint, em
2019.

4. Iniciativas associadas ao Modelo Operacional Integrado: que
estabelece uma nova forma de operarmos e de nos relacionarmos
como uma única empresa 22. Exemplo:
a) Relação Negócios & Conteúdo & Canais/Digital – Surgiu
de oportunidades apontadas pelo POD Relação entre
Conteúdo & Canais/Digital e teve o objetivo de propor
como as áreas Canais, Produtos & Serviços Digitais,
Criação & Produção de Conteúdo e Aquisição de
Conteúdo podem atuar em conjunto com Negócios
Integrados em Publicidade na avaliação e implementação
de oportunidades de negócios durante o processo de
gestão, programação, desenvolvimento, criação, produção
ou aquisição de conteúdos e serviços.
b) Relação entre Conteúdo & Canais/Digital – Estabeleceu o
modelo de relacionamento entre as áreas que gerenciam
os produtos e serviços (Canais Globo e Produtos &
Serviços Digitais) com as áreas de conteúdo (Criação &
Produção de Conteúdo e Aquisição de Conteúdo), tanto
para produções internas quanto para produções com
parceiros.
c) POD modelo media tech – Detalhou o Hub digital, modelo
operacional no qual a tecnologia e negócios trabalham
juntos para desenvolver aplicações voltadas para os
produtos, serviços e processos.
d) Tech vision – Definiu a visão da tecnologia integrada para
viabilizar nossa transformação em empresa media tech.
Além das iniciativas associadas aos 4 pilares, passou também pelo POD o
processo de Marcas, com objetivo de uma nova arquitetura que promova a
percepção das qualidades, posicionamento e proposta de valor de cada um dos
produtos e serviços. Os pilares vêm sendo trabalhados por meio de diversos PODs
que vão concluindo seus trabalhos para dar início à etapa de implementação das
mudanças recomendadas. Na figura 6, partindo de 4 pilares, estão os PODS
relacionados às iniciativas que já estão em fase de implementação ou
implementadas. Como um “mapa vivo”, novos PODs e novas frentes são
incorporados sistematicamente. Circulado em vermelho o POD com processo foco
deste estudo.

22 Informação fornecida pelo Business Owner do POD, na reunião de planejamento do Sprint, em
2019.

Figura 6 – Processo de transformação.

Fonte: Grupo (2019).

5.2

Conceito de hub digital aplicado a estratégia de negócio
O Hub digital é um centro de competências de tecnologia para desenvolver

soluções de negócios e não uma área. Neste modelo ao invés dos times de
tecnologia receberem as demandas das diversas áreas de negócios, atuam em
conjunto com equipes integradas gerando valor com metas em comum. O uso
inteligente de dados captados por meio de toda a jornada de relacionamento com os
consumidores é fundamental para influenciar o desenvolvimento de soluções
inovadoras e de novos produtos. O sucesso do Hub é baseado na combinação de
competências de tecnologia, domínio e compreensão do negócio e do uso de dados
para o desenvolvimento das melhores soluções. Para que tudo aconteça na
velocidade que o mercado demanda a gestão do Hub digital segue os princípios da
metodologia ágil.

“Hub digital é um conceito! Uma forma de trabalhar diferente. As áreas de
negócios e tecnologia juntas, com a mesma ambição, objetivos buscando produzir
produtos e serviços que agreguem cada vez mais valor aos clientes.”

23

“ ... mais do que uma área é o centro de excelência que está junto com o
negócio. Tudo começa com o compartilhamento do objetivo e não apenas o envio de
uma lista de tarefas.”24
“Trata-se da organização de diferentes competências, principalmente as
digitais, de uma forma mais eficiente para entregar valor a organização de forma
mais ágil.”

25

“A área de negócios que antes desenhava a estratégia e demandava a
implementação, agora constrói junto à tecnologia na mesma trilha e jornada.”

26

Com o mercado cada vez mais veloz e volátil o desafio se tornou grande, por
isso o grupo optou a implantação do método ágil com o conceito de quebrar as
entregas em pequenos pacotes, medir e não apenas atuar com base na experiência
adquirida em processos anteriores. Os dados são protagonistas no Hub trazendo a
informação que está sendo testado para pilotar os negócios na melhor direção. O
Hub digital é um passo fundamental para transformação media tech, mudança que
começa na forma de trabalhar incluindo métodos que garantam o trabalho de forma
organizada, escalável e mais ágil.
“Como responder ao mercado? Com o uso de dados para tomar decisões.
Com uma camada de tecnologia que permite essa agilidade.” 27
“... é colocar para rodar o nova proposta e ver na prática o que acontecendo,
aprimorando, ajustando e melhorando o produto.”28
Na área de negócios existe a necessidade de testar, rodar, executar protótipo
para entender melhor o rumo a ser seguido e sem a tecnologia junto, este passo fica
mais moroso, trazendo o conceito e necessidade do Hub digital, iniciativa que está
sendo construída na prática dentro do Grupo. A partir dessa construção será
expandida e cada área redesenha os seus processos para conseguir acompanhar a
agilidade na velocidade da publicidade e produtos digitais. A gestão pelo método ágil

Informação fornecida pelo Diretor Hub digital do Grupo em 2021.
Informação fornecida pelo Analista Hub digital do Grupo em 2021.
25
Informação fornecida pelo Agilista Hub digital do Grupo em 2021.
26
Informação fornecida pelo Diretor de Negócios do Grupo em 2021.
27
Informação fornecida pelo Diretor de conteúdo de entretenimento do Grupo em 2021.
28
Informação fornecida pelo Diretor assistente Reality Show do Grupo em 2021.
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e trabalho colaborativo são as novas formas do Grupo para desenvolver e
implementar soluções inovadoras nesta indústria criativa. Neste contexto, foram
criados PODs específicos para cada gargalo mapeado, com um Squad (grupo de
trabalho) que trabalham no scrum, sob a gestão de um BO (Business Owner) que
direciona PO (Product Owner) guardião do processo a rodar o scrum de forma
assertiva.

5.3

Descrevendo a prática organizacional (micro) de tecnologia em
entretenimento
Com o objetivo principal de fazer uma imersão nos conceitos fundamentais

das áreas de Imagem, Som e Efeitos Visuais, passando pelo processo artístico e
tecnológico da criação de uma obra audiovisual, os conteúdos do processo foram
desenvolvidos de forma colaborativa, observando em campo mais de 100
gravações, com experiências registradas e fluxo geral, conforme quadro 4. Sendo
uma empresa relacional, sem cultura de documentação de processos e/ou
procedimentos, a forma de aquisição de método em campo, fez parte da idealização
da dissertação.
Este item evidencia a importância planejamento, conceituação, criação,
produção, finalização e também em como uma escolha tecnológica influencia
artisticamente o resultado final de um produto. Pretendemos também evidenciar as
considerações divulgadas em pré-produção, produção e pós-produção, tendências
tecnológicas de imagem, som e efeitos visuais.

Quadro 4– Etapas do processo de conceituação e implantação de uma obra audiovisual.
• Fase inicial do processo construtivo de um produto audiovisual, quando é definido
PRÉPRODUÇÃO

o conceito artístico e traçado o plano de produção que envolve decisões técnicas,
tanto de equipamentos quanto de equipes. Costuma-se dizer que é tudo o que
acontece antes da gravação e após a leitura do texto.

• Como o próprio nome diz, esta é a parte em que acontece o trabalho de
PRODUÇÃO

produção ou captação (gravação) das imagens, dos diálogos, dos sons
ambientes e, em alguns casos, a computação gráfica 3D. É aqui que se coloca
em prática todo o planejamento feito na fase de pré-produção.

• Uma vez captados a imagem e o áudio, acontece a edição, a sonorização, a
PÓSPRODUÇÃO

aplicação de efeitos visuais e, posteriormente, a finalização. Esta é a fase na qual
expectativas e planejamentos serão concretizados na forma do produto
audiovisual pronto para a entrega.

TENDÊNCIAS
TECNOLÓGICAS

• As constantes mudanças tecnológicas influenciam diretamente as possibilidades
artísticas. Preparar-se para o novo contribui para inovar permanentemente os
produtos. O mundo se transforma e empresa segue nesse movimento.

Fonte: Elaborado pela autora.

O detalhamento de cada etapa desse processo com participação do Hub
digital na criação de um produto de entretenimento, coletados na pesquisa de campo
no Grupo, acompanhadas pela pesquisadora e transcritas com o objetivo de
fomentar a gestão do conhecimento, foram disponibilizadas no apêndice B Informações coletadas em campo para a pesquisa.

5.4

Análise de dados
Para analisar os dados, fizemos o uso de uma abordagem de variável

nominal, agrupando os dados por categorias, com porcentagens, proporções e
compreensão teórica a fim chegar no objetivo proposto (FREITAS et al. 2000).

As análises foram feitas por meio de uma série de fases, incluindo: a)
familiarização com os dados, b) segregação dos macros níveis com base no modelo
atual, c) segregação do micro níveis com base no modelo atual, e d) explicação das
relações causais. Após a familiarização com os dados, foi realizada uma releitura
das informações em busca de padrões a fim de indicar conceitos macro relacionados
às questões de pesquisa. Por fim, foi realizada uma triangulação das descobertas
com as diferentes fontes de dados (pesquisas de campo e notas).
Algumas relações causais entre as diferentes categorias e a maneira como
eles mudaram o processo foram demostradas na figura 7. As categorias capturaram
diferentes maneiras como as plataformas digitais mudaram o modelo de negócios,
em consequência o processo do Hub digital.
Figura 7 – Relações causais.
Criação processo
em real Tempo
Análise
crítica e
feedback

Capacidade
Para adicionar
novo conteúdo

Processo de
criação
contínua

Teste contínuo
em tempo real
parte de

Desenvolvimento
interno de novas
capacidades

Busca no mercado
de capacidades
complementares

Identificar problemas
para avançar

Processos
mais
empíricos

Consumo
streaming

6

Melhorar testes
de hipótese

5

Lições aprendidas
e boas práticas

Migração dos
telespectadores ao
consumo de conteúdo
on demand e por
meio de plataformas
digitais

2

Análise crítica e
feedback

3
Análise de
Dados como
estratégia de
permanência
entre as
primeiras

4
Gestão do
conhecimen
to

Interações
mais rápidas
Extensos
Novas formas de
testes e pilotos
monetização

Novos
modelos de
negócios

Tecnologia como
um negócio e
não apenas
como apoio

Nova
estrutura e
papeis

1

causa
de

Mais dados
disponíveis
Análise com base em
BI e/ou sistema de
gestão
Alinhamento da dos
planos de ações com
as partes interessadas

Criação conforme
consumo e baseado em
melhorias

Parceiras com liberação de
conteúdos grátis

Fonte: Elaborado pela autora.

A mudança no processo de inovação, no Grupo, inclui vários aspectos do
cenário da mídia, desenvolvimento de novas plataformas, novos modelos de
negócios e novas formas de produção de mídia.
Entre as maneiras disponíveis para conceituar os tipos de inovações, foram
considerado os quatro os da inovação de Francis e Bessant (2005): produto,
processo, posição e inovação paradigmática.
Inovação de produto inclui a criação novas plataformas de mídia, como
transmissão streaming, fantasy game, mesa tática montada para os jogos ou
inovação de gêneros e padrões de comunicação. Inovação de processo contém
mudanças nas maneiras como os produtos e serviços são criados e entregues,
entendido como media tech supply chain, que contempla todo o processo descrito
do item 5.3 Descrevendo a prática organizacional que ocorre “from glass to glass”,
conforme figura 8.
Figura 8 – Media tech supply chain.

Fonte: Grupo (2021)

As características centrais do posicionamento de produto inovador incluem
gestão de identidades, por meio de publicidade, marketing e a manipulação de
vários sinais (FRANCIS et al. 2005). A partir desse ponto, o Grupo, está se
reposicionando para um novo público-alvo nesta transformação para media tech.
Para inovação paradigmática é necessário a mudança da mentalidade, valores e
modelos de negócios. Na pesquisa de campo observou que o Grupo está
comprometido com a busca por modelos de negócios sustentáveis para serviços
online, porém carece de propostas eficazes para preparação dos colaboradores.

Com relação à inovação na indústria de entretenimento, os Ps não são
suficientes pelo fato de não abordarem a inovação para objetivos sociais. A inovação
social é a inovação que atende às necessidades sociais e melhora a vida das
pessoas (MULGAN et al. 2007), como exemplo conteúdos relacionados ao bemestar.

5.5

Grupo homogêneo que contribuiu com a pesquisa
A ferramenta de apoio usada na pesquisa, Forms, modula os dados das

perguntas de múltipla escolha em gráficos, o que facilita a análise dos resultados de
forma visual. O método descrito no capítulo 3.2- Captura de Percepção, foi eficaz na
identificação dos possíveis gargalos para transformação da empresa em media tech,
com um modelo enxuto, proposta ágil de trabalho e também na inovação do
paradigma, um dos Ps indicados como ponto de partida por Francis e Bessant
(2005).
O grupo foi formado por equipe, especialistas, coordenadores, gerentes
diretores e o sponsor da área, sendo 26,7% com 31 ou mais anos trabalhando na
empresa estudada, 13,3% entre 21 e 30, 26,7% entre 11 e 20, 13,3% entre 4 e 10, e
20% com 3 ou menos anos de trabalhando na empresa. A pesquisa trouxe a
informação que 66,6% desse grupo nunca trabalhou em outra emissora de televisão
e que 40% continuam na mesma função, 46% no mesmo setor exercendo outro
cargo e 13% vieram de outro setor da empresa. Também foi possível identificar que
46% dos participantes têm participação administrativa em todo o processo de
produção de entretenimento, 20% apenas no processo de criação, outros 20% no
processo de produção e 13,3% na pós-produção, conforme gráfico 2, abaixo:

Gráfico 2 – Identificação do grupo homogêneo.

Fonte: Elaborado pela autora.

Este dado mostra que 66,7% dos participantes trabalha na empresa há mais
de dez anos. Pode-se considerar que a forma de trabalho e entendimento do
negócio, mesmo sem mapeamento e formalização, está salvaguardado pela
experiência em campo, justificando as entregas nos novos modelos de transmissão
simultânea sem perder a eficiência no broadcast (TV aberta e canais). Porém, com o
movimento renovação de quadro de funcionários a falta de processos formalizados

pode ser uma fraqueza relevante, principalmente pela agilidade e qualidade
esperada pelas partes interessadas.
Com o cruzamento dessas categorias nota-se que os colaboradores que já
tiveram experiência em outras emissoras de televisão, têm maior engajamento no
uso de testes pilotos, como lições aprendidas em novas produções e também não
enxergam e/ou acessam um sistema unificado para tomada de decisão.
Os colaboradores com mais de 30 anos de casa, não percebem valor nesta
prática, mesmo com 100% desse público envolvido no processo operacional de
produção de entretenimento, no entanto avaliam uma inovação como boa, com base
na qualidade do produto final. A visão dos colaboradores que avançaram no plano
de carreira, sobre boa ideia é a relação de participação e permeabilidade no
mercado.

Participação no
processo

Carreira

Exp. No Setor

Tempo de Casa

Gráfico 3 – Insights na identificação do grupo homogêneo.

Fonte: Elaborado pela autora.

Estes insights embasam a conclusão, de forma indutiva, que a falta de
vivência nos processos do Grupo leva os profissionais a optar pelo investimento em
testes e pilotos, em contrapartida, profissionais com muita vivência nesses
processos possuem “fluxo mental” com melhor previsão de erros e acertos de
tecnologia aplicada a produção, levando a não enxergar valor neste tipo de ação,
mesmo enxergando a qualidade do produto final como princípio de inovação.

5.6

Novas práticas gerenciais foram introduzidas no processo
Desde a introdução das plataformas digitais no entretenimento as

organizações passaram por mudanças importantes na forma como criam e
comercializam conteúdo (GRIMM et al. 2006). A busca pela inovação constante
transformou a "mudança" de uma exceção em uma regra (BAREGHEH, 2019). As
organizações estão enfrentando mudanças radicais em seus processos e lutando
com a evolução de um sistema "baseado em execução e controle de comando",
abordagem para um desenvolvimento mais descentralizado, colaborativo e
autogerido (ANTUNES, 2020). Abaixo, novas práticas importantes relacionadas ao
processo.

5.6.1

Processo de criação contínua em tempo real
De acordo com os dados do Grupo, uma das mudanças mais importantes é a

capacidade da organização de conduzir um processo em tempo real, com
transmissão em múltiplas plataformas e mudanças ou melhorias ocorrendo
instantaneamente. A empresa adiciona continuamente novos conteúdos a fim de
manter uma audiência após o lançamento no mercado, exemplo programa de reality
show, que desde 2020 se tornou protagonista de audiência em múltiplas
plataformas, incluindo a TV aberta. Entendido como value streams digital, o Hub
digital integra negócios com tecnologia, com o objetivo de construir em conjunto com
criação os novos produtos, que antes eram uma etapa com a participação apenas
da produção artística. Este fato é comprovado com os gráficos gerados na pesquisa,
com o equilíbrio entre os entrevistados, clientes e superiores na criação de novas
ideias (30,6% cada), geralmente com insights gerados por novas tecnologias
(33,3%), por questões artísticas (66.7%) e com avaliação final com foco na
qualidade (53,3%).

Gráfico 4 – Resultados capacidade de reconfiguração.

Fonte: Elaborado pela autora.

5.6.2 Acesso antecipado aos dados e coleta de dados em tempo real
Outra nova atividade introduzida pelas plataformas digitais é a capacidade de
acessar dados nos estágios do processo. A inovação é um processo altamente
incerto que requer evidências para tomar a melhor decisão e evitar grandes falhas
com antecedência, desperdiçando tempo e recursos (GURGEL, 2006). De acordo

com pesquisa de campo, a empresa usa o nome “piloto” para se referir à atividade
extensa de testes operacionais e comerciais antes da produção. Todos os
profissionais participantes mencionaram essa atividade e, para um pouco da
metade, está mudando a forma de tomar decisões sobre a continuidade das
produções. Essa capacidade está mudando a natureza do processo para uma
atividade mais “empírica”, onde os dados desempenham um papel fundamental para
reduzir a incerteza e ver se os produtos têm perspectivas comerciais reais. Isso não
reflete apenas a capacidade de obter dados antes do lançamento no mercado, mas
também a capacidade de melhorar o produto antes de ser lançado.
A coleta de dados, quando o produto já está no mercado, é outra atividade
gerencial que as plataformas introduziram. Apesar de não ser completamente novo,
a nova prática é a capacidade de acessá-los em tempo real. Esses dados são
coletados e analisados pela empresa como insights importantes para gerenciar a
vida do produto, melhorando a monetização e, em geral, aumentando o
desempenho quando o conteúdo já está no mercado.
Essa mudança gerou uma capacidade sem precedentes de rastrear os
consumidores e seus hábitos, além da capacidade de usá-los na gestão do
conhecimento para criação de novos produtos, contudo, alguns participantes
consideram que os dados não estão substituindo a intuição ou as decisões
baseadas na experiência construída com o tempo de participação no processo,
conforme gráfico 5. A gestão de dados não é estendida em todos os níveis da
produção, visto que 60% não conhecem ou usam ferramentas de gerenciamento de
demandas da produção, 73,3% informa que não existe um controle unificado de
riscos para tomada de decisão, todavia um pouco mais da metade, 53,3%, alega
usar os dados produzidos no processo em novos planejamentos e operações.

Gráfico 5 – Promotores do novo modelo.

Fonte: Elaborado pela autora.

5.6.3 Necessidade de melhorar e investir em gestão do conhecimento
Sendo uma empresa de criação de conteúdo, a inovação faz parte do
processo do negócio e a gestão do conhecimento entra como protagonista no
desenvolvimento ou reorganização do produto a ser inovado. A inovação é mais do
que um novo filme ou novela, pois necessita de algum tipo de impacto adicional,
econômica ou social, para ser chamada de inovação. Podem ser melhorias graduais
ou podem ser mais fundamentais. Mesmo se as tecnologias disruptivas inicialmente
apresentarem desempenho inferior em comparação aos produtos estabelecidos no
mercado principal, elas podem acabar se tornando parte do mercado principal.
Na indústria de entretenimento, como em outros ambientes, a maioria das
inovações é incremental ou sustentável. Envolvem pequenas mudanças de produtos
ou processos que não desafiam a economia ou a lógica do mercado de mídia.
Algumas inovações, entretanto, têm consequências de longo alcance. O streaming,
por exemplo, está mudando a forma de produção audiovisual e essa é uma parte
importante do cenário, onde a indústria de mídia existente sabe que as regras do
jogo estão mudando e, para sobreviver, ela deve inovar seus produtos, processos e
posições e principalmente os seus paradigmas.
Apesar de estar claro este caminho a uma faixa hierárquica no Grupo,
algumas posições fundamentais na criação de conteúdo não têm esse alinhamento,
sendo um ponto de atenção a melhoria contínua dos novos produtos. Abaixo, relatos
da pesquisa em campo sobre as possíveis barreiras do avanço Hub digital

no

modelo de gestão atual:
•

Participante 3: “Orçamento, habilidade dos novos
operadores em relação da qualidade esperada de
entrega”.

•

•
•

5.7

Participante 4: “Investimento. Antes era possível testar
e produzir com qualquer ferramenta desde que fosse
possível chegar ao efeito almejado. Agora, se não
atender a maioria das formas de consumo
(multiplataformas), baixamos o padrão desejado da
determinada produção para atender com as formas
que já temos na empresa”.
Participante 6: “Preparo da empresa e capacitação
para atender estas mudanças de forma rápida”.
Participante 15: “Mindset dos colaboradores”.

Como as plataformas digitais mudaram os processos do hub digital ( nível
micro) em produções de tecnologia em entretenimento
A tecnologia e a inovação estão inextricavelmente ligadas (ANTUNES, 2020).

As mudanças tecnológicas abrem novas oportunidades na indústria de mídia e lidera
novos produtos e serviços, ao mesmo tempo, também elimina os modelos de
negócios interrompidos por novas tecnologias e oferece oportunidades para que os
usuários se envolvam na produção e compartilhamento de mídia por meio de redes
sociais, por exemplo.
Números do Kantar (2020), indica que os Reality Shows foram os mais
comentados nas redes sociais, figura 9, gerando mais ofertas e engajamento de
patrocinadores no reality show exibido na emissora, aplicado o objeto de estudo, em
2021.
Figura 9 – Engajamento de conteúdos.

Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA (2020)

Oportunidades de mercado e comportamento do usuário habilitados pelo
avanço tecnológico tendem a ser resistidos ou ignorados pela indústria da mídia
tradicional, resultando em inovações disruptivas de terceiros (ANTUNES, 2020). O
Grupo conseguiu enquadrar a mudança como uma oportunidade de negócio e não

em termos de danos potenciais ao negócio existente. Abaixo, apresentamos
evidências de como as plataformas digitais mudaram uma atividade gerencial e o
processo de inovação no Hub digital.
5.7.1 Um processo criação de conteúdo mais empírico
Com base na pesquisa de campo a capacidade de acessar dados antes e
depois do lançamento no mercado e o processo de criação contínua, levaram a um
processo de inovação mais empírico, tendo como base mais evidências ou fatos do
que na intuição ou tentativa e erro. Desde 2018 o grupo fomenta a adoção de
“métodos ágeis”, que são abordagens do processo de inovação baseadas em
iterações constantes e decisões baseadas em evidências (ALMEIDA et al. 2012).
Nesse sentido, observa que há um aprimoramento dos fundamentos desses
métodos, por exemplo, trazendo melhores ferramentas de hipóteses de teste, novas
formas de realizar experimentos, capacidade de teste em tempo real, identificação
antecipada de problemas, entre outros.
O Grupo que adota um modelo relacional com poucos processos
documentados, têm 46% participantes que enquadra o modelo de gestão como
tradicional, com 66,7% afirmando que existem diretrizes, no Hub digital divisão
tecnologia para entretenimento, para criação de novos conteúdos. Entretanto,
mantem a falha no planejamento e definição de escopo como principais
interferências no processo de produção de tecnologia. Sobre os avanços
tecnológicos que podem afetar o modelo atual, 40% consideram que a tendência de
consumo com realidade aumentada e tendência a gamificação são fatores a de
atenção; apesar de bem equilibrado, 33,4% consideram que o grupo não tem o
padrão de processo desejado para atender prontamente esta mudança de consumo.

Gráfico 6 – Percepção método ágil e modelo de negócios.

Fonte: Elaborado pela autora.

5.7.2

Novo modelo de negócio e fluxo de receita
As plataformas também mudaram e introduziram um novo fluxo de receitas

(ALBUQUERQUE, 2020). No passado, o grupo entregava ou distribuía seus
conteúdos digitais por meio de outras empresas, por exemplo Netflix. Agora, com
base no público alvo e processo de criação empírica, consegue monitorar e abrir
novas captações de usuários por meio de degustação, pagamentos conforme
demanda e ainda engajar mais patrocinadores por público alvo. Nesse sentido,

graças às plataformas e outras ferramentas digitais, conforme figura 10, o tamanho
do mercado tem crescido exponencialmente e o Grupo pode oferecer conteúdo
gratuitos e buscar monetização apenas em uma pequena parcela do grande
mercado.
A estratégia pode ser modificada, dependendo do contexto ou de certos
eventos inesperados ou especiais, a fim de ver o que é mais provável de ser
comprado pelos consumidores. Por exemplo, a criação ou participação de eventos
especiais focados em atividades temporárias, como esportes importantes ou eventos
culturais, não realizados em 2020 devido a pandemia COVID-19,
Figura 10 – Abrangência na transmissão de conteúdo.

Fonte: Grupo (2021).

5.7.3 Nova estrutura e papeis no processo de criação
Outra mudança das plataformas digitais no nível micro, foi a introdução de
novas estruturas organizacionais e novos papéis dos colaboradores. Relativamente
às novas estruturas de trabalho introduziu-se pools de business intelligence e pools
de análise de dados, que surgiram em função do grande volume de dados e da
crescente necessidade de analisá-los, a fim de conduzir um processo de criação
mais empírico.
As equipes de operações se encarregam das “operações ao vivo”, ou seja, a
gestão do conteúdo quando já está no mercado e a criação contínua de conteúdo. A
busca de parceiros externos é comum para este grupo de participantes, 80%

conforme gráfico 7, que apoia indiretamente o desenvolvimento interno de novas
capacidades para constantes mudanças fomentadas pelo mercado, exemplo: cultura
e forma de consumo dessa nova geração. O participante número dez, Diretor de
Entretenimento, ressalta que: “As novas tendências de consumo, produto por perfil
de clientes e regulamentação dessas novas formas” são questões de mercado
importantes no processo de criação em tecnologia de entretenimento.
Gráfico 7 – Busca no mercado de capacidades complementares.

Fonte: Elaborado pela autora.

5.7.4 Principais fraquezas são percebidas pelo Hub digital
A contínua investigação das principais influências nas inovações na mídia é
uma pratica necessária para fomentar mudanças no modelo de negócios para
manter a competitividade no mercado (DOLATA, 2009).
As influências internas e exógenas são muitas e incluem: tecnologia,
oportunidades de mercado e comportamento do usuário, comportamento dos
concorrentes, regulamentação, normas da indústria, estratégia da empresa,
liderança e visão, estrutura organizacional, capacidade e recursos e cultura e
criatividade

(ACCENTURE,

2020).

Mesmo

que

essas

influências

sejam

tradicionalmente discutidas em um ambiente comercial sobre como o processo de
criação ocorre no grupo, elas também são relevantes para a inovação em ambientes
não comerciais, como no Hub digital.
O planejamento estratégico é obra da estratégia de negócios (RODRIGUES,
2020), ressaltando o resultado de uma série de atividades sequenciais que partem
da declaração de missão e visão do grupo. Passando pela análise do ambiente
(PINTO, 2020) externo (oportunidades e ameaças) e interno (forças e fraquezas),
após a devida identificação e análise, nos objetivos e metas que constituirão as
estratégias da empresa (o que fazer) pensando no longo prazo.

Como desvantagens internas do grupo que não devem ser repetidas, ou
ainda devem ser melhoradas, a pesquisa de campo aplicada no Hub digital
apontou: 40% na falha no desenvolvimento de pessoas, 26,7% na falta de
ferramentas de gestão unificadas, 20% na grande carga de trabalho no modelo
enxuto e 6,7% em custos de produções e falha na preparação tecnológica para novo
perfil de consumo, conforme figura 11.

Figura 11 – Caminho percorrido para identificação das fraquezas.
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Por análise indutiva, pode-se dizer que apesar da empresa estar em processo
de migração para o modelo ágil desde 2018, propondo uma produção mais enxuta
para manter a competitividade do mercado, as falhas no planejamento, gestão do

conhecimento, falta de processos mapeados e indicadores assertivos, ainda são
grandes gargalos para uma produção ágil efetiva.
A falta de cascateamento de informações é um grande desafio que gera mais
retrabalho do que no modelo tradicional, devido à falta de padrões documentados,
os novos colaboradores que chegaram para “oxigenar” a produção, trabalhando lado
a lado com os colaboradores antigos de casa, as vezes não têm acesso às
informações, já que o conhecimento está detido na “cabeça” das pessoas. Dessa
forma, a adoção de um modelo híbrido de gestão é considerada ideal para o
momento da empresa, forçando a adoção de processos estruturados para garantir a
qualidade, dentro do orçamento e tempo disponível.

6 DISCUSSÃO
A análise deste estudo evidenciou que não há detalhamento do impacto nos
processos no nível micro na produção de conteúdo de entretenimento com o uso de
tecnologia. Este foi o principal motivo para estudar os detalhes desse tema.
Especificamente, esta pesquisa fornece insights sobre uma atividade
gerencial específica, o processo de inovação na indústria de entretenimento no Hub
digital. Santos (2020) sugere que as mudanças tecnológicas influenciam os
processos de inovação e vice-versa, nesse sentido, a abordagem utilizada ofereceu
flexibilidade para dividir o processo em duas grandes fases, exploração e
aproveitamento do tema para ações de melhoria no Grupo.
Como observado, o processo de inovação em industrias de entretenimento
tem sido comumente definido como uma sequência de atividades ou estágios (OTA
et al. 2013). No entanto, este estudo de caso agregou mais possibilidades para
esses parâmetros, observando o processo de inovação integrado ao processo de
criação na indústria de entretenimento e não separado por etapas, com vários
microprocessos e interligações.
Embora o processo de inovação difira em vários setores criativos, tanto as
ideias quanto uma parte do aspecto de desenvolvimento, são consideradas parte da
exploração. A outra parte do aspecto de desenvolvimento (controle, padronização e
tarefas administrativas) e difusão, são consideradas como parte da exploração,
indicando o modelo de gestão híbrido (tradicional e ágil) como proposta para o
Grupo, tendo em vista a tecnologia como core business junto com a criação, como
resultado de esforços coletivos e influenciada por fatores externos e internos.
Com a popularização das plataformas digitais o Grupo se reorganizou e
introduziu novas práticas gerenciais no processo de criação que permitiram um
processo mais empírico ou baseado em dados. Além disso, possibilitou estender o
ciclo de vida do produto ao adicionar continuamente novos conteúdos em tempo real
e quando disponíveis no mercado.
Esta dissertação estende a teoria da mudança tecnológica e seu impacto na
indústria de entretenimento, com foco no Hub de tecnologia, trazendo à tona esses
fatores produzidos pelas plataformas digitais. Também contribui para a literatura,
com os efeitos da mudança tecnológica nas organizações (no nível micro). Os
resultados também são consistentes com outros estudos que analisaram os

impactos em estruturas, trabalho, processos ou relações de trabalho (BARLEY,
1990, 2015; TURBAN et al. 2015; VAN HOOSE, 2011).
Importante ressaltar que não há um vasto campo de pesquisas sobre como a
internet alterou os processos na indústria de entretenimento, este estudo procurou
de maneira empírica e documental ilustrar as alterações práticas no setor da
indústria de entretenimento.
Conforto (2014) identificou quais são os facilitadores para uma empresa
aplicar o método ágil de forma eficaz, que envolve a capacidade de reconfiguração,
automação do processo, modularidade do processo, fácil acesso à informação,
formalização, marcos de desenvolvimento frequentes, concorrência de processos e
integração externa, o que nos possibilitou chegar a conclusões importante no
processo das mudanças atuais que ocorreram no mundo dos negócios,
consequência dos avanços tecnológicos e da forma colaborativa como as novas
plataformas digitais tem se apresentado para a produção de conteúdo.
Este estudo, baseado nesses facilitadores, traz à tona a tipologia de novas
práticas que melhoram os fundamentos do processo de criação no modelo ágil.
Como a coleta de dados em tempo real, a ideia do processo empírico, o método
tradicional de gestão do conhecimento, além de ferramentas integradas para
aprimorar as decisões e ações, pois a tomada de decisão possui impactos no
processo de produção e está sujeita a diversos vieses, o que pode auxiliar na
diminuição da margem de riscos.
Há também limitações importantes que devem ser levadas em consideração.
Algumas delas estão relacionadas ao cenário e generalização desse estudo. Apesar
do apontamento de interferências exógenas, a pesquisa foi aplicada no setor de
tecnologia de entretenimento, Hub digital em expansão, portanto, não é possível
generalizar as mesmas conclusões para outros setores como infraestrutura e
segurança. Estudos futuros em poderão agregar com a análise em outros setores a
fim de obter comparações cruzadas.
O método indutivo empregado também possui suas limitações. Apesar de
fornecer dados ricos baseados na experiência de diferentes profissionais que
trabalham no Hub digital, não é suficiente para testar a causalidade. Uma boa
prática para testar a causalidade do que foi analisado, seria uma pesquisa para
testar as ideias teóricas sugeridas neste trabalho.

Por último, relato a generalidade sobre as mudanças do modelo de negócios
sob a influência de Integração de comunicação e avanços tecnológicos. Como o
estudo foi limitado ao Hub digital, faltaram informações para, de fato, testar o modelo
de Pateli e Giaglis (2005), sendo uma boa pratica estudos que demonstrem como foi
aplicada a mudança do modelo de negócio para continuidade e competitividade,
exemplo: empresa de mídia para media tech.

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Esta dissertação tem como objetivo identificar os impactos nos processos
operacionais, por meio de estudo de caso, do Grupo que recentemente passou por
uma mudança de estratégia de negócio para acompanhar as novas tendências de
mercado.

Apesar da crescente importância das indústrias criativas, incluindo a

indústria do entretenimento, no mundo acadêmico e nas agendas políticas
(ANTUNES, 2020), a revisão da literatura relacionada não é suficiente. Este estudo
ressaltou lacunas nas contribuições acadêmicas que, em sua maioria, tratam a
inovação como um processo a parte da indústria de entretenimento, o que torna
difícil identificar todo o processo de inovação neste setor.
A principal contribuição deste estudo foi a apresentação das melhores
práticas e efeitos no processo integrado de inovação, criação e tecnologia, para
melhor aplicação do ágil, apresentado no resultado da pesquisa em campo. Dessa
maneira, foi possível concluir que as tecnologias de fora dos sistemas setoriais
podem ter uma capacidade transformadora em organizações e indústrias.
Um bom exemplo das novas transformações são o crescimento das
plataformas digitais, uma das tecnologias mais disruptivas da economia moderna.
Essa tecnologia reorganizou setores, consumo, produção, entre outros fatores.
Mesmo, alguns autores consideram que não há pesquisas suficientes sobre como
essas novas tecnologias têm afetado as organizações em nível micro, o presente
estudo abordou essa questão, e entender como as plataformas digitais mudaram e
introduziram novas práticas no processo de criação em tecnologia para
entretenimento.
Outro fator importante, apresentado nesse trabalho foi as pesquisas
realizadas sobre a gestão do conhecimento interno, eficaz nas organizações e
amplamente reconhecida e estudada, tema de estudo ainda não desenvolvido pelo
Grupo, por exemplo. Isso é surpreendente, dada a natureza de alto nível dos
projetos

envolvidos

no

processo

de

produção

de

uma

novela,

repetido

constantemente com muitos dos mesmos interessados em um ciclo eterno de
fornecimento de novas criações mais elaboradas para um público global. Como
oportunidade pode-se vislumbrar mais insights teóricos e explorar as melhores
práticas em outras companhias do setor.

Outra indicação desta pesquisa trata-se do modelo enxuto e uso de "práticas
ágeis" que está em andamento em muitos ambientes, independentemente do tipo de
produto e grau de inovação. As principais descobertas destacam a necessidade de
explorar ainda mais a agilidade como uma competência central para as equipes que
operam em ambientes dinâmicos e ambientes de criação.
Além disso, o presente trabalho, destaca que mais do que adotar “práticas
ágeis” é importante considerar diversos fatores relacionados ao contexto do projeto,
cultura organizacional, maturidade de processos, entre outros. Fundamental ter o
equilíbrio adequado entre os fatores críticos de agilidade e as práticas de gestão,
que irão gerar maior desempenho de agilidade e benefícios para criação,
necessitando de mais processos estruturados, diretrizes formalizadas e não apenas
o compartilhamento de conhecimento com base no relacionamento.
Os setores que visam adotar uma gestão horizontal precisam ser mais "ágeis"
e desenvolver "agilidade" no nível operacional, bem como programas que podem
levar as organizações a desenvolver estruturas de gestão “híbridas”, combinando
diferentes abordagens que melhor se adaptam a diferentes cenários, organizações,
características e contingências de projetos.
Portanto, desenvolver modelos de gestão “híbridos” pode se tornar o próximo
desafio estratégico para o Grupo, bem como desenvolver as competências das
pessoas para que as equipes sejam capazes de operar e ter sucesso em ambientes
dinâmicos e incertos. Distinguir o valor das diferentes abordagens práticas,
ferramentas e técnicas de gerenciamento disponíveis, além de empregar a
combinação certa para cada contexto do Grupo, isso será um diferencial.
Junto com as contribuições deste trabalho, foi observado as limitações no
capitulo 6 - Discussão com a indicação de algumas oportunidades para
desenvolvimento de futuras pesquisas. Espera-se que os resultados e contribuições
obtidos nesta dissertação, inspirem novas linhas de pesquisa interessantes para
enriquecer a literatura existente sobre o fenômeno da indústria de entretenimento.
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Figura 12: Capítura de tela do formulário aplicado aos entrevistados 29
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Como a imagem não coube em uma única página, está dividida em partes, ao total de 8 páginas.

Fonte: Elaborado pela autora.

RESPOSTAS DA PESQUISA
Figura 13: Capítura de tela sobre o estudo de caso

Fonte: Elaborado pela autora.

ID

Data de
participação

1

5/7/2021

Qual cargo
Quantos
Quantos anos
ocupa na
anos de
de vida?
empresa?
empresa?

SONOPLAST
A

41 – 60

>=31

Qual seu
histórico
profissional
anterior à TV
Globo?

Qual seu histórico
profissional
trabalhando para a
TV Globo?

Qual é o seu papel nesta
organização e
especificamente no
processo de produção de
entretenimento?

Por favor, você poderia descrever o processo de tecnologia em entretenimento desde o início?

Mudança de função, Participação no processo de A tecnologia esta em todos os lugares na Globo, desde o momento de captação do conteúdo até o momento de
Sem experiência cargo no mesmo setor
produção
levar ate a casa do cliente. No entretenimento entra na montagem de cenário, após a construção do cenário,
no setor
(crescimento vertical (montagem/gravação/desmo permanece durante toda a gravação e na desmontagem, sai antes da desmontagem de cenário. Com a tecnologia
ou horizontal de cargo)
ntagem)
avançada, cada mês menos é necessário a alocação de pessoas, técnicos, auxiliares.

Como você avalia essas
ideias?

Quem toma esta
decisão (inovar ou
permanecer com o
processo)?

Você (e pares);Clientes
internos (diretores de
negócios, diretores
artísticos, produtores,
atores, apresentadores);

Qualidade do produto final
(programa)

Seu superior imediato
(e pares)

Artísticas

Tradicional

Você (e pares);Seu
superior imediato (e
pares);Clientes internos
(diretores de negócios,
diretores artísticos,
produtores, atores,
apresentadores);

Qualidade do produto final
(programa)

Clientes internos
(diretores de negócios,
diretores artísticos,
produtores, atores,
apresentadores)

Artísticas

Ágil

Realidade aumentada e
tendências de Gamificação

Você (e pares);Seu
superior imediato (e
pares);Clientes internos
(diretores de negócios,
diretores artísticos,
produtores, atores,
apresentadores);

Qualidade do produto final
(programa)

Clientes internos
(diretores de negócios,
diretores artísticos,
produtores, atores,
apresentadores)

Negócios

Tradicional

Câmeras, microfones,
computadores, sets de
iluminação e todos os variados
equipamentos usados na criação

Você (e pares);Seu
Qualidade do produto final
superior imediato (e pares);
(programa)

Seu superior imediato
(e pares)

Artísticas

Tradicional

Nova Tecnologia

Resumindo muito e não usando não sendo técnico: após criação do conceito, feeling da narrativa, montagem e
horas de filmagens, o conteúdo gerado é enviado para o a pós produção, onde é reduzido drasticamente para um
melhor resultado final.
Nessa parte do processo é necessário fazer a revisão do material gravado e a seleção de quais cenas serão
usadas, trabalhando com a ferramenta de corte de seu editor de vídeos.
Em seguida, quando as melhores cenas forem cortadas e agrupadas, é hora de fazer o tratamento de áudio.
Concorrência,
Retirar os ruídos, sincronizar a imagem que foi gravada com a câmera e o áudio que pode ter sido gravado com
Benchmarking,
um microfone ou gravador e deixar o som nítido são algumas etapas desse processo.
Mesma função, cargo
Sem experiência
Participação no processo de
Pesquisa de
O próximo etapa é o tratamento da imagem, corrigindo a exposição, ajustando a coloração das cenas
e setor
no setor
pós-produção
Mercado;Stakeholder
acrescentando o efeito desejado, tudo isso para que todos os cortes fiquem com um aspecto uniforme,
(especialização)
s internos;Nova
conversando entre si.
Regulamentação;
Também é possível trabalhar com efeitos sonoros e efeitos visuais para complementar a a produção, como
animações, músicas, sons e outros que valorizem a cena.
Por fim, pode-se acrescentar legendas, principalmente em novelas com aceitação internacional ou series com
lançamento na plataforma uma vez que eles podem ser acessados de qualquer lugar do mundo. Além disso,
pesquisas de mercado mostram que 85% dos conteúdos em vídeo são assistidos sem som pelas redes sociais.
Então, colocar uma legenda é será um diferencial para chamar atenção desse público.

2

5/10/2021

EDITOR
MIDIAS
AUDIOVISUAI
S

41 – 60

>=31

3

5/14/2021

OPERADOR
DE CÂMERA

41 – 60

>=31

Para se produzir uma boa imagem fotográfica é necessário conhecer as funcionalidades de seu equipamento. As
câmeras possuem modos de regulagem que garantem a qualidade da fotografia. O nosso dever é explorar as
Mudança de função, Participação no processo de possibilidades que o equipamento nos proporciona para atingir o máximo controle na criação fotográfica. Também
Nova
Sem experiência cargo no mesmo setor
produção
é, conhecer e saber manipular o “tripé” da exposição: a relação “ISO (velocidade do filme (quanto mais alto, mais
Tecnologia;Stakehold
no setor
(crescimento vertical (montagem/gravação/desmo sensível, o que permite uma exposição mais rápida) x TEMPO x ABERTURA (obturador que garantirá o controle
ers internos;
ou horizontal de cargo)
ntagem)
do resultado de sua produção). Toda cena é ditada pelo Diretor de fotografia, que fica no switcher com o roteiro
técnico, planta baixa e storyboard, para melhor posicionamento dos câmeras para criação dos planos. Os planos
são enviados para edição onde são articulados na ordem da cena.

4

5/12/2021

TÉCNICO DE
EFEITOS
ESPECIAIS

41 – 60

>=31

Sem experiência
no setor

5

5/12/2021

COORD
ILUMINACAO
SP

41 – 60

21 - 30

6

5/15/2021

PRODUTOR
ÁUDIO

>=61

21 - 30

7

5/13/2021

DIR HUB
OPERAÇÕE
S
CONTEÚDO

41 – 60

11- 20

8

5/15/2021

COORDENA
DOR DE
SONORIZAÇ
ÃO

21 – 40

11- 20

9

5/17/2021

PRODUTOR
TECNOLOGI
A III

41 – 60

11- 20

Mudança de função,
Trabalhou em
cargo no mesmo setor
outra emissora
(crescimento vertical
de televisão
ou horizontal de cargo)

Sem experiência
no setor

Esta empresa não é apenas uma criadora de conteúdo, também uma grande empresa de tecnologia — uma das
maiores do país, com milhares de engenheiros e técnicos em seu quadro de funcionários, que dirigem um
Mudança de função,
Participação administrativa esplendor tecnológico no estado da arte internacional, composto por computadores, câmeras, microfones, sets de
cargo e setor
em todo o processo
iluminação e todos os variados equipamentos usados na criação de novelas, séries e shows. “Hoje, com a
(crescimento vertical
(planejamento de recursos)
evolução dos processos de produção digital, as novelas e minisséries contam com as mesmas ferramentas e
ou horizontal de cargo)
recursos usados pelos principais filmes de Hollywood e “temos o know-how e os equipamentos para produzir com
qualidade equivalente.”

Mudança de função,
Trabalhou em
Participação administrativa
cargo no mesmo setor
outra emissora
em todo o processo
(crescimento vertical
de televisão
(planejamento de recursos)
ou horizontal de cargo)

DIRETOR
TÉCNICO DE
ENTRETENIM
ENTO

21 – 40

11- 20

Sem experiência
no setor

11

5/19/2021

COORDENA
DOR DE
IMAGEM

21 – 40

4 - 10

Trabalhou em
outra emissora
de televisão

12

5/14/2021

COORDENA
DOR
PLATAFORM
A EFEITOS
ESPECIAIS

21 – 40

4 - 10

Mudança de função,
Participação administrativa
cargo e setor
em todo o processo
(crescimento vertical
(planejamento de recursos)
ou horizontal de cargo)

Na fase inicial é definido o conceito artístico e traçado o plano de produção que envolvem decisões técnicas, de
equipamentos e equipes. No trabalho de produção ou captação das imagens, dos diálogos, dos sons ambientes é
onde coloca em prática todo o planejamento feito na fase inicial. Após a gravação, acontece a edição, a
sonorização, a aplicação de efeitos visuais e a finalização. Esta é a fase na qual expectativas do planejamento
será concretizada, na forma do produto audiovisual. pronto para a entrega.

14

5/10/2021

ASSISTENTE
OPERAÇÕE
S
AUDIOVISUAI
S

21 – 40

<= 3

Sem experiência
no setor

PRODUTOR
TECNOLOGI
A

21 – 40

Trabalhou em
outra emissora
de televisão

Não

Não

5

Falha na definição do
escopo;Falta de
Grandes produções com
informação ( snopse,
efeitos de sonorização
roteiro, cenografia,
passam a sensação de estar
locação,
na cena.
dinâmica);Falha no
planejamento e/ou
plano operacional;

Sim

A equipe reduzida pode atrasar
a produção. Falta de
treinamento da equipe pode
afetar a qualidade de entrega da
sonorização, pois existe muita
diferença entre a captação de
som de entretenimento, esporte
e jornalismo.

Todas ligadas a realidade
Câmeras, microfones,
aumentada, tendências de
computadores, sets de iluminação e
gamificação e tv hibrida. Apesar
todos os variados equipamentos
da empresa já estar olhando para
usados na criação para qualidade
esses cenários, requer muito
em vários formatos (exemplo 8K,
desenvolvimento e testes de
16k);
aceitação e qualidade.

Não

Sim

Não

Sim

Sim

8

Falha na definição do
escopo;Falta de
informação ( snopse,
roteiro, cenografia,
locação,
dinâmica);Falha no
planejamento e/ou
plano
operacional;Falha de
entregas por "sprints"
;

Mudança na forma de
consumo. Cada geração
consome de uma forma
diferente.

Sim

O foco esta baixo - a pós
produção esta atuando como
hub de jornalismo, esporte e
entretenimento - e houve uma
dispersão de objetivos, por
enquanto o produto audiovisual
esta levando mais horas para
chegar no padrão adequado.

Pessoas qualificadas;

Orçamento, habilidade dos novos
operadores em relação da
qualidade esperada de entrega.

Não

Sim

Não

Não

Não

4

Falha no
planejamento e/ou
plano operacional;

Evolução das telas de TV (4k,
8 k, 16 k)...

Sim

Capacitação internas dos
operadores, pois a forma de
captação de futebol (por
exemplo) é diferente de uma
novela.

EFEITOS VISUAIS

Realidade aumentada e tendências
de Gamificação;

Investimento. Antes era possível
testar e produzir com qualquer
ferramenta desde que fosse
possível chegar ao efeito
almejado. Agora, se não atender
a maioria das formas de
consumo ( multiplataformas),
baixamos o padrão desejado da
determinada produção para
atender com as formas que já
temos na empresa.

Não

Sim

Não

Sim

Sim

10

Falha na definição do
escopo;Falta de
informação ( snopse,
roteiro, cenografia,
locação,
dinâmica);Falha no
planejamento e/ou
plano operacional;

Celulares. A nova geração
valoriza mais conteúdos
exibidos em celulares, as
vezes até sem quanta
qualidade de efeitos.

Sim

Capacitação da nova onda de
profissionais contratados.

Mudança no padrão de
consumo.

Sim

Custos das produções próprias
chegando a números
hollywoodianos.

Plataformas ;

Cultura das produções. Estão
habituados a trabalhar com
muitas pessoas envolvidas e o
modelo mais enxuto, atual,
prioriza o investimento em
robotização e consequente
diminuição da folha.

Sim

Sim

Sim

Não

Não

8

Falha no
planejamento e/ou
plano
operacional;Falha de
entregas por "sprints"
;

Stakeholders
internos;Nova
Tecnologia;

Você (e pares);Clientes
internos (diretores de
negócios, diretores
artísticos, produtores,
atores, apresentadores);

Qualidade do produto final
(programa)

Clientes internos
(diretores de negócios,
diretores artísticos,
produtores, atores,
apresentadores)

Artísticas

Ágil

Câmeras, microfones,
computadores, sets de
iluminação e todos os variados
equipamentos usados na criação

Visão para plajenar com as
constantes mudanças;

Preparo da empresa e
capacitação para atender estas
mudanças de forma rápida.

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

9

Falha na definição do
escopo;Falta de
informação ( snopse,
Foco no publico alvo para
roteiro, cenografia,
melhor engajamento e maior
locação,
consumo.
dinâmica);Falha de
entregas por "sprints"
;

Sim

Mudanças de hábitos do
consumidor e preparo da
empresa para atender estas
mudanças.

Concorrência,
Benchmarking,
Pesquisa de
Mercado;Nova
Tecnologia;Nova
Regulamentação;

Você (e pares);

Participação e
permeabilidade no mercado

Você (e pares)

Negócios

Híbrido

Realidade aumentada e
tendências de Gamificação

Realidade aumentada e tendências
de Gamificação;Permeabilidade do
streaming ;Plataformas ;

Estamos atentos a tudo que
existe de mais novo para o nosso
setor. Acho que é o nosso
principal diferencial. Buscamos
os melhores benchmarkings
disponíveis no mundo.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

10

Formas de consumo.

Sim

A empresa tende a buscar um
modelo de operação único e
inovador. Não precisamos nos
ver ou "ser mais um" NETFLIX.

Seu superior imediato (e
pares);Clientes internos
(diretores de negócios,
diretores artísticos,
produtores, atores,
apresentadores);Comitê/
Alta direção;

Falha na definição do
escopo;Falta de
informação ( snopse,
roteiro, cenografia,
locação,
dinâmica);Falha no
planejamento e/ou
plano
operacional;Falha de
entregas por "sprints"
;

Custo total do produto
(CAPEX)

Clientes internos
(diretores de negócios,
diretores artísticos,
produtores, atores,
apresentadores)

Negócios

Tradicional

Realidade aumentada e
tendências de Gamificação

Realidade aumentada e tendências Custo de uma TV aberta. Apesar
de Gamificação;Permeabilidade do de todos os patrocínios, podemos
streaming ;
ter grandes perdas para internet.

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

7

Falha na definição do
escopo;Falha de
entregas por "sprints"
;

Certamente a forma de
consumo da nova geração.

Sim

Desenvolvimento de
competências com foco na
interação com os
telespectadores.

Clientes internos (diretores
de negócios, diretores
artísticos, produtores,
atores, apresentadores);

Custo total do produto
(CAPEX)

Clientes internos
(diretores de negócios,
diretores artísticos,
produtores, atores,
apresentadores)

Artísticas

Tradicional

Realidade aumentada e
tendências de Gamificação

Realidade aumentada e tendências
de Gamificação;

Não

Sim

Não

Sim

Sim

10

Falta de informação (
snopse, roteiro,
cenografia, locação,
dinâmica);Falha na
definição do escopo;

Cultura de qualidade,
aceitação de conteúdos e
contextos tecnológicos
regulatórios.

Sim

Estruturação interna para
desenvolvimento de parceiras
estratégicas com as maiores do
mundo.

Falha de entregas por
"sprints" ;Falha no
planejamento e/ou
As novas tendencias de
plano
operacional;Falta de consumo, produto por perfil de
clientes e regulamentação
informação ( snopse,
dessa novas formas.
roteiro, cenografia,
locação,
dinâmica);Falha na
definição do escopo;

Sim

Não está certo como será o
futuro do mercado audiovisual,
podendo tender totalmente para
plataformas streaming
consolidadas ou transformação
das empresas de mídias, com
transmissão e aceitabilidade do
mercado para consumo
diretamente em suas
plataformas. Temos que nos
preparar para concorrer nessa
diversidade, fornecendo
conteúdos de relevância e
continuar engajando grandes
investidores e patrocinadores.

Sim

Falta de uma ferramenta única
de planejamento e falha na
gestão de " ações aprendidas"
em produções anteriores.
Empresa muito relacional e
com processos com
formalização " boca a boca"

Stakeholders
internos;Nova
Regulamentação;

Nova
Você (e pares);Seu
Regulamentação;Nov
superior imediato (e
a
pares);Clientes internos
Processo amplo, com muitos detalhes. Certamente a tecnologia faz parte do processo de negócios, sendo foco Tecnologia;Stakehold
(diretores de negócios,
de investimentos para perpetuação da qualidade e consequentemente liderança no mercado. Na industria de
ers
diretores artísticos,
entretenimento, produzir conteúdo é produzir tecnologia.
internos;Concorrênci
produtores, atores,
a, Benchmarking,
apresentadores);Comitê/
Pesquisa de
Alta direção;
Mercado;

Morosidade para aceitação do
modelo hibrido, que permita a
industria de TV aberta tramitar
em vários cenários.

Falha na análise de mercado e
pressuposto de que todo tipo de
Permeabilidade do streaming
representação, oriunda de forças
;Realidade aumentada e tendências
humanas, suas capacidades de
de Gamificação;
interpretação, além da mediação
de influência e poder.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

10

Câmeras, microfones,
Câmeras, microfones,
computadores, sets de iluminação e
Viabilidade técnica, econômica e
computadores, sets de
todos os variados equipamentos
financeira de novas formas de
iluminação e todos os variados
usados na criação para qualidade
captação.
equipamentos usados na criação em vários formatos (exemplo 8K,
16k);

Sim

Sim

Não

Não

Sim

10

Não

Não

Não

Sim

Sim

10

Não

Não

Não

Não

Não

5

Não

Não

Não

Não

Não

10

Participação e
permeabilidade no mercado

Comitê/ Alta direção

Negócios

Híbrido

Você (e pares);Seu
superior imediato (e
pares);Clientes internos
(diretores de negócios,
diretores artísticos,
produtores, atores,
apresentadores);Comitê/
Alta direção;

Custo total do produto
(CAPEX)

Comitê/ Alta direção

Artísticas

Ágil

Você (e pares);Seu
superior imediato (e
pares);Clientes internos
(diretores de negócios,
diretores artísticos,
produtores, atores,
apresentadores);

Qualidade do produto final
(programa)

Clientes internos
(diretores de negócios,
diretores artísticos,
produtores, atores,
apresentadores)

Artísticas

Ágil

Realidade aumentada e
tendências de Gamificação

Realidade aumentada e tendências
de Gamificação;

O primeiro passo na pós produção é selecionar os melhores takes obtidos nas filmagens. A partir disso, se inicia a
escolha da minutagem que será utilizada no vídeo final, ou seja, realiza-se o processo de decupagem. A escolha
de cenas pode estar prevista no roteiro ou surgir de forma espontânea no momento da filmagem. O importante na
decupagem é a seleção do material de maior qualidade técnica, coerente dentro da narrativa proposta e que
transmita a mensagem desejada. Segundo passo é a edição de vídeo, também conhecida como montagem, é
feita a partir da inserção das cenas em uma narrativa. Nela, os excessos das gravações são excluídos do vídeo
final e ajustes finos de cortes são feitos. Os cortes são o encontro entre dois takes. Nesse momento, a escolha do
frame exato de transição é importante para, por exemplo, dar continuidade a um movimento gravado em duas
posições por câmeras diferentes.Após a edição, as cenas ficam organizadas e o corpo do vídeo final toma forma.
O terceiro passo é a correção de cor com principal objetivo a homogeneizar as cenas. A colorização utilizada
Mesma função, cargo
Nova
Você (e pares);Seu
Participação no processo de como estética do vídeo é chamada de gradação. Cores quentes, como o tom amarelado, despertam a sensação
Qualidade do produto final
e setor
Tecnologia;Stakehold
superior imediato (e pares);
pós-produção
(programa)
de conforto no espectador. Já as cores frias, como o tom azulado, transmitem assepsia. O quarto passo são os
(especialização)
ers internos;
elementos gráficos, como o terço-inferior (barra de informações), ícones, transições e vinhetas proporcionam
dinamismo ao vídeo e consequentemente o aumento da atenção do espectador. O quinto passo é a animação, ou
motion graphics, definida pela movimentação de um objeto dentro de um período de tempo. A animação pode
compor as cenas junto ao material gravado, por exemplo, como GCs (Gerador de Caracteres) de apresentação;
ou ser acrescentada como em cenas extras. O sexto passo é a inclusão de áudio que passa pelas mesmas
etapas da imagem: seleção e posicionamento das faixas de áudio; tratamento de ruídos e ambiência; e adição de
efeitos sonoros. Toda a sonoplastia (foley), efeitos sonoros e música podem ser adicionados ao vídeo na pósprodução, sem a necessidade de ser captado no momento da gravação. O sétimo passo é a unificação de todos
os elementos do vídeo, efeitos e áudio em um único programa. Geralmente são utilizados os softwares de edição
de vídeo ou de animação para a exportação do vídeo final.

Seu superior imediato
(e pares)

Artísticas

Tradicional

Realidade aumentada e
tendências de Gamificação

Realidade aumentada e tendências Mudança repentina do formato de
de Gamificação;
transmissão 8K, 16 K...

Seu superior imediato
(e pares)

Artísticas

Ágil

G5 e permeabilidade do
streaming

O processo de efeitos começa na “cabeça” do diretor artístico. Ele imagina e a gente cria o protótipo, testa os
Concorrência,
padrões de qualidade e segurança, avalia com diretor e inclui na cena. As razões para utilização de tecnologia até
Benchmarking,
mesmo onde não é exatamente necessário variam. As mais comuns são redução de custos e possibilidade de
Pesquisa de
controle total das condições de iluminação do ambiente, algo que sempre suscita problemas em filmagens ao ar Mercado;Stakeholder
livre.
s internos;

Trabalhou em
outra emissora
de televisão

Não

Plataformas

Participação na criação do
processo (indicação de
tecnologias na sinopse,
roteiro junto a direção
artística)

<= 3

Sim

Ágil

Mudança de função,
Sem experiência cargo no mesmo setor
no setor
(crescimento vertical
ou horizontal de cargo)

21 – 40

Não

Negócios

O processo de produção de um vídeo varia de acordo com o tipo de a ser produzido, finalidade, estilo, conteúdo,
prazo e orçamento disponível, mas alguns processos são comuns a todos. A primeira etapa, planejamento, onde
concentra-se mais esforços contando com pesquisa, solução de problemas e organização para o sucesso da
produção. Na segunda etapa é onde as capturas de vídeos são feitas e a história começa a ganhar vida, onde
produzimos todo o material bruto que será utilizado na etapa seguinte: imagens, sons, entrevistas, narrações, por
exemplo. Depois que a etapa de produção termina e o produtor e editor começam a terceira etapa, pós-produção,
processo de organizar, planejar e editar o vídeo bruto. O produtor revisa todas as capturas de vídeo e de áudio
feitas e o editor junta todas as peças e fazer a mágica acontecer.

COORDENA
DOR DE
PÓS
PRODUÇÃO

Custo. Trabalho na mesma área
Permeabilidade do streaming
há mais 40 anos e percebo cada
;Câmeras, microfones,
vez mais a dificuldade de investir
Câmeras, microfones,
computadores, sets de iluminação e em recursos devido ao custo.
computadores, sets de
todos os variados equipamentos
Antes, quando saia um
iluminação e todos os variados
usados na criação para qualidade equipamento de ponta de áudio,
equipamentos usados na criação
em vários formatos (exemplo 8K,
nós eramos um dos primeiros a
16k);Investimento;
ter acesso e testar em nossas
produções.

Comitê/ Alta direção

Participação administrativa
em todo o processo
(planejamento de recursos)

5/17/2021

Você usa alguma
As adequações que
As áreas da empresa
ferramenta de
surgem nos testes
Você considera que Cite as principais fraquezas Os dados produzidos
possuem/ tem acesso a
Existe uma estrutura ou
Como os processos Quais questões de mercado
gerenciamento de
pilotos, são usadas como
as plataformas
análise organizacional
nos processos
De acordo com o seu
Durante todo esse
um sistema unificado de
diretrizes da empresa
das áreas de
você considera ter um
opções na fase de
digitais mudaram a interna - que podem colocar a
intraorganizacionais são
entendimento, explique sobre produções (participação/
processo, você usa
O que não temos - padrão de
gestão e controle para a
que orientam ou
interface e/ou
papel importante no
input em ferramenta
planejamento de novos
empresa? Por
empresa em posição
utilizados de maneira
parceiros externos para
processo desejado - para atender possíveis barreiras ao avanço
tomada de decisão (
enquadram a criação de
paralelos interferem processo de criação em
geral do produto ou
programas? Agregam
exemplo, cadeia de
desvantajosa em relação a
eficiente no
das tecnologias que suportam
desenvolver alguma
prontamente esta alteração?
riscos, lições
novos programas, visto
nas entregas de
tecnologia de
ferramenta interna da
valor ( concepção e
valor? Atividades de concorrência, com o modelo
planejamento e na
o modelo operacional atual.
parte do projeto?
aprendidas em
à tecnologia?
tecnologia?
entretenimento?
sua área, exceto
assertividade de
criação?
de negócio atual
operação?
produções anteriores) ?
Teams)?
orçamento)?

Agilidade de entrega do
produto

Mesma função, cargo
e setor
(especialização)

13

<= 3

O processo começa no total entendimento da snopse. As produções de áudio são gravadas separado, com
possibilidade de gravação de vários canais separados. Deve-se garantir a sincronia de som e imagem para
facilitar a edição. É possível conectar os microfones diretamente na câmera (o ideal é que ela tenha entradas de
áudio XLR), ainda que isso possa tornar incomodo o trabalho do técnico de áudio ao operador de câmera. Ambos
têm que monitorar seu trabalho pelo monitor de câmera, e só se grava áudio quando se grava também vídeo.
Neste caso a sincronia entre som e imagem já está garantida no processo de gravação. Quanto à escolha dos
Participação na criação do microfones, é importante que se tenha em conta que o microfone embutido na câmera raramente é o ideal para se
processo (indicação de
gravar o som da cena. A principal razão é que ele nunca está próximo o suficiente da cena. Para gravação de
tecnologias na sinopse,
diálogos e entrevistas, o mais comum é se usar microfones hipercardióides ou ultra direcionais (também
roteiro junto a direção
denominados shotgun, pelo formato de espingarda). Estes microfones favorecem a gravação do som proveniente
artística)
da direção para a qual estão apontados, possibilitando a gravação da voz destacada do ruído do ambiente. O
microfone de lapela também é muito utilizado, pois pode ser escondido na roupa dos atores ou dos entrevistados.
O problema decorrente pode ser justamente esse: o ruído das roupas quando a pessoa se move. Outro problema
comum é o ruído de interferência, já que estes microfones, quando sem fio, trabalham com transmissão por ondas
de rádio. Quando não há problemas com ruídos de fundo pode-se usar um lapela omnidirecional, mas também há
microfones de lapela cardióides e supercardióides. Importante dedicar mais tempo no entendimento da cena e
produção, para não ter problemas de qualidade na pós produção.

Quais avanços tecnológicos
podem afetar o modelo
adotado?

Você (e pares);Seu
superior imediato (e
pares);Clientes internos
(diretores de negócios,
diretores artísticos,
produtores, atores,
apresentadores);

O processo de sonorização de ambientes envolve conhecimentos físicos, teóricos e práticos, para
Mudança de função,
desenvolvimento de um projeto que permita escolher os equipamentos mais adequados e a melhor disposição
Participação administrativa
Nova
Sem experiência cargo no mesmo setor
deles dentro de um espaço, passando a mensagem sonora (músicas ou voz) da forma mais confortável, inteligível
em todo o processo
Regulamentação;Nov
no setor
(crescimento vertical
e eficiente possível.
(planejamento de recursos)
a Tecnologia;
ou horizontal de cargo)

5/11/2021

5/16/2021

Concorrência,
Benchmarking,
Pesquisa de
Mercado;

Nova
Tecnologia;Nova
Mudança de função,
Após projeto de unificação a tecnologia de entretenimento foi centralizada em Hubs e dividida em 2 etapas: 1)
Regulamentação;Sta
Participação administrativa
Sem experiência cargo no mesmo setor
produção de tecnologia que interpretam as solicitações dos criadores e planejam os recursos fornecidos pelo pool;
keholders
em todo o processo
no setor
(crescimento vertical
e 2) plataforma integrada que gerencia o booking e pool de ativos. Toda tecnologia necessária para a produção é internos;Concorrênci
(planejamento de recursos)
ou horizontal de cargo)
disponibilizada conforme planejado pelo produtor de tecnologia.
a, Benchmarking,
Pesquisa de
Mercado;

10

15

O processo de efeitos especiais é onde torna tudo possível para criação: voar, caminhar sobre as águas, erguer a
mais pesada das rochas, pular de um prédio e outras possibilidades criativas dos diretores artísticos.
O primeiro passo em uma sequência como essa é a gravação. Isso é feito porque é a partir das condições de
Participação no processo de
iluminação exibidas na imagem que o diretor de fotografia poderá determinar quais são as condições de
Mesma função, cargo
produção
iluminação necessárias no estúdio.
e setor
(montagem/gravação/desmo Em seguida as atenções se voltam para o estúdio. Por exemplo, se a cena for um voo, o ator é suspenso por um
(especialização)
ntagem)
cabo e grava os movimentos como se estivesse voando. O fundo pode ser uma tela azul ou verde, chamada de
Chroma.
Em seguida os cabos que suspendem o ator são apagados e o fundo é aplicado. A qualidade da cena exige muito
trabalho de engenharia e técnicas de captação de imagens.

Como você
A decisão é enxerga a
baseada em configuraç
questões: ão adotada
hoje?

Como você começa Quem pode propor uma
a criar uma ideia?
nova ideia?

Mesma função, cargo
e setor
(especialização)

Mesma função, cargo
e setor
(especialização)

Participação na criação do
processo (indicação de
tecnologias na sinopse,
roteiro junto a direção
artística)

Começa com o roteiro, indicação de ambiente e numero de pessoas. Na produção, o foco é gravar o produto mais
limpo possível, para que a pós produção seja mais rápida.

Participação administrativa
em todo o processo
(planejamento de recursos)

A chave é entender o roteiro e te perguntas certas. Aqui não temos um processo formalizado. alguns profissionais
visa como responsabilidade da produção; eu tendo a trazer para minha responsabilidade como produtor de
tecnologia. Afinal, podemos afirmar que o sucesso de uma produção depende da tecnologia contratada.

Concorrência,
Benchmarking,
Pesquisa de
Mercado;Nova
Tecnologia;

Nova Tecnologia;

Stakeholders
internos;Nova
Tecnologia;

Seu superior imediato (e
pares);

Seu superior imediato (e
pares);Clientes internos
(diretores de negócios,
diretores artísticos,
produtores, atores,
apresentadores);

Agilidade de entrega do
produto

Qualidade do produto final
(programa)

Comitê/ Alta direção

Artísticas

Tradicional

G5 e permeabilidade do
streaming

Câmeras, microfones,
computadores, sets de
iluminação e todos os variados
equipamentos usados na criação

Permeabilidade do streaming ;

Câmeras, microfones,
computadores, sets de iluminação e
todos os variados equipamentos
usados na criação para qualidade
em vários formatos (exemplo 8K,
16k);Realidade aumentada e
tendências de Gamificação;

Legislação, normas
regulamentadoras e todas as
outras regras usadas no Brasil
que não são especificas para a
industria de entretenimento.

Mudanças no foco da empresa.

Mindset dos colaboradores.

Não

Sim

Não

Sim

Sim

10

Falha na definição do
escopo;Falta de
informação ( snopse,
roteiro, cenografia,
Tendencias de efeitos visuais,
locação,
gamificação e interatividade
dinâmica);Falha no
com o telespectador.
planejamento e/ou
plano
operacional;Falha de
entregas por "sprints"
;
Falha na definição do
escopo;Falta de
informação ( snopse,
roteiro, cenografia,
locação,
A qualidade e realismo dos
dinâmica);Falha no
efeitos visuais.
planejamento e/ou
plano
operacional;Falha de
entregas por "sprints"
;

Sim

Fomentar a criação de
legislação especifica para
entretenimento. Temos
tamanho para isto e
benchmarking internacional
também.

Falha de entregas por
"sprints" ;Falha no
planejamento e/ou
plano
operacional;Falha na
definição do escopo;

Aceitação dos conteúdos e
audiência.

Sim

A empresa fornece e investe
muito em tecnologia. Mas ainda
temos gargalos em treinamento
e desenvolvimento de pessoas
na utilização da melhor forma
dessas ferramentas, para
diminuir horas trabalhadas,
qualidade final e performance.

Falha no
planejamento e/ou
plano operacional;

Audiência

Sim

constante treinamento e
desenvolvimento.

Sim

Mindset dos colaboradores e
custos das produções próprias

Falha na definição do
escopo;Falta de
informação ( snopse,
roteiro, cenografia,
Mudança do perfil do
locação,
telespectadores e novas
dinâmica);Falha no
ofertas de entretenimento no
planejamento e/ou
setor
plano
operacional;Falha de
entregas por "sprints"
;

APÊNDICE B - INFORMAÇÕES COLETADAS EM CAMPO
Para entender o modus operandi da empresa foi necessário acompanhar
como a mesma concebe produtos em variedades e dramaturgia, na célula de
entretenimento. Com base em 100 acompanhamentos em campo, observou-se as
similaridades não formalizadas em procedimentos, descritas nos itens abaixo.
7.1.1 Imagem
Para abordar o tema imagens é necessário saber como funciona a câmera e
compará-la ao olho humano, pois, são semelhantes. Para desempenhar suas
funções, o olho conta com um conjunto de nervos, músculos, vasos sanguíneos e
lentes que se unem para possibilitar a focalização das imagens e também a rotação
do globo ocular (SALES, 2009). O nervo óptico é o responsável por ligar a visão ao
sistema nervoso central e transmitir a imagem captada ao cérebro, que vai, de fato,
construir a imagem. O olho é uma parte do corpo humano extremamente complexa
e, com ele, pode-se focalizar, controlar a quantidade de luz que entra e reproduz a
imagem nítida de um objeto (SALES, 2009).
De forma simplificada, pode-se comparar a córnea a uma lente, que permite a
passagem de luz para o interior do olho; e a íris ao diafragma, pelo controle de
entrada de luz e percepção de cor ao olho. Já a pupila é a abertura por onde passa
a luz. Logo atrás da íris encontra-se o cristalino, uma lente flexível responsável pela
focalização do feixe de luz. É ele que faz a imagem chegar invertida na retina,
devido à refração da luz.

No conjunto lente (objetivas) e câmera fotográfica

acontece o mesmo processo de refração.
Nesse caso, pode-se comparar o filme ou o sensor da câmera com a retina e
os milhões de bastonetes e cones, que têm a função de captar a imagem. As
objetivas são conjuntos de lentes convergentes e divergentes que direcionam os
raios de luz de pontos abertos para um ponto central e também direcionam a luz de
um ponto central para o ângulo aberto, respectivamente. Essas lentes estão dentro
de uma objetiva, onde são ajustados:
a) O controle da entrada de luz (diafragma);
b) A distância focal;
c) O enquadramento;

d) O foco da imagem a ser fotografada.
Outra correlação com o olho humano é o fenômeno chamado Persistência
Retiniana que ocorre quando um elemento visto pelo olho humano permanece na
retina por uma fração de segundo após a percepção dele. As projeções no ritmo
superior a 16 quadros por segundo de imagens associam-se na retina causando a
ilusão de uma imagem em movimento.
Esta comparação foi contestada pela teoria de Gestalt que atribui a sensação
do movimento aos processos psicológicos envolvidos na ilusão óptica (HARNIK,
2016). Em 1912, um dos principais representantes da Gestalt Max Wertheimer
definiu uma nova teoria fenômeno Phi, que junto com a Teoria da Persistência
Retiniana, daria forma à Teoria do Cinema de Hugo Münsterberg, com exibição de
imagens em sequência com o propósito de passar a sensação de movimento por
meio de um experimento com pontos de luz (HARNIK,2016).
Para a composição de imagem, envolve-se luz, sombra, perspectiva, ângulo,
textura, linhas, formas, ritmo e unidade. Ela pode abranger ainda cor, simetria,
profundidade e distorção, assim como arrumar ou organizar móveis, adereços e
outros elementos. Também está suscetível a questões culturais, filosóficas e
emocionais.

Portanto,

devemos

pensar

na

estética,

na

formação

e

no

desenvolvimento do olhar do artista, fator primordial para o sucesso das imagens
produzidas.

7.1.2 Elementos de linguagem de fotografia
Para passar uma mensagem, às características da fotografia deve transpor
um complexo processo técnico que é a base linguagem, determinada pelos
elementos:

Figura 14 – Elementos da linguagem fotográfica.

Fonte: Juchem (2010), adaptado pela autora.

Para passar uma impressão de calma usa-se linhas horizontais, grandeza
verticais, e para conduzir os olhos do espectador para um ponto de interesse linhas
diagonais e curvas. As formas estimulam a curiosidade e são rapidamente
reconhecidas. A textura pode imprimir sensações, passando a ideia de tato,
substância e densidade, de tranquilidade (textura lisa) e aconchego (textura macia),
por exemplo. O espaço pode ser trabalhado como bidimensional ou tridimensional,
que pode ser representado por meio de ilusões de sobreposição, tamanho das
fontes, perspectiva linear, luz e sombra. (JUCHEM,2010).
Ao se planejar uma cena, é preciso pensar nos movimentos e no ritmo ou na
intensidade das ações. Estas devem acontecer dentro do campo de visão da câmera
e podem ou não ser harmônicas, dependendo da sensação e emoção pensada, mas
precisam ter um ritmo ou uma série de movimentos, o raccord, que seria a
construção de uma ligação formal entre dois planos sucessivos, provocando um
efeito de ligação ou até mesmo de disjunção. As cores despertam sensações e
sentimentos e também ativam nossas percepções. Os efeitos provocados não são
apenas visuais, pois elas nos influenciam psicologicamente. A temperatura da cor
traz diversas interpretações. Por exemplo, cores frias fornecem estabilidade e
consistência. Cores quentes, sensação de satisfação.

2.1 Sinopse e Roteiro
Todo o processo de criação e identidade de um produto se inicia com a leitura
da sinopse junto com o diretor artístico, o diretor de fotografia e os outros
departamentos artísticos envolvidos no projeto, como caracterização, cenografia e
figurino, entre outros. Esse processo acontece com a imagem, o som e os efeitos
visuais.

Quadro 5 – Entendimento da sinopse.

Fonte: Elaborado pela autora.

A partir da leitura da sinopse, são elencadas as alternativas e gênero
dramático determinando a maneira de contar a história. Com o conceito definido
após a análise do texto, seguem para a etapa da construção da identidade visual do
produto. Nesta etapa, define-se a linguagem, formato da imagem, frame rate, tipo de
equipamento, desenho de luz e, a partir daí, estabelecem as apostas artísticas para
a definição da imagem final do produto. Algumas perguntas são fundamentais na
definição da identidade visual de um produto:
a) Qual? Qual a história que se vai contar, o enredo (drama
ou comédia)? E a densidade será mais realista ou
ficcional?
b) Onde? Onde se passa a trama? Como deve ser o perfil da
imagem para essa história?
c) Quando? Temporalidade, em que tempo a história se
encontra: presente, passado ou futuro?
d) Quem? Quem são os personagens centrais, as curvas
dramáticas, de onde virão, para onde irão e quais as
relações deles
e) O quê? Qual o conflito da obra? Toda história tem algum
tipo de dificuldade que pode tornar insustentável uma
situação, quanto produzir mudanças inevitáveis. Além do
conflito, há a esperança de uma possível superação da
crise, o que torna a história atraente ao espectador.

Tendo como ponto de partida a leitura profunda e detalhada da sinopse e,
posteriormente, dos primeiros capítulos do roteiro, autor/roteirista, diretor artístico,
diretor de fotografia, cenógrafo e figurinista vão somar esforços para estabelecer um
conceito, desenvolver uma linguagem e a melhor forma de narrativa.
A identidade visual do produto (look) e a montagem na pós-produção também
devem ser consideradas nesta etapa inicial. Isso é feito através de pesquisas,
buscando referências em filmes, fotografias, na música, na pintura, no teatro e em
todas as formas de arte para que, seja possível visualizar e transpor o “escrito”, de
forma a contar uma história através de uma plataforma audiovisual.
Nesta etapa da criação, o desenvolvimento dos projetos de cenografia
(cenários de estúdio e cidades cenográficas) e as visitas às locações vão se
somando às propostas das áreas de Criação, Figurino, Caracterização e ao desenho
da fotografia, que caberá ao fotógrafo. Este, junto com o diretor artístico, deve
entender qual a densidade e a dramaticidade do texto para definir a imagem que
melhor conta a história.
Após a leitura da sinopse e a conceituação artística, segue-se o workflow, ou
fluxo de trabalho, definido na fase de pré-produção. Nele é feita a análise do texto e
a conceituação artística. O workflow terá a sequência mostrada a seguir:

Quadro 6 – Workflow conceituação artística.
• Definição do conceito artístico, da linguagem e da identidade visual do produto.
• Definição de como será o processo de captação e pós-produção para alcançar a
PRÉPRODUÇÃO

linguagem e a identidade visual já estabelecidas.
• Definição dos equipamentos.
• Definição da equipe pensando nas características de cada profissional.
• Identificação de quais serão as possibilidades na captação, quais equipamentos
estarão disponíveis e quais processos serão utilizados.

PRODUÇÃO

PÓSPRODUÇÃO

• Implantação e gravação do planejamento estratégico, em que aplicamos todo o
estudo da linguagem e o conceito visual estabelecido para o produto.

• Avaliação do cronograma de trabalho para verificar se está dentro do previsto
para a entrega do material, com a qualidade desejada, para as áreas de Edição,
VFX, Sonorização e Color Grade, na qual o produto será finalizado.

Fonte: Elaborado pela autora.

2.2 Pré-produção de imagem
Na etapa de pré-produção, são definidos os formatos de imagem, a
linguagem fotográfica e os equipamentos. Esse formato é relativo à proporção da
tela em função da linguagem e da janela de exibição escolhidas para o produto, ou
seja, se a imagem pensada terá uma profundidade de campo visual maior ou menor,
definição e densidade necessárias para contar a história. A escolha artística,
tecnicamente definida, forma um conjunto em que a combinação de sensor, lente e
diafragma contribui para a identidade visual do produto. O formato da imagem deve
contemplar as diversas plataformas possíveis de exibição, assim é necessário ter
ideia de onde o produto será exibido ou mesmo de onde futuramente poderá ser
exibido.
Atualmente, os produtos da empresa estudada na linha de dramaturgia são
pensados principalmente para a transmissão por meio de televisão e, em segundo

plano, por outras janelas, como dispositivos móveis e de streaming. Prioriza-se a
captação de produções em 4K. Essa definição é sempre feita em função de
escolhas artísticas, seja por uma questão de qualidade ou já prevendo a utilização
de recursos na pós-produção, como o reenquadramento, em que uma única imagem
captada em 4K pode fornecer diferentes enquadramentos em uma janela 2K sem
perda de qualidade.
Também usa-se sistema de gravação desenvolvido pela Sony S-Log, que é
uma curva de Log, desenvolvido especialmente para câmeras digitais de imagens
em movimento para maximizar a performance do sensor de imagem. A vantagem da
curva S-Log é um controle muito maior na pós-produção e a retenção mais eficiente
de informações da imagem.
Já tendo visto a Persistência Retiniana e o Fenômeno Phi, podemos entender
que é natural para o cérebro humano preencher lacunas, ou seja, visualizar uma
sequência de movimentos, mesmo que este apresente um baixo número de
fotogramas (quadros) por segundo, em que o movimento perde em fluidez, mas
pode ganhar em naturalidade. Levando isso em consideração é feita a escolha do
frame rate, podendo ser uma imagem mais natural (24 fps) ou uma imagem hiperrealista (60 fps).
O mapa de luz é uma ferramenta indispensável ao fotógrafo, para agilizar os
processos de escolha de equipamentos em função do orçamento e facilitar a própria
montagem da luz, a fim de garantir um padrão durante as gravações. A confecção
de um mapa de luz é feita a partir da planta da locação ou do estúdio e a colocação
de símbolos gráficos que representam as posições dos refletores no cenário.

Figura 15 – Mapa de luz.

Fonte: Aronovich (2004).

O grid é um componente fundamental para a iluminação nos estúdios. Tratase de uma rede de vigas de ferro suspensa acima dos cenários e abaixo do teto, na
qual pode ser acoplada uma série de equipamentos, como refletores de iluminação,
dispositivos de suporte e câmeras. Seu papel principal é sustentar os refletores, o
que permite maior agilidade no set de filmagem e um mapa de luz mais eficiente.
3. Produção de imagem
Uma obra audiovisual é uma forma de arte colaborativa que requer
habilidades e talentos de muitos profissionais, dentre eles o diretor de fotografia. O
seu papel é captar, por meio da visão estética, as tonalidades, as luminosidades e
projetar como serão registradas as imagens em cada cenário, traduzindo o roteiro
em forma de imagens, criando a face do aspecto visual, tanto na dramaturgia como
em variedades.
Em dramaturgia, as frentes de gravação se dividem em estúdio, cidades
cenográficas e externas. Em uma gravação externa ou em cidades cenográficas, o
diretor de fotografia utiliza os conhecimentos técnico e artístico nas decisões
referentes a enquadramento, à composição e à movimentação de câmera, buscando
soluções e propondo ideias. O diretor de fotografia tem como aliado o operador de

câmera, que também trabalha em parceria com diretor artístico, pois também sugere
ângulos, planos, movimentos e lentes.
O tipo de cenário também interfere no processo de gravação. Um cenário
tradicional (boca de cena sem teto), por exemplo traz maior produtividade às
gravações, enquanto um cenário boca de cena com teto precisa de um desenho de
luz cenotécnica por não ser possível a utilização de refletores suspensos no grid de
iluminação. O desenho do cenário também é de igual importância, tendo as entradas
de luz (janelas) como as principais fontes de iluminação. A disposição e o
enquadramento do assunto dentro da área que será fotografada é a composição
fotográfica. Como parte da composição fotográfica, pode-se abranger: o equilíbrio
entre as linhas e ponto de vista, as cores, a evidência da matéria principal e a
acomodação dos temas secundários.
Uma obra audiovisual é composta por sequências de planos, que são
formados por composições e classificados pelos enquadramentos, que determina o
modo como o espectador verá o que está sendo exibido. Para o enquadramento
define-se a distância da câmera em relação ao elemento a ser fotografado,
observando a organização dos ambientes internos do enquadramento (aqueles que
estão contidos no plano). A determinação do tamanho dos elementos exibidos em
cada imagem depende do plano e layout, e o plano controla o que podemos saber
de um tema em cada cena.
A captação das cenas obedece a uma regra de posicionamento de câmera
para não gerar confusão na mente do público e distraí-lo do desenvolvimento da
história. Um eixo imaginário é traçado a partir da posição dos personagens e a
câmera pode ser posicionada com segurança em um semicírculo de 180º, como
vemos na figura abaixo. Respeitando essa regra, a direção do olhar dos
personagens será oposta e o corte entre os planos será mais natural e
imperceptível.

Figura 16 – Posicionamento de captação.

Fonte: Aronovich (2004).

Regra dos 180º pode ser quebrada por motivos estéticos e há meios de tornar
essa quebra mais sutil. Cenas com diversos personagens em uma mesa podem
dificultar a aplicação dessa regra.

3.1 Pós-produção de imagem
Pós-produção é a etapa subsequente ao término do processo de gravação.
Nesta etapa, ocorrem os trabalhos de edição e de acabamento, que são realizados
em uma ilha de edição na qual a imagem captada será editada, sonorizada,
colorizada e, em muitos casos, complementada por efeitos visuais. O termo editar
delineia a ação de escolher e combinar elementos diversos, sejam eles imagens,
diálogos, sons, músicas ou efeitos visuais, visando obter um produto final.
De uma maneira simplificada, depois que a imagem é gravada, ela é
conduzida ao Centro de Pós-Produção – CPP através da Central de INGEST
(alimentação), na qual será arquivada digitalmente e disponibilizada por uma rede de
servidores conectados a todas as ilhas. Em seguida, o editor começa a organizar
aquelas imagens para contar uma história. Terminada a edição, essas imagens vão
simultaneamente para a sonorização e a colorização. Para que haja velocidade na
entrega do produto, os processos ocorrem em paralelo. Em uma etapa mais adiante,
acontece a fusão da imagem colorizada já com os efeitos visuais e o som com o
áudio mixado e, então, ocorre a “saída” do produto final.

Figura 17 – Fluxo na pós-produção.

Fonte: Elaborado pela autora.

A dramaturgia trabalha a linguagem cinematográfica de uma maneira mais
pura, contando a história através da edição. Já na edição de variedades, que pode
ser um programa de auditório gravado, o editor vai cortar da gravação do programa
o que não vai ser exibido e compactá-lo para caber na grade. Em alguns casos, nos
programas de variedades, existem edições de narrativas muito próximas às edições
da dramaturgia, construídas totalmente na edição. Podemos citar como exemplo
alguns quadros do reality shows e programas de auditório, que são case de sucesso
por conta da edição. Na pós-produção, através da manipulação digital de imagens, a
equipe aprimora a qualidade técnica, adiciona e/ou contribui para um conceito
estético e agrega a contextualização artística a fim de colaborar com a proposta
narrativa de uma determinada produção. A utilização de softwares como o Base
Light permite a manipulação da intensidade de luz e a saturação das cores, entre
outras variáveis, o que agrega valor artístico à obra. Não somente quem cria, mas
também quem consome tem que ter referências.

4. Som
O som é um fenômeno físico percebido pelo ouvido humano quando as
moléculas de ar vibram entre 16 e 22 mil ciclos por segundo. As informações
sonoras, após serem percebidas pelo ouvido, são transformadas em excitações
elétricas e interpretadas pelo cérebro. Por isso o som, além de ser um fenômeno
físico, é também, para o ser humano, um fenômeno subjetivo. A abordagem deste
capítulo de conceitos artísticos do som estará concentrada na unidade sonora que
compõe o conteúdo audiovisual juntamente com a unidade imagética (DE
ARAÚJO,2018). O som é um fenômeno físico, já que as ondas sonoras estão no ar e
são interpretadas pelo sistema auditivo. O áudio, por sua vez, é um sinal elétrico
análogo ao som, isto é, uma maneira de equipamentos eletrônicos registrarem e
manipularem o som. A utilização do som no início da televisão era limitada pelos
recursos disponíveis, restringindo-se aos diálogos. O uso de músicas e efeitos
pontuais começou a ser usado com o passar do tempo. Nas últimas décadas, devido
à evolução tecnológica que abrangeu desde os métodos até as ferramentas de
trabalho, o som passou a ter um papel que vai além do uso da música ou
exclusivamente do cuidado com os diálogos (DE ARAÚJO, 2018).
Em dramaturgia, a construção do som já começa a partir da ideia do autor,
sendo moldada pela concepção do diretor, e toma forma na fala dos atores, em
conjunto com os efeitos sonoros, as ambientações e a música. Dessa forma, o som,
quando concebido no roteiro e tratado até a finalização em conjunto com a imagem,
promove ao espectador uma experiência emocional essencial para a narrativa. A
imagem é intelecção. O som é emoção.
O som tem diferentes funções na narrativa e criação transita desde a
descrição do que acontece em uma cena, através da inteligibilidade das vozes dos
personagens, até a ilusão completa do espectador. A banda sonora em um produto
audiovisual tem o objetivo de ilustrar, destacar movimentos ou ações que ocorrem
na sequência de uma cena ou no entorno dela e, principalmente, dar o tom emotivo
desejado. Por isso podemos afirmar que, embora o som seja adicionado à imagem,
ele não é subordinado a ela.
Independentemente do gênero do produto, apenas subordinar o trabalho
sonoro ao que é visto, se não feito de maneira proposital, é deixar de lado um
poderoso recurso na construção da narrativa. Com a formatação do produto final,

incluindo o som e a imagem formando uma unidade, o espectador não “ouve” ou
“vê”. Ele “sente” e “experimenta”. De uma maneira ampla, podemos dizer que, em
termos funcionais, os elementos do som na dramaturgia são:
a) Os diálogos entre os personagens ou a locução de alguém
narrando a história;
b) Os efeitos sonoros (ambientes e sons de elementos
diversos); e
c) Finalmente, a música.
As formas de fazer cinema passaram por importantes transformações até
chegar ao que conhecemos hoje. Os microfones espalhados pelo set até os de
lapela e os de boom de hoje, debates sobre realismo, inteligibilidade, planos e
perspectivas sonoras sempre estiveram presentes no pensar audiovisual. Um
importante conceito no audiovisual é a diegese. Através dela, é possível começar a
desvendar o mundo de possibilidades de construção narrativa a partir do som. Tratase de um termo que define a realidade própria da narrativa, ou seja, o mundo
construído para aquela trama, aos olhos dos personagens e do espaço-tempo criado
pelo autor. A construção do som em uma produção audiovisual ocorre em três
etapas, detalhada no Quadro 3 – Workflow conceituação artística.
4.1. Áudio na pré-produção
Na etapa de pré-produção, o produtor de áudio e o produtor musical, com
demandas técnicas e artísticas, são envolvidos desde a leitura do texto às visitas de
locações. Enquanto o produtor de áudio está envolvido com o entendimento do
diretor e o conhecimento técnico para antecipar soluções e perceber oportunidades
que possam ser úteis nas etapas seguintes de produção e pós-produção, o produtor
musical, junto com a direção artística, planeja e realiza a escolha da trilha musical do
produto. Um conteúdo audiovisual não se aborda apenas planos, elementos
imagéticos e texturas. É necessário pensar o áudio também nos aspectos de
viabilidade, técnica de execução e fundamentação artística na narrativa. Quem lê um
roteiro, também vê e ouve, imaginando a experiência completa. Dessa forma, o autor
é o primeiro profissional na cadeia produtiva a trabalhar com o som. Quando a
locação que não é aprovada pela equipe de áudio pode gerar três tipos de ação:

a) Ser descartada pela direção, que opta por outra que
atenda à concepção e na qual o áudio seja viável.
b) Ganhar investimento para intervenções acústicas no
intuito de viabilizar o local.
c) Ser mantida, porém com a necessidade de refazer os
diálogos com o elenco em ambiente de pós-produção,
oneroso em tempo de pós-produção, que já é bastante
limitado no ambiente de televisão.
O som em uma obra audiovisual é construído em sua simultaneidade, ou seja,
em eventos que acontecem ao mesmo tempo. Quando ouvimos um personagem
falar, há uma ambientação, sons de passos, vento, talvez música e assim por diante.
Para a viabilidade da inteligibilidade dos diálogos, na pré-produção é imprescindível
que, além do estudo das condições das locações, o produtor de áudio também
dimensione os equipamentos, como gravadores, tipos e quantidade de microfones,
acessórios e dispositivos para uma gravação íntegra. Com relação aos ambientes e
efeitos sonoros, na construção do desenho de som e no idealização para a gravação
de paisagens sonoras e sons específicos, em alguns casos, é necessário viajar ou
se deslocar para a captação. O planejamento de recursos para essa produção
envolve transporte, equipamentos e profissionais. Há uma função específica para
essa atividade de captação de efeitos sonoros que, por muitas vezes, executa
gravações em locais distantes, enquanto a equipe de áudio está no set gravando as
cenas. Em resumo, as etapas da pré-produção envolvem leitura do roteiro, visitas as
locações, reuniões de direção para entendimento dos efeitos e acompanhamento de
construção de cenários.

4.2 Áudio na produção
Ao pensar o som desde a concepção, assim como pensamos diversos
atributos da imagem, é que criamos, efetivamente, um conteúdo audiovisual. Caso o
som seja entendido como um mero recurso técnico, que não deve apresentar falhas
na hora da gravação para que o objetivo seja cumprido, deixamos de aproveitar um
poderoso elemento da narrativa. Dito isso, precisamos entender como o som, depois
de planejado e conceituado, é produzido da melhor forma, ou seja, como o
fenômeno físico que chega aos nossos ouvidos é transformado em um material
gravado com qualidade em um meio físico. Na produção, aborda-se a construção e
cuidados com o som, que a equipe deve ter para a captação e gravação de áudio. A

captação do som, em externa ou estúdio, independentemente do gênero, tem a sua
versão gravada em uma mídia separada da imagem. O áudio gravado na câmera,
junto com o vídeo, é chamado de áudio-guia, útil para a edição (montagem) ou
válido em casos de emergência. Trabalhos como cenografia, iluminação e figurino,
por exemplo, influenciam significativamente na qualidade do som em um set de
gravação.
O número de profissionais de áudio em um set de gravação é bastante
reduzido se compararmos com aqueles dedicados ao vídeo. Nos empresa estudada,
a estrutura-padrão para a captação se dá com ao menos dois profissionais de áudio
envolvidos em um set, com tarefas divididas entre:
a) O posicionamento de microfones nos atores (lapela);
b) A operação de microfones de boom (em alguns casos,
podemos ter mais de um operador de boom em cena); e
c) A mixagem/gravação de todos os microfones.
Por exemplo, trabalhos como o de cenografia, iluminação e figurino,
influenciam significativamente na qualidade do som em um set de gravação. E isso
vai além do boom fazendo sombra. E isso não se dá apenas pelo aspecto técnico de
presença de ruídos. Imaginemos, no caso da cenografia, uma escada construída
com madeira para parecer ser uma escada de mármore. Os passos, que
provavelmente

vazarão

nos

microfones,

soarão

de

forma

completamente

desconectada da realidade, dando uma sensação no mínimo estranha ao ouvinte e
o desconectando-o da narrativa. Ainda recriando o som de passos com salto em
porcelanato na pós-produção, haverá bastante dificuldade para o trabalho sonoro.
Na pós-produção, a inteligibilidade também pode ser afetada em algumas
situações, como: quando o espectador não consegue entender o que está sendo
dito devido ao diálogo estar mais baixo do que a música. Em termos de tecnologia,
a empresa estudada usa praticamente os mesmos equipamentos de grandes
produções internacionais, incluindo a indústria cinematográfica de Hollywood.
Consiste em microfones, sistemas sem fio, gravadores, ilhas completas de pósprodução, que muda, são os processos, os prazos e o tempo dedicado às etapas.

4.3. Áudio na pós-produção
A pós-produção é a concretização do conceito sonoro, é a etapa de
finalização, em que o material bruto gravado é transformado em produto final. Para o
som, é o momento no qual se recebe todo o material captado, gravado no set, todos
os microfones independentes, takes alternativos, efeitos sonoros e ambientes
customizados, além das músicas compostas. Neste momento, também é realizada a
pesquisa em bibliotecas sonoras e, finalmente, são feitos a edição e o tratamento
final do áudio. Da mesma forma que a imagem é editada, o som também é editado.
Contudo, a edição de som só acontece depois de concluída a montagem de um
bloco de programa.

Na edição de som, pós-produção de áudio na indústria

cinematográfica e audiovisual, é concretizada a construção do desenho sonoro, com
referência no desenho concebido em pré-produção, através da subjetividade e do
olhar artístico de cada editor (sonoplasta). A assinatura sonora conta a história e,
através de impressões traçadas por autores, roteiristas, diretores, produtor de áudio,
produtor musical e sonoplasta finalizador, o som do produto finalmente toma “forma”.

Figura 18 – Etapas pós-produção de som.

Fonte: Elaborado pela autora.

Na pós-produção, existe um sonoplasta dedicado ao trabalho de efeitos
sonoros. Esta etapa consiste na criação de toda a ambientação, diegética e não
diegética, das cenas. Ele entrega a construção sonora desenhada, com exceção das

músicas, para o sonoplasta responsável pela finalização.

A edição de efeitos

sonoros e ambientes é um trabalho criativo, que conta com diversas matériasprimas: Sons captados no set junto com os diálogos (Production Effects – PFX),
material captado e decupado pelo técnico responsável pela captação de efeitos,
bibliotecas de som comerciais e sons construídos digitalmente.
Faz parte também do trabalho de sonoplastia aplicar efeitos a sons gravados.
Há uma infinidade de possibilidades em softwares e plug-ins, com as ferramentas
tecnológicas disponíveis, por isso não há limite para a criatividade. Em Supermax,
por exemplo, a criação das vozes dos monstros, das criaturas e as transformações
no universo de suspense foram feitas através de processamentos nas vozes
originais de atores.
A técnica de criar sons em ambiente de pós-produção, Foley, é construído
com sons completamente não correlatos. Na maioria das vezes, não é o elemento
original que cria o som que esperamos, muito menos é um som real que
gostaríamos de ouvir representando determinado elemento. Passos não soam como
na TV, uma fogueira não tem na realidade aquele som da TV, mas não é necessário
literalmente quebrar um osso para termos o som de uma fratura, e assim por diante.
A mixagem é a arte do desapego na emissora de televisão, porque é neste
momento que se escolhem os elementos que serão mantidos e priorizados no
produto final. Deve-se escolher, na mixagem final, “quem” aparece em primeiro
plano e quem é importante para contar a história naquele momento: A música? Uma
ambientação? Um som específico e momentâneo? Apenas diálogos? Ou o Silêncio?

5. Efeitos visuais
Os efeitos visuais ou VFX são uma série de processos aplicados a imagens
reais e criadas por meio de computação gráfica, visando integrá-las, de maneira sutil
e homogênea, a cenas em que a gravação não seria viável por questões como
orçamento, perigo ou falta de locação (em cenários fictícios ou que não existem
mais). Devido a isso, o VFX tornou-se um processo muito importante para a criação
e a produção audiovisuais, fazendo com que não existam mais limitações
geográficas ou físicas para a imaginação de autores e diretores. Embora ser um
conceito atual e cotidiano, através do cinema, dos jogos e da televisão, muitas
pessoas ainda confundem VFX com SFX e CGI. Computer Generated Imagery - CGI

ou imagens geradas por computador são quaisquer imagens que não foram
gravadas pela câmera, mas produzidas em computador através de softwares 3D. Na
empresa estudada, essa atividade faz parte das funções do departamento de Efeitos
Visuais. Special Effects - SFX são os efeitos especiais. Porém são diferentes do
CGI, pois não são feitos em computador, podendo ser qualquer efeito utilizado
durante a gravação, abrangendo canhões de ar, maquiagem, capotagens de carros,
luz, explosões, entre outros efeitos práticos. Pode soar um tanto ultrapassado,
porém os resultados podem ser surpreendentes. Visual Effect Artist - VFX é o
processo pelo qual um profissional ou um designer de efeitos visuais terá acesso às
imagens gravadas, juntamente com os efeitos especiais (SFX).
5.1. Efeitos Visuais na pré-produção
Após a análise técnica de um texto, o diretor artístico, devido a uma questão
artística ou de viabilização do produto (exemplo: a construção de um cenário virtual),
gera uma demanda para o departamento de Efeitos Visuais. Essa demanda será
discutida com o produtor executivo e o supervisor de efeitos visuais, que
acompanhará todo o processo, desde a criação dos efeitos até a entrega do produto.
A equação tempo X orçamento também é levada em consideração para analisar a
viabilidade da produção sabendo que quão complexo for o trabalho, mais tempo e
mais profissionais serão necessários. Estando dentro do orçamento, o trabalho será
produzido. E, uma vez aprovada a demanda, tem início a fase de conceituação do
trabalho. Parte importante no processo de pré-produção é o storyboard, usado nos
casos em que o diretor necessita de uma primeira visualização dos enquadramentos
e da movimentação nas sequências para marcação mais próxima das principais
passagens que uma história deverá aparecer na tela. A semelhança dele com os
quadrinhos se faz pelo fato de o storyboard também conta uma história através de
uma sequência de quadros, além de empregam soluções como técnicas e ângulos
de acordo com o take. Em alguns casos opta-se pela utilização de animati, um
“rascunho” do vídeo geralmente produzidos em softwares de 3D e animação digital.
5.2. Efeitos Visuais na produção
Depois de concluída a conceituação do trabalho através dos concepts,
storyboards e animatics e uma vez que os métodos de trabalho já foram definidos,
dá-se início à produção propriamente dita. Nesse ponto, o supervisor de efeitos irá

acompanhar a montagem dos cenários, a instalação de recursos e as gravações
necessárias para a realização dos efeitos durante a fase seguinte (pós-produção).
Um dos efeitos mais utilizados há várias décadas (ARONOVICH, 2004) é o chromakey. Mesmo as formas mais evoluídas de computação gráfica ainda utilizam este
modelo para o bom emprego de efeitos posteriores.
O primeiro passo em uma sequência como essa é a gravação da base sobre
a qual o chroma será inserido. Com as classes de iluminação exibidas na imagem, o
diretor de fotografia consegue produzir quais as condições de iluminação
necessárias no estúdio, o qual também pode ter o processo invertido, mas com
acréscimo de correção de luminosidade no computador. O processo inverso fica
mais caro e nem sempre garante a qualidade de imagem na entrega do conteúdo.
Em seguida, as atenções se voltam para a gravação da cena no estúdio com
o fundo composto por tela azul ou verde, chamada de chroma-key. As cores são
escolhidas por serem cores primárias da luz (RGB – Red, Green, Blue) e diferentes
dos tons da pele, por isso não é usada a cor vermelha. O processo seguinte
acontece depois que as imagens foram capturadas, quando o fundo de chroma-key
é apagado e a imagem da cena gravada é aplicada sobre a imagem do cenário. O
resultado final é bem convincente, deixando a nítida sensação de que os
personagens foram gravados naquele cenário e possibilitando gravações com
custos significativamente menores. O recurso Backlot é utilizado em conjunto com o
chroma-key substituição da cor verde ou azul por uma composição de imagens, que
são captadas por uma ou mais câmeras.
Outro recurso é o tracking (sequência de informações de posicionamento
calculadas, quadro a quadro por software) muito utilizado pelos profissionais de
efeitos especiais para obter informações de movimento da câmera e, depois, aplicálas aos elementos que não estavam presentes na gravação.
Além da captura de imagens, existe também a captura de movimentos –
conhecida por Mocap, abreviação de motion capture. Basicamente, é a gravação
através de sensores colados a uma roupa, que são percebidos por diversas câmeras
e exportadas para um software 3D. O sistema da empresa estudada possui 50
câmeras e é o maior na América Latina. Este equipamento permite capturar todos os
movimentos do ator, assim como os movimentos de câmera.

5.3. Efeitos visuais na pós-produção
A pós-produção é o momento de finalização dos efeitos visuais, quando eles
são aplicados e inseridos nas imagens gravadas. Esses efeitos podem ser visíveis –
são os elementos visivelmente estranhos à cena ou improváveis, como um
dinossauro ou algum tipo de videografismo; ou invisíveis – são todos os elementos
que não estão explícitos e são inseridos na cena, de forma a integrá-la. O trabalho é
feito em camadas, como folhas de acetato empilhadas, visualizadas através dos
softwares de composição.
O 3D traz possibilidades infinitas, mas não são todos os produtos que o
utilizam, pois é um processo demorado e também mais caro, já que demanda mais
gente, mais tempo e um planejamento maior. Utiliza-se a rotoscopia, processo que
consiste em recortar, desenhar e pintar, quadro por quadro, seguindo uma referência
em vídeo quando não se aplica o chroma, para eliminar cabos e outros objetos que
não devem aparecer na cena e para corrigir problemas da imagem ou por uma
questão estética esperada pelo público. Algumas vezes, o chroma não cobre, na
íntegra, pessoas se mexendo, que acabam “vazando” em alguma cena. Nesse caso,
é preciso fazer uma rotoscopia junto com o chroma.
Dentro do departamento de VFX, a composição é a última etapa da pósprodução. Neste momento a forma da imagem é notada. A parte gravada da cena
(base) recebe camadas com elementos 3D e outros elementos gravados. Importante
ter um olhar atento aos detalhes. Qualquer falha compromete a cena. Para cenas
mais técnicas, com necessidade de correções, geralmente não são utilizados
elementos 3D, apesar de muitas vezes elas serem complexas e geralmente bastante
demoradas. Essas cenas são estritamente braçais e trabalhosas. No fim da etapa de
composição, os efeitos visuais são prontos. A partir daí esse material será enviado
para o departamento de Color Grade e posteriormente à sonorização. Então ficará
disponível para a exibição.

