Pensando Programas de TV
como Negócios
Ferramentas de inovação e gestão aplicadas à
produção audiovisual (Business Model Canvas,
Pensamento Criativo e PMBOK)

Róger Carlomagno

Índice
PREFÁCIO .......................................................................................................................... 4
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 6
1.1. O PROJETO AUDIOVISUAL - CONSIDERAÇÕES INICIAIS................................................ 8
1.2. SITUAÇÃO DA PRODUÇÃO DE TV – QUESTÕES DE REFLEXÃO .................................... 9
1.2.1. O MERCADO BRASILEIRO DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE PARA TV ......................... 10
1.2.2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PROJETO AUDIOVISUAL ..................................... 12
1.3. PRODUÇÃO DE TV ..................................................................................................... 13
1.3.1. VOCABULÁRIO DAS ÁREAS DE TV E GERENCIAMENTO DE PROJETOS....................... 14
1.3.2. ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DE TV E PONTOS DE CONTATO COM O
GERENCIAMENTO DE PROJETOS ........................................................................................... 16

1.3.3. O CICLO DE VIDA DO CONTEÚDO AUDIOVISUAL ....................................................... 18
2. PESQUISA .................................................................................................................. 19
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................... 25
3.1. PENSAMENTO CRIATIVO ............................................................................................ 25
3.1.1. PROCESSO ESTRUTURADO ..................................................................................... 27
3.2. BMG – CANVAS ........................................................................................................ 30
3.2.1. MAPA DE EMPATIA .................................................................................................. 32
3.2.2. O QUADRO DE MODELO DE NEGÓCIOS (BUSINESS MODEL CANVAS) ..................... 34
3.3. BOAS PRÁTICAS EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS - PMBOK ............................... 41
3.3.1. GERENCIAMENTO DE QUALIDADE ........................................................................... 43
3.3.2. GERENCIAMENTO DE ESCOPO ................................................................................ 45
4. METODOLOGIA ........................................................................................................ 53
4.1. SALA DE DESENVOLVIMENTO .................................................................................... 54
4.2. INICIAÇÃO .................................................................................................................. 56

4.3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ................................................................................. 57
4.4. DESENVOLVIMENTO EDITORIAL DO PROJETO ........................................................... 62
4.4.1. PLANO EDITORIAL DO PROJETO – CICLO 1 ............................................................. 63
4.4.2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO - CICLO 2............................................................ 68
4.5. PROJETO DE PROGRAMA DE TV ................................................................................ 71
5. CONCLUSÕES .......................................................................................................... 74
6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS ......................................................................... 76
6.1. ANÁLISE DE RISCO .................................................................................................... 76
6.2. MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE ........................................................ 76
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 82
8. APÊNDICES ............................................................................................................... 78
8.1. APÊNDICE A – PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS .............................. 78
9. ANEXOS ........................................................................................................................ 79
9.1. ANEXO A - MAPA DE EMPATIA .................................................................................. 79
9.2. ANEXO B - REGISTRO E ANÁLISE DE STAKEHOLDER................................................. 80
9.3. ANEXO C - PLANO DE COMUNICAÇÃO....................................................................... 81

“memes são: melodias, ideias, frases de efeito, a moda,
maneiras de fazer potes ou de construir arcos. Assim como os
genes se propagam no acervo genético, saltando de corpo em
corpo através de espermatozoides ou óvulos, os memes se
propagam no acervo de memes pulando de cérebro para cérebro
por meio de um processo que, de maneira geral, pode ser
chamado de imitação.”
Richard Dawkins, O Gene Egoísta

Prefácio
Em 2012 eu participei de um grupo que trabalhava no desenvolvimento de um
novo negócio para a Abril SA. As reuniões aconteciam entre duas e três vezes por
semana e costumavam ter entre oito a vinte pessoas. Todo o processo durou três
meses de trabalho. O método, que foi totalmente apoiado no Business Model Canvas,
era novo pra mim. Era a primeira vez que eu tomava contato com essa ferramenta.
No começo dos encontros, logo entendi que o Canvas poderia ser um ótimo
instrumento para pensar programas de televisão de uma maneira mais profunda,
como se cada projeto fosse realmente um negócio. Levando em consideração as
relações entre clientes e propostas de valores, necessidade de infraestrutura e
viabilidade financeira. Mesmo assim, causava um certo estranhamento o fato de que
um mercado que existe e funciona há um bom tempo, precisasse desse tipo de
renovação. Afinal, existem inúmeras produtoras no mercado, com oportunidades de
financiamento e com a Lei do cabo a seu favor.
Pra que inventar a rodar e sugerir um novo processo que geraria mais trabalho,
se temos um mercado formado e funcionando?
O fato é: não temos um mercado funcionando. Surgiram muitas oportunidades,
todos notam o aquecimento do mercado de produção independente para TV, mas os
produtores e canais vêm enfrentando vários tipos de problemas nas suas produções.
Um pouco pela demanda de conteúdo, um pouco pela inexperiência de todo o
mercado. Temos visto projetos imaturos sendo produzidos, produtores pouco
acostumados a serem donos de conteúdo e canais pouco acostumados a
coproduzirem conteúdos que surgiram fora de suas paredes.
Pode parecer prematuro, mas porque estamos tendo tantos problemas com as
produções em curso? Nesse estudo ficou claro que, as visões do canal e produtor
geralmente não estão em acordo. Com isso, passa-se toda a produção fazendo com
que as visões se alinhem, isso torna todo o processo extremamente desgastante.
Me concentrei em trazer da administração algumas ferramentas e criar uma
metodologia para auxiliar a elaboração de um projeto de programa de TV. Durante
esse processo a ideia é identificar objetivos estratégicos, entender o seu modelo de

negócio, para, só depois, trabalhar no desenvolvimento narrativo da ideia. Acredito
que assim teremos um plano consistente com as características artísticas, gerenciais
e técnicas claras e bem definidas.
A metodologia desenvolvida foi tão abrangente quanto se pode ser um primeiro
estudo. Ficam pontos a serem aprofundados e possibilidades de desdobramentos
como: a inclusão da análise de riscos (e seus impactos em orçamento e cronograma),
a utilização de ferramentas de maturidade em projetos nas empresas da área e muitos
outros conhecimentos que podem ser aplicados às produções audiovisuais. Mas isso,
fica para um próximo momento.
Esse trabalho foi fruto de um MBA em Gerenciamento Econômico e
Estratégicos de Projetos que cursei na FGV São Paulo.
Espero que aproveitem a leitura e sintam-se convidados a contribuir, colaborar
e criticar as ideias que estão propostas.
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1. Introdução
A palavra projeto tem sido amplamente utilizada nos tempos atuais. Do
desenvolvimento de softwares à introdução de novas ferramentas de RH nas
empresas, temos cada vez mais nos acostumado ao termo e lidado com esse jeito de
realizar esforços e entregar resultados.
Mas, o que define um projeto?
Segundo o PMBOK, “Projeto é um esforço temporário empreendido para criar
um produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária indica um início e
um término definidos” (PMBOK, 2008, cap. 1.2).
Projetos diferem-se de operações, que são situações em que um esforço
contínuo mantém a organização a longo prazo. Este seria o caso de algumas áreas
específicas, como o departamento financeiro de uma empresa, ou a linha de produção
de uma fábrica e, embora esses setores possam ter alguns projetos (ex.: troca de
sistema de cobrança), a natureza do dia-a-dia é essencialmente de atividades
repetitivas e contínuas.
Obviamente a ideia de projeto não é nova ao ser humano, ela já estava
presente na construção das ferrovias norte americanas no início do século XIX e até
mesmo na construção das pirâmides do Egito por volta de 2500 AC. Porém, hoje
temos a organização desse aprendizado em diversos tipos de abordagem, para
diferentes setores e objetivos.
A produção audiovisual é, em sua essência, “projetizada”. Dos longasmetragens aos programas de TV, passando pelos comerciais e vídeos para internet,
quase tudo tem um esforço temporário (com início e término definido), para a criação
de um resultado único. A exceção à essa regra, podem ser alguns programas
(geralmente da TV Aberta) que estão no ar sem prazo de término. Mas ainda assim,
dentro dessas produções, temos a realização de pequenos projetos que cuidam de
uma série de realizações específicas, como por exemplo a produção de matérias
especiais em um programa de variedades ou um novo quadro de competição de
dança.
Algumas ferramentas de projetos são amplamente conhecidos pelos
profissionais da área audiovisual, como o cronograma e o orçamento. Sem elas, não
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seria possível desenvolver uma grande produção como uma novela ou uma série. No
entanto, outras ferramentas bastante úteis e importantes, como a análise de risco e
sua influência no tempo e custo de uma produção, nunca sequer foram usadas.
O estudo do gerenciamento de projetos e sua aplicação à produção de TV pode
estabelecer processos, que por muitas vezes são deixados de lado por falta de tempo,
falta de profissionais ou, na maioria das vezes, por falta de conhecimento.
O objetivo desse trabalho é manter o foco nos processos de definição e
entendimento das características de um projeto a partir da discussão de seus objetivos
estratégicos. Para isso, serão estudados alguns conceitos e ferramentas da
administração, como o Quadro de Modelo de Negócios (Business Model Canvas), o
Pensamento Criativo, o PMBOK e suas aplicações na produção audiovisual.
Como bem notaram Michanek e Breiler, em seu livro The Idea Agent: The
Handbook on Creative Processes:
“Todos os líderes de projetos, produtores de filmes e gerentes
de desenvolvimento de negócios que supervisionam um projeto
em andamento são familiares à incerteza sobre a qualidade final
do projeto. Se um pouco mais de tempo tivesse sido investido
em definir as necessidades e desenvolver ideias em conceitos
ideais, os resultados deveriam ser duas vezes melhores. Ao
invés, o projeto demora a ser terminado e os resultados são
menos satisfatórios.” (MICHANEK; BREILER, 2014, prefácio,
tradução nossa).
Partiremos de métodos capazes de definir, de maneira clara e concreta, o
escopo do produto, para então criar um planejamento que satisfaça todas as partes
interessadas, sejam elas internas ou externas à empresa.
Esse trabalho irá se ater a área de produção independente de conteúdo para
TV paga. Com poucas adaptações, sua metodologia final pode ser utilizada em
qualquer projeto que pretenda desenvolver um produto ou serviço a partir de uma
ideia, para atender demandas subjetivas da audiência (ex.: vídeo, foto, design,
ilustração, cenografia, figurino, trilha sonora, etc.).
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Para isso, as áreas estratégicas devem poder definir as metas que esperam
atingir com o produto do projeto e a execução deve ser realizada de forma mais
estruturada e objetiva, reduzindo o desgaste na relação entre empresas.

1.1.

O Projeto Audiovisual - Considerações Iniciais

Um projeto audiovisual nasce de necessidades distintas, que podem ser
divididas, de maneira muito genérica, em duas: artísticas e estratégicas. Para as
necessidades artísticas podemos pensar num autor, roteirista, diretor, enfim, qualquer
um que pretenda traduzir em obra artísticas sua representação do mundo.
Necessidades estratégicas representam uma relação de mercado. Por exemplo
quando um canal de TV se propõe a criar um novo programa, muito provavelmente,
faz isso com a intenção de atingir um novo público, ou ampliar seu portfólio de
produtos para atrair mais audiência e anunciantes. Obviamente esses exemplos não
solucionam toda a gama de necessidades motivadoras, mas servem para esse
estudo.
Todo programa de TV exigirá o desenvolvimento de uma ideia artística, que vá
de encontro aos objetivos da empresa (gerar lucro, posicionamento de marca,
crescimento no mercado, etc.),
A pergunta que fica é: como desenvolver uma ideia que atenda às expectativas
das diversas partes interessadas (patrocinadores, fornecedores, equipe do projeto,
público em geral, mercado publicitário, etc.) dentro das restrições naturais de um
projeto: escopo, tempo, custo e qualidade? Por mais que essa pergunta seja muito
simples a vários setores, em produção de conteúdo ela pode trazer algumas dúvidas.
Nesse trabalho a responderemos com a organização do trabalho através do
gerenciamento de projetos.
Segundo o Project Management Institute (2014), o Gerenciamento de Projetos
é a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para a execução de projetos
de forma efetiva e eficaz. Trata-se de uma competência estratégica para
organizações, permitindo com que elas unam os resultados dos projetos com os
objetivos do negócio – e, assim, melhor competir em seus mercados.
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Esse é um ramo da administração que foi desenvolvido a partir de diversos
campos de aplicações, incluindo engenharia, construção civil e defesa e ganhou força
em meados do Século XX, quando começou a ser formalmente aprimorada.
A abordagem que será estudada foi desenvolvida pelo PMI (Project
Management Institute), associação de profissionais em gestão de projetos fundada
em 1969. O PMI organiza desde o início dos anos 90 o PMBOK (Project Management
Body of Knowledge) o qual contém as melhores práticas para a área de gerenciamento
de projetos. Nesse estudo será utilizada sua quarta edição lançada em 2008.

1.2.

Situação da Produção de TV – Questões de Reflexão

A produção de TV no Brasil trouxe muito dos aprendizados do rádio, fez suas
adaptações, desenvolveu uma linguagem própria, cresceu e se tornou um grande
meio de entretenimento e informação. Desde a primeira transmissão, em 18 de
Setembro de 1950 até praticamente 2013, um aspecto se manteve quase imutável
(exceção à poucas experiências, algumas bem sucedidas): a produção sempre foi
interna ao canal.
Sem apoio do governo para o desenvolvimento da produção independente, as
emissoras de TV formaram suas equipes e desenvolveram suas ideias internamente.
Ao longo do tempo criaram e se adaptaram ao público e ao mercado publicitário. Na
década de 90, com a chegada da TV por assinatura, esse panorama ainda se
manteve, pois a maior parte da programação passou a ser importada. A veiculação
de conteúdo estrangeiro se dá, em geral, a um custo muito baixo para a programadora
pois provêm de acordos internacionais e podem resultar em audiências maiores
impulsionadas pelo marketing global das propriedades.
Com isso, não houve o desenvolvimento da produção independente para TV.
Vivemos durante anos um abismo entre o exibidor/distribuidor e a produção de
conteúdo pensada fora das grandes redes.
Entendendo o crescimento do mercado de TV no mundo, o governo, através
da Ancine (Agência Nacional do Cinema), instituiu com a Lei 12.485, de 12 de
Setembro de 2011 (conhecida como Lei da TV paga), dentre outras medidas, que
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determinada quantidade de produção independente deva ser exibida durante o horário
nobre das programadoras. Nesse momento, produtoras independentes e canais,
passaram a ter uma relação de dependência mútua.
Assim, construiu-se num piscar de olhos, o seguinte cenário: canais a cabo que
precisam de programas qualificados, brasileiros e independentes e empresas
produtoras com ideias e possibilidade de financiamento. Seria o mundo ideal, se não
levássemos em conta que essas partes nunca haviam feito negócios nas bases
propostas pela nova lei.
Ao incentivar o desenvolvimento do conteúdo nacional, o governo estimula que
o produtor mantenha o poder dirigente da obra e pelo menos 51% de direitos
patrimoniais, o que é justo e bastante correto. O problema é que, até então, canais de
TV e empresas produtoras nunca haviam se sentado à mesa para desenvolver
conteúdo juntos nesses termos.
O canal, como empresa privada tem a obrigação de trazer resultados de receita
e audiência, vive de desenvolver sua marca e do relacionamento com seu público,
isso exige que o conteúdo que será exibido por ele se enquadre dentro de seus
conceitos e limites. Essa exigência motiva a sobrevivência da marca, mas por vezes
limita a entrada de ideias novas.
A empresa produtora, por sua vez, ainda não está acostumada a dialogar seu
conteúdo com um agente externo, ainda mais num quadro onde seu projeto é tão
valorizado pela escassez do mercado. Isso cria uma barreira criativa, que pode levar
ao estresse das relações.
Em relação aos meios como esse diálogo se desenvolve, temos canais com
exigências próprias de entrega e processos, muitas vezes originários da matriz
estrangeira e produtoras que se desenvolveram em ambientes muito distintos dos que
o mercado tem exigido.

1.2.1. O Mercado brasileiro de produção independente para TV

O mercado atual de produção audiovisual pode ser dividido em dois tipos de
relações: no primeiro, a produtora é uma prestadora de serviços e no outro ela é a
criadora do conteúdo.
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A recente produção audiovisual está baseada no investimento direto dos canais
(quando uma programadora encomenda um programa de TV e fica com os direitos de
explorar o conteúdo comercialmente) e no financiamento estatal (seja ele municipal,
estadual ou federal) através de leis de renúncia fiscal ou investimento com expectativa
de retorno.
Quando o governo financia essa produção ele espera estimular o
desenvolvimento de um setor que acredita ser estratégico. Nessa configuração, as
leis garantem que o produtor (e não o canal) fique com os direitos do conteúdo
podendo fechar acordos comerciais e de distribuição, negociar a venda e produção
do formato em outros mercados... enfim, passa a ser um produto no portfólio de uma
empresa que agora pode tentar explorá-lo.
Portanto, a Lei da TV paga tenta estimular o mercado a desenvolver um tipo de
produto que tem por objetivo estabelecer novas formas de produção e proteger que
os lucros gerados fiquem nas mãos de empresas brasileiras.
Pensando que o mercado teve seu desenvolvimento com empresas produtoras
que viviam como prestadoras de serviço, a oportunidade gerada pelo novo cenário
exige que elas se preparem para gerenciar seus produtos por todo seu ciclo de vida.
Da ideia à distribuição e que criem seus modelos de negócios. Nesse sentido, os
produtores devem se sentir mais confortáveis em trabalhar junto com o meio que irá
distribuir e trabalhar o marketing e a comunicação do produto e os canais devem se
abrir para novas ideias e diferentes pontos de vista.
Outro aspecto dessa mudança é o desenvolvimento de profissionais. Até o
surgimento desse novo modelo de produção independente para TV, os canais tinham
profissionais contratados, que desenvolviam conteúdos, após isso a produção era
executada por um grupo que, em sua maioria, também fazia parte do quadro fixo.
Esse cenário ajuda no desenvolvimento da linguagem criativa e de processos.
Quando profissionais se conhecem entendem as formas de melhorar o projeto.
Na situação atual, temos profissionais contratados por empreitada, num
mercado ainda recém instituído, o que se traduz em dificuldades de comunicação e
de diferentes expectativas.
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O PMBOK toca nesse ponto logo no seu início: “Devido à natureza exclusiva
dos projetos, [...] as tarefas podem ser novas para a equipe do projeto, o que demanda
planejamento mais dedicado do que outro trabalho de rotina” (PMBOK, 2008, cap. 1.2)
A ideia desse estudo é propor uma dinâmica de desenvolvimento de projetos
audiovisuais que funcione. Para isso, todas as pontas do mercado têm que estar em
sintonia com um objetivo único. Os conteúdos criados fora dos canais de distribuição
podem e devem ser melhor aproveitados por todo o mercado, e a ideia é que eles
consigam chegar cada vez mais perto, e de forma mais eficiente, até o público
consumidor.

1.2.2.

Planejamento Estratégico do projeto audiovisual

Até o começo da década de 90, vivíamos a força do broadcast, “o processo pelo
qual se transmite ou difunde determinada informação, tendo como principal
característica que a mesma informação está sendo enviada para muitos receptores
ao mesmo tempo” (BROADCASTING. In: WIKIPEDIA, 2014). Sob esse conceito
podemos entender o rádio e a TV.
Com o surgimento da internet, o mundo das comunicações sofre um revés,
agora o público vai se acostumando a ter o poder de buscar o conteúdo que o
interessa, com uma diversidade de fontes muito maior do que pode consumir.
Em poucos anos, a internet e outros fatores, como a redução do custo de
produção, tornam o público não mais somente consumidor, mas produtor também. De
jornalista político à divulgador de fofocas, de produtor musical à produtor de vídeo,
agora as ferramentas de produção e distribuição estão ao alcance de uma grande
parcela da população. Produzir e distribuir conteúdo não custa milhões e nem é para
poucos.
Foge do objetivo desse trabalho avaliar o impacto das novas mídias, mas é com
esse cenário que cada produtor de conteúdo, seja ele uma grande emissora de sinal
aberto de televisão ou alguém com um celular no seu quarto, todos disputam a mesma
população de espectadores.
A TV tem sua força na penetração e no hábito que conquistou ao longo dos
anos. Porém utiliza sistemas de medições de audiência que estão à anos luz da
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quantidade de dados (big data) que as plataformas digitais possuem para conhecer e
tentar prever os anseios da audiência. No final, dependem da experiência de poucos
executivos e criativos para traduzir as estratégias em produtos que encherão os olhos
do público e atrairá a atenção do mercado publicitário.
Com esse tanto de desafios, cada vez mais é necessário que a produção de
conteúdo para TV aconteça de forma estruturada, seguindo um planejamento com
foco nos objetivos estratégicos de cada empresa. Para isso, vale trazer da
administração alguns conhecimentos e pensar a partir desse ponto a produção de TV.

Figura 1 Níveis Organizacionais
Fonte: Elaboração do autor

Todo o estudo a seguir será feito nos termos de Clientes (audiência,
anunciantes e executivos), Patrocinador (Diretor de Programação, Brand Manager,
Produtor Executivo), Gerente de Projeto (Producer e Gerente de Produção) e Equipe
do Projeto.

1.3.

Produção de TV

No Brasil vivemos, sob muitos aspectos, a produção de TV de forma muito
singular. O mercado passou a existir com a chegada da TV no Brasil e se desenvolveu
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através da troca de experiências entre o rádio, cinema e mais tarde o vídeo. Essa
mistura forneceu força, ineditismo e formou nossa linguagem artística. Embora os
aspectos criativos evoluíram com o passar do tempo, o aprendizado gerencial não
teve a mesma sorte. O que fazemos, basicamente, é lutar com a nossa própria curva
de aprendizado.
Quem está a mais tempo no mercado pode desenvolver o seu jeito de produzir,
quem está entrando sente que os processos estão velhos, mas falta experiência e
informação para que as ferramentas sejam renovadas e os processos transcorram de
maneira mais organizada e efetiva.
Essa dissonância se mostra, por exemplo, na nomenclatura de cargos. Muitas
vezes, cargos com nomes iguais resultam em responsabilidades e funções realmente
distintas.

1.3.1.

Vocabulário das áreas de TV e gerenciamento de

projetos

Um dos exemplos mais dramáticos da confusão de linguagem do mercado
audiovisual está na palavra “produtor(a)”. Ela pode designar tanto a empresa que
produz, quanto a pessoa que levanta o financiamento, negocia direitos e acompanha
a execução e entrega, até as dezenas de cargos de produção (produtor de: figurino,
locação, externas, finalização, etc.).
Para estabelecer uma linguagem própria para esse estudo, abaixo temos uma
adaptação dos cargos utilizados na indústria americana, extraídos do Producers Guild
of America (2014).

Produtor Executivo
(Executive Producer)
Producer

Um Produtor Executivo supervisiona, um ou mais Producers.
Em TV, ele também pode ser o Criador de uma série.
Um Producer inicia, coordena, supervisiona e controla, todos
os aspectos de um filme ou processos de produção de TV,
incluindo criação, gestão financeira, tecnológica e
administrativa. Um Producer está envolvido durante todas as
fases de produção da criação ao encerramento, incluindo
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coordenação, supervisão e controle de todos os talentos e
funções, a respeito dos acordos e contratos.
Diretor de Produção
(Production Manager)

O Diretor de Produção supervisiona e direciona todos os
processos e procedimentos necessários para o cumprimento
seguro e legalmente válido do programa no prazo e no custo.

Quadro 1 Diferentes tipos de Produtores
Fonte: Adaptado de PRODUCERS GUILD OF AMERICA, 2014; MEDIA MATCH, 2014. Tradução
nossa.

Das funções acima, o Producer não é muito comum no Brasil e é a que mais
faz falta nas produções para TV. Um Producer tem conhecimentos artísticos, mas
também entende de negócios. Ele seria o responsável pela condução do trabalho,
sempre lutando por sua execução dentro das restrições de escopo, tempo, custo e
qualidade. Esse déficit pode ser atribuído a formação da indústria e a quase
inexistência da produção independente para os grandes canais durante décadas.
A área de gerenciamento de projetos também conta com seu vocabulário
específico.
Primeiramente, temos o Gerente do Projeto. Sua função pode ser descrita
como: “a pessoa designada pela organização executora para atingir os objetivos do
projeto” (PMBOK, 2008, cap. 1.6).
Outra denominação muito utilizada, que às vezes gera dúvidas devido a sua
abrangência, é Stakeholder ou Partes Interessadas. Que é definida como: “[...]
pessoas, grupos de pessoas e organizações que estão ativamente envolvidos no
projeto ou, então, cujos interesses possam ser afetados de forma positiva ou negativa
em decorrência do resultado da execução ou conclusão do projeto.” (XAVIER, 2009,
cap. 1.2)
O Patrocinador (Sponsor), quando utilizada no mercado de TV, gera certo mal
entendido, pois geralmente indica o anunciante que investiu em certo conteúdo em
troca de divulgação de sua marca. Para o gerenciamento de projetos o termo tem uma
definição mais abrangente:
“Quando um projeto é concebido pela primeira vez, o patrocinador
o defende. Isso inclui servir de porta-voz para os níveis gerenciais
mais elevados buscando obter o apoio de toda a organização e
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promover os benefícios que o projeto trará. O patrocinador conduz
o projeto através do processo de comprometimento ou seleção até
a autorização formal e desempenha um papel significativo no
desenvolvimento do escopo inicial e do termo de abertura.”
(PMBOK, 2008, cap. 2.3).

Conceitos e ferramentas da administração formal, geralmente, passam ao largo
do mercado de produção de TV. Para realizar esse trabalho, essa aproximação é
fundamental e o primeiro passo para isso será corresponder as funções das duas
áreas.

1.3.2.

Organização da equipe de produção de TV e pontos de

contato com o gerenciamento de projetos

Para conseguirmos pensar a intersecção do PMBOK com a produção
audiovisual, primeiro precisamos entender como seria a divisão de funções.
O PMBOK (2008), divide o gerenciamento de projetos em 9 áreas de
conhecimento:
Integração

Integrar os diversos elementos do gerenciamento de
projetos

Escopo

Garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e
apenas o trabalho necessário, para que seja terminado com
sucesso

Tempo

Garantir que o projeto termine no prazo

Custo

Estimar o orçamento do projeto e controlar os custos de
modo que o projeto termine dentro do orçamento aprovado

Qualidade

Planejar, monitorar e controlar e ainda garantir que o
projeto satisfará os requisitos de qualidade especificados

Risco

Identificar, analisar e controlar os riscos do projeto

Comunicação

Gerar, coletar, disseminar, armazenar informações do
projeto de forma oportuna e apropriada

Recursos Humanos

Planejar, contratar ou mobilizar, desenvolver e gerenciar a
equipe de projeto
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Aquisições

Comprar ou contratar produtos, serviços ou resultados para
o projeto

Quadro 2 Áreas de Conhecimento - PMBOK (2008)
Fonte: Adaptado do PMBOK (2008)

A seguir, um exercício de uma possível configuração de equipe e seu
cruzamento com as 9 áreas de conhecimento:

Figura 2 Equipe e responsabilidades (Produção de TV e PMBOK)
Fonte: Elaboração do autor

Essa hierarquia de equipe varia de acordo com o projeto. Por exemplo, o
Produtor Executivo também poderia ser roteirista, ou o Producer ser Diretor, assim
como incontáveis outras configurações. O importante é perceber que funções do
trabalho audiovisual podem ser comparadas e niveladas pela organização da gestão
de projetos.
Vale sinalizar que o Producer, assim como o Gerente do Projeto, pode cuidar
de muito mais áreas e certamente deve integrar todas.
No Brasil temos a tradição do Diretor fazer o papel do Producer. Nos últimos
anos, alguns tipos de produção vem convidando diretores após os roteiros já estarem
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prontos, somente para a gravação e em seguida ele é dispensado da edição e
finalização. Nesses casos o projeto fica sem ninguém que acompanhe todo seu ciclo
de vida, da sua criação, desenvolvimento, gravação e edição à entrega final.

1.3.3.

O Ciclo de Vida do conteúdo audiovisual

Todo o projeto audiovisual pode ser dividido em três grandes fases:
Desenvolvimento do Plano de Projeto, Execução, Monitoramento e Controle e
Encerramento.
O Plano de Projeto define quais são os objetivos do projeto, seu universo e tipo
de narrativa, como serão tratadas suas questões principais. Após sua conclusão, esse
plano necessita ser aprovado pelo Patrocinador (Sponsor), Cliente e qualquer
Stakeholder que tenha autoridade para tal. Essa aprovação estabelece uma base
sólida e acordada para o encaminhamento da execução.
A execução dos projetos audiovisuais são divididos em três fases: Préprodução, Produção e Pós-Produção. Durante a execução também acontecem os
ciclos de monitoramento e controle. Momento em que se deve garantir que o projeto
seja entregue dentro das restrições de escopo, tempo, custo e qualidade.
A finalização do projeto se dá com a fase de encerramento, hora em que os
contratos são encerrados e as equipe desmobilizadas. Algumas empresas mais
estruturadas organizam o histórico do projeto com o registro das lições aprendidas.
Esse é um ponto fundamental para aprimorar a curva de aprendizado da empresa,
que pode melhorar, e muito, sua eficiência em projetos futuros.
Abaixo algumas atividades que podem ser executadas em cada fase.

Fase

1. Desenvolvimento do Plano de
Projeto

Atividades






Traçar Objetivos do projeto
Estudo de Mercado
Definir Plano Editorial
Desenvolvimento do Universo
Definição do arco e sinopses
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PréProdução











Elaboração do Cronograma
Elaboração do orçamento
Desenvolvimento de roteiros
Decupagem dos roteiros
Elaboração do plano de gravação
Contratação de equipe
Pesquisa de Casting
Contratação de Casting
Desenvolvimento do desenho de
produção
Desenvolvimento da direção de arte
(figurino, locações, etc.)
Produção de figurino
Construção de Cenário
Pesquisa de Locação
Gravação
Criação de gráficos
Sincronização de som
Edição
Correção de Cor
Finalização





Encerramento dos contratos
Desmobilização da equipe
Registro de lições aprendidas



2. Execução,
Monitorament
o e Controle

Produção

PósProdução

3. Encerramento











Quadro 3 Fases e atividades do Ciclo de Vida de um Projeto Audiovisual
Fonte: Elaboração do autor

O estudo desse trabalho está focado na Fase 1 do Ciclo de Vida do projeto.

2. Pesquisa
A pesquisa realizada por esse estudo tomou como universo a produção
independente de TV brasileira. Para identificar as necessidades e dificuldades desse
mercado, o universo foi dividido em dois grupos de amostras, conforme a função na
cadeia de produção:

20



Profissionais de nível estratégico: diretores de produção, programação,
conteúdo e criação, responsáveis por definir objetivos;



Profissionais de nível tático: produtores, diretores e gerentes de conteúdo,
responsáveis por executar o projeto segundo diretrizes estabelecidas.
A amostra é composta por sete executivos (nível estratégico) e dez produtores

(nível tático).

Figura 3 O que causa a necessidade de um novo projeto
Fonte: Elaboração do autor

Um pouco mais da metade dos executivos ouvidos (57%) citaram a audiência
como o principal motivador da criação e desenvolvimento de novos programas de TV.
Não foram citadas necessidades comerciais, o que indica um foco total no público
consumidor, imaginando que ao atingir a audiência se consiga o acordo comercial.
Portanto, para o desenvolvimento de qualquer ideia, deve-se colocar o público como
principal cliente, identificando o recorte de target. Estratégias para alcançá-lo são
fundamentais para o resultado satisfatório de qualquer projeto.
O canal de TV conhece sua marca, o público com que trabalha e também seus
possíveis anunciantes. O produtor pode alinhar forças para conseguir o melhor
resultado possível com o projeto. Parece ser óbvio que, para se atingir um resultado
que agrade o público, canal e produtor precisam estar alinhados quanto aos objetivos
estratégicos do projeto.
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Figura 4 Importância do Objetivo Estratégico
Fonte: Elaboração do autor

Embora executivos e produtores reconheçam a importância dos objetivos
estratégicos esperados pelo resultado do projeto, ambos imaginam ser esse o
conceito mais difícil de ser plenamente atingido ao final do projeto.

Figura 5 Característica mais difícil de ser completamente atingida ao fim do projeto
Fonte: Elaboração do autor
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Para a metade dos produtores consultados, esse problema vem da indefinição
dos objetivos estratégicos por parte dos executivos. Sem essa definição todo o
processo torna-se mais complexo, pois como se gera os requisitos do produto, a visão
do cliente, se o que se espera do projeto não está completamente definido?

Figura 6 Característica mais difícil de estar definida no início do projeto
Fonte: Elaboração do autor

Essa percepção também é compartilhada pelo outro lado do negócio, 43% dos
executivos responderam que não é frequente que os objetivos estratégicos sejam
claramente transmitidos às pessoas que irão executar o projeto, como mostra a Figura
7.
Todo projeto conta com um alto nível de incerteza em seu início, essa vai
diminuindo conforme a ideia se torna realidade. Aliada a essa incerteza, soma-se uma
dificuldade maior em seu planejamento, sendo que existem indefinições estratégicas
e dificuldades de trasmití-la. Ainda assim a grande maioria de executivos e produtores
vêem que os objetivos definidos foram atingidos ao final do projeto (Figura 8).
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Figura 7 Clareza e transmissão dos objetivos estratégicos do projeto
Fonte: Elaboração do autor

Figura 8 Objetivos atingidos
Fonte: Elaboração do autor

Podemos interpretar essa última constatação da seguinte forma: se o objetivo
estratégico não está claro ao início do projeto, esse irá se construindo juntamente com
a evolução do projeto. Ao final, o objetivo se alinha com o próprio produto do projeto,
que pode ou não satisfazer a oportunidade que originou a ideia. Além do mais, o
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desenvolviemento de um projeto sobre incertezas estruturais, com um norte um pouco
nebuloso, efetivamente estabelece que o processo seja mais incerto do que o
necessário, causando desgastes e possíveis frustações às partes.
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3. Fundamentação Teórica
Este estudo tem o propósito de desenvolver uma metodologia para a criação
de projetos de programas de TV, a partir da discussão de objetivos que a(s)
empresa(s) espera atingir com o produto.
Para isso, inicialmente, serão estudados métodos e conceitos que estruturam
e ajudam às definições dos objetivos estratégicos.
No

segundo

momento,

serão analisadas as melhores práticas em

gerenciamento de projetos propostas pelo PMI (Project Management Institute), e
organizadas no PMBOK (2008), nas áreas de Escopo e Qualidade.
Portanto dividiremos o estudo em 2 partes:
1. Desenvolvimento estratégico do projeto: Análise de mercado e definição dos
objetivos do projeto;


Estudo: Pensamento Criativo e Business Model Canvas.

2. Requisitos para desenvolvimento de plano de projeto;


Estudo: Melhores práticas de gerenciamento de projetos segundo o
PMBOK (2008);

3.1.

Pensamento Criativo

O pensamento criativo remete a maneiras menos ortodoxas de buscar novos
olhares para soluções de problemas e pode ser estimulado por processos
estruturados ou não. Muitos conhecem o brainstorm, que é apenas uma das formas
de explorar o pensamento criativo (nesse caso, de forma não estruturada).
Todas as técnicas que serão discutidas, entendem que um grupo de pessoas é
mais capaz de desenvolver soluções criativas do que o gênio solitário em sua sala.
Sobre a natureza gregária do ser humano, Steven Johnson escreveu: “mesmo com
toda tecnologia de ponta de um laboratório de biologia molecular, a ferramenta mais
produtiva para gerar boas ideias continua sendo uma roda de pessoas à mesa, falando
de trabalho” (JOHNSON, 2010, cap. 2, tradução nossa).
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Para gerar boas ideias, devem ser tomados cuidados com o ambiente de
discussão e sua dinâmica. O tempo de desenvolvimento de um conceito pode ser
fundamental, diferentemente do senso comum, as ideias não aparecem como geração
espontânea na mente dos mais dotados.

Na cultura humana, nós gostamos de pensar nas ideias
inovadoras como saltos no tempo, onde um gênio avança 50
anos no futuro e inventa algo que as mentes comuns, limitadas
no presente, não poderiam apresentar. Mas a verdade é que os
avanços tecnológicos (e científicos) raramente rompem as
possibilidades adjacentes; a história do progresso cultural é,
quase sem exceções, uma história de uma porta levando a outra,
explorando um palácio, sala após sala (JOHNSON, 2010, cap.
1, tradução nossa).

Aliás, o conceito de possibilidades adjacentes que Johnson descreve, foi
desenvolvido por Stuart Kauffman, biólogo americano. Kauffman desenvolveu
pesquisas nos campos da biofísica e da biologia teórica, notadamente na aplicação
da teoria dos sistemas complexos aos estudos a respeito da origem da vida. A Teoria
das Possibilidades Adjacentes foi metaforicamente aproximada da evolução do
pensamento humano como se a ideias estivessem numa sala com algumas portas
(possibilidades), cada porta escolhida seria um caminho seguido no desenvolvimento
da ideia. Então, “(a teoria das) possibilidades adjacentes é tanto sobre limites quanto
caminhos disponíveis. A todo instante da evolução da vida, existem portas que ainda
não poderão ser destrancadas”. (JOHNSON, 2010, cap. 1, tradução nossa).
Isso explica a necessidade de ter pessoas de diferentes experiências e focadas
em resolver um problema como formas de aumentar a possibilidades de novas ideias.
Incluir pessoas que estão fora do cotidiano ligado ao projeto, como ressaltaram
Michanek e Breiler (2014, cap. 3, tradução nossa) é uma boa saída, pois desses
colaboradores podem vir as perguntas estranhas que os especialistas se esqueceram
de fazer. Essa mistura tem o poder de libertar os especialistas dos padrões que estão
acostumados.
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Outro ponto importante é o ambiente, que deve ser agradável e favorecer
interações.

3.1.1. Processo Estruturado

Todo o processo de desenvolvimento de ideias precisa ter foco no resultado e
um plano claro e pré-definido, assim se estimula o grupo e mantém viva a lembrança
do que os levou ali.
“Estudos recente tem sugerido que o brainstorming é menos
efetivo do que seus participantes imaginam. Um problema com
o brainstorming é que ele é finito tanto em tempo quanto em
espaço: um grupo se reúne por uma hora em uma sala, ou por
um dia de retiro, expelem um monte de ideias malucas e a
reunião termina. As vezes algumas conexões úteis surgem, mas
na maioria das vezes as intuições relevantes não sincronizam
umas com as outras.” (JOHNSON, 2010, cap. 4, tradução
nossa).

É muito comum que os processos criativos tendam a acontecer num ambiente
em que se imagina que o livre reinado das ideias é suficiente, mas como salienta
Michanek e Breiler (2014), a liderança do processo deve ser delegado a uma pessoa
que será responsável por comandar, determinar os objetivos e processos e conduzir
o grupo por um caminho determinado. “O líder não é o criador de resultados, mas a
pessoa que cria as melhores condições para conseguir os resultados” (MICHANEK;
BREILER, 2014, cap. 3, tradução nossa).
Parte do processo de trabalhar em grupo exige que tudo seja anotado e fique
visível. Seja para registrar a evolução ou para inspirar os colaboradores. Um bom jeito
de conduzir o processo é que as ideias sejam escritas em Post-its e colocadas na
parede ou sobre cartolinas. A grande vantagem dos Post-its é que eles podem ser
colados e desgrudados, mudados de lugar, estar em lugares de destaque ou serem
colocados num grande emaranhado de ideias descartadas, mas dá a possibilidade de
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voltarem a ser considerados se a evolução das ideias tomar um rumo inesperado. Seu
uso deve seguir duas regras: escrever com caneta grossa e poucas palavras em cada
nota.
Esse processo estruturado se dá em fases: incialmente expõe-se o problema,
depois discute-se os objetivos que se espera do processo e a partir daí passa-se a
gerar ideias.
Nesse ponto a quantidade de ideias é mais importante do que a qualidade
delas, depois elas devem passar por processos de seleção e classificação. Para
encerrar, vale fazer a verificação, comparando com os objetivos e analisando se foram
ou não alcançados. Esse processo pode ser repetido até o grupo ficar satisfeito com
o resultado.

Figura 9 Processo Estruturado
Fonte: Elaboração do autor

Para a fase de Geração de ideias a presença de uma certa quantidade de caos
é sempre bem-vinda. Tomando emprestado da teoria da evolução das espécies de
Darwin (1859), sem doses de caos e erros, a vida não evoluiria, se multiplicaria em
cópias perfeitas e seria incapaz de se transformar.
O livro The Idea Agent: The Handbook on Creative Processes de Michanek e
Breiler (2014) traz técnicas para selecionar e classificar ideias. Algumas dessas
técnicas estão descritas a seguir.
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3.1.1.1. Método do Agrupamento

Crie Grupos. A partir de uma grande quantidade de ideias geradas, agrupe-as
por assunto e dê diferentes nomes para cada grupo de ideias. Tente trabalhar em
pares para que as decisões sejam discutidas. Quando todas as ideias tiverem sido
organizadas em grupos, se afaste e assegure que a distribuição dos grupos seja
exequível e clara. Evite títulos de grupos muito vagos.
Analise a importância do grupo em relação a resolução do problema
Agora discuta o quanto a ideia pode solucionar o problema inicial. Assegure
que os grupos com melhor potencial sejam colocados mais próximo do centro onde
está o problema e dê notas mais altas.
Defina limites. Quando todos os Grupos tiverem recebido pontuações, chegou
a hora de definir a nota de corte. Você pode determinar que todos os grupos que
tiveram nota acima de 5 merecem ser desenvolvidos, ou se o tempo for curto, só os
que tiverem nota máxima.

3.1.1.2. Três pontos

O três pontos é um método informal para classificar ideias que tem por objetivo
fazer com que os membros da equipe votem em suas ideias favoritas. A escolha deve
seguir 3 critérios:
1. Coloque as ideias em Post-its na parede;
2. Dê a para a equipe adesivos ou canetas de 3 cores. Cada cor
representa um critério. Por exemplo: azul – ideia de realização rápida,
vermelho – ideia inovadora e verde – potencial de mercado;
3. Deixe a equipe a vontade para votar em quais ideias eles pensam ser
melhor para cada categoria.

3.1.1.3. Matriz de quatro campos
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A matriz de quatro campos é um método usado para classificar a usabilidade
das ideias e é provavelmente a técnica mais comum de classificação.
1. Defina, como dono do projeto, quais parâmetros serão usados para avaliar
as ideias (podem ser desde aspectos de negócios como risco, custo e
oportunidade de receita, como aspectos mais subjetivos como moderno,
dramático, engraçado, etc.);
2. Desenhe uma matriz num quadro ou numa grande folha de papel com
quatro campos de mesmo tamanho. Escreva os parâmetros próximos a
cada campo;
3. Deixe a equipe posicionar as ideias nos campos da matriz que consideram
mais apropriados. Os melhores resultados são esperados quando
realizado em grupos para cada ideia;
4. Quando todas as ideias tiverem sido posicionadas, discuta com o grupo se
todos concordam com o resultado.

Quadro 4 Matriz de Quatro Campos
Fonte: Adaptação do autor

3.2.

BMG – Canvas
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Como ponto central desse estudo temos o entendimento da produção
audiovisual como negócios. Essa ideia tem que estar clara para todos os membros da
equipe para que os projetos sejam desenvolvidos como produtos, e não como peças
editoriais isoladas. A relação entre clientes, os valores, parceiros e possibilidades de
receitas fazem, e devem continuar fazendo, parte dessa lógica.
Para identificar e desenvolver cada projeto como um negócio próprio, vamos
utilizar o Business Model Canvas. Esta é uma ferramenta que permite desenvolver
modelos de negócios a partir de um mapa visual dividido em 9 blocos.
Essa metodologia foi inicialmente desenvolvida por Alexander Osterwalder e
explorada no livro Business Model Generation – Inovação em Modelos de Negócios:
um manual para visionários, inovadores e revolucionários (2012).
Segundo Osterwalder e Pigneur (2012), um modelo de negócio pode ser
desenvolvido a partir de várias perspectivas:


Recursos – se originam a partir da infraestrutura existente de uma organização
ou de um parceiro, para expandir ou transformar o Modelo de Negócios (ex.:
AWS da Amazon);



Oferta – criam novas propostas de valor que afetam outros componentes do
Modelo de Negócios;



Clientes – são baseadas nas necessidades do cliente, no acesso facilitado ou
aumento de conveniência;



Finanças – inovação a partir de preços ou Estruturas de Custos reduzidas, que
afetam os outros componentes (ex.: Xerox aluguel de copiadoras).
Tomaremos a perspectiva do Cliente como ponto de partida para as análises

desse trabalho, por ser a maior força motivadora do desenvolvimento de programas
de TV, ou seja, o público é sempre o maior cliente. Mas, como cliente, também
podemos pensar em outros agentes que não a audiência final, como o mercado
publicitário, outras empresas patrocinadoras e até o governo.
Hoje, para atingir seu cliente é necessário fazer com que ele experimente e
compartilhe do valor que seu produto criou.

Cada vez mais, os consumidores estão em busca de soluções
para satisfazer seu anseio de transformar o mundo globalizado
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num mundo melhor. Em um mundo confuso, eles buscam
empresas que abordem suas mais profundas necessidades de
justiça social, econômica e ambiental em sua missão, visão e
valores. Buscam não apenas satisfação funcional e emocional,
mas também satisfação espiritual, nos produtos e serviços que
escolhem.” (KOTLER; KARTAJAYA; SETIWAN, 2012. cap. 1).
Um caminho para começar a entender seus clientes ou segmentos de clientes
é utilizar a ferramenta Mapa de Empatia, desenvolvida pela empresa XPLANE.

3.2.1. Mapa de Empatia

Para utilizar esse método, primeiramente escolhe-se os principais segmentos
de clientes que interessam ao projeto. Nomeie cada um deles, e em seguida escolha
algumas características demográficas. Depois, numa discussão em grupo responda
às seguintes perguntas:
1. O que ele(a) vê?


Descreva o que seu cliente enxerga no ambiente.
 Como ele se imagina?
 Com quem se relaciona?
 Quem são seus amigos?
 A que ofertas ele está exposta?
 Que problemas ele encontra?

2. O que ele(a) escuta?


Descreva o ambiente que o influencia.
 O que seus amigos falam?
 Quem os influencia, e como?
 Que canais o impactam?

3. O que ele(a) realmente pensa e sente?


Tente esboçar o que se passa na cabeça dele
 O que é realmente importante para ele (o que talvez, não possa
confessar publicamente)?
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 Imagine suas emoções. O que o estimula?
 Tente descrever seus sonhos e aspirações
4. O que ele(a) fala e faz?


Imagine o que o cliente fala, ou como ele age em público
 Como são suas atitudes?
 O que fala para os outros?
 Atente para o que fala e o que realmente pensa ou sente

5. Qual é a dor do cliente?


Quais são suas maiores frustações?



O que o impede atingir seus objetivos?



Quais riscos ele tem medo de assumir?

6. Quais são suas necessidades?


O que ele realmente quer ou precisa conseguir?



Como ele mede o próprio sucesso?



Pense em algumas estratégias que ele pode usar para atingir seus
objetivos.

Conhecer seu cliente traz informações essenciais para o desenvolvimento do
produto e conceitua os objetivos que o projeto deve alcançar. A partir desse ponto
podemos pensar no modelo de negócios que deve descrever a lógica de criação,
entrega e captura de valor por parte de uma organização.

Inovar com Modelos de Negócios significa não olhar para trás,
pois o passado indica pouco do que é possível para Modelos
de Negócios futuros. A inovação em Modelos de Negócios não
tem nada a ver com observar a concorrência, já que inovar não
é copiar ou comparar, mas criar novos mecanismos de criação
de valor e receitas. Ao contrário, inovação em Modelos de
Negócios significa desafiar as ortodoxias para projetar modelos
originais que atendam a clientes insatisfeitos, novos ou que
nem haviam sido considerados (OSTERWALDER; PIGNEUR
2012, p.136).
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3.2.2. O Quadro de Modelo de Negócios (Business Model Canvas)

O Business Model Canvas é dividido em nove componentes que cobrem as
quatro principais áreas de um negócio: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade
financeira. Como um método visual todo o processo é apoiado pela Figura 10.

Figura 10 O Quadro de Modelo de Negócios
Fonte: Canvas. Business Model Generation. Disponível para download
<http://businessmodelgeneration.com/canvas>. Acessado em: 29 de mar. de 2014.



no

endereço

Segmentos de Clientes (SC) – Define os diferentes grupos de pessoas ou
organizações que uma empresa busca alcançar e servir;



Proposta de Valor (PV) – Busca resolver os problemas do cliente e satisfazer
suas necessidades através de pacotes de produtos e serviços;



Canais (CN) – Meios pelos quais as propostas de valor são levadas aos
clientes. Ex.: Canais de comunicação, distribuição e vendas;



Relacionamento com Clientes (RC) – Meios pelos quais se dará o
relacionamento com cada segmento de clientes;



Fontes de Receita (R$) – Representa o dinheiro que uma empresa gera a partir
de cada segmento de clientes;
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Atividades Chaves (AC) – Ações mais importantes que uma empresa deve
realizar para fazer seu Modelo de Negócios funcionar;



Recursos Principais (RP) – Recursos mais importantes exigidos para fazer o
Modelo de Negócios funcionar;



Parcerias Principais (PP) – Descreve a rede de fornecedores e parceiros que
colocam o Modelo de Negócios para funcionar;



Estrutura de Custo (C$) – Descreve todos os custos envolvidos na operação
de um Modelos de Negócios.
Para melhor compreensão, veja como os nove blocos se relacionam com as

quatro principais áreas de um Modelo de Negócios:

Quadro 5 Componentes do Quadro com áreas de modelos de negócios
Fonte: Elaboração do autor

Legenda:
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Para gerar o modelo de negócios a partir desse quadro, devemos fixá-lo numa
parede a vista de todo o grupo de discussão.
A criação de um modelo de negócios usando esse quadro pode começar por
qualquer bloco. Preferencialmente, o início deve ser feito a partir do ponto mais
importante ou gerador de oportunidade. No caso de produção para TV o ponto de foco
é a audiência, partiremos da discussão dos segmentos de clientes e seguiremos a
ordem abaixo:
1. Segmento de Clientes
2. Proposta de Valor
3. Canais
4. Relacionamento com Clientes
5. Fontes de Receitas
6. Atividades Chaves
7. Recursos Principais
8. Parcerias Principais
9. Estrutura de Custo
Como todo o processo é feito em grupo, o uso de post-its para cada ideia é
adequado. Nesse sentido, a ordem pode ser quebrada se alguma ideia surgir, porém
convém sempre voltar ao caminho estabelecido, essa direção ajuda no
desenvolvimento orientado por oportunidade, necessidades e resultado.

3.2.2.1. Segmentos de Clientes

Segmentos de Clientes são diferentes grupos de pessoas ou organizações que
uma empresa, através de seus produtos ou serviços, buscam alcançar. Para melhor
atingir o objetivo, esses segmentos devem ser agrupados segundo suas
necessidades, comportamentos e outros atributos comuns. A partir desse ponto a
empresa deve definir quais segmentos pretende atender ou não.
Grupos de clientes representam segmentos distintos se (OSTERWALDER;
PIGNEUR, 2012, p.20):


Suas necessidades exigem e justificam uma oferta diferente;



São alcançados por canais de distribuição diferentes;
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Exigem diferentes tipos de relacionamento;



Tem lucratividades substanciais diferentes;



Estão dispostos a pagar por aspectos diferentes da oferta.

Pensando em um programa de TV, alguns exemplos de segmento de clientes
podem ser: diferentes segmentos de público, possíveis empresas patrocinadoras,
programadoras e emissoras de TV.
Diferentes segmentos de clientes podem ser representados no Quadro com
diferentes cores. Assim, é possível seguir o que cada grupo de cliente gerou durante
todo o processo.

3.2.2.2. Proposta de Valor

Para Osterwalder e Pigneur (2012, p. 22), “O componente Proposta e Valor é o
motivo pelo qual os clientes escolhem uma empresa ou outra. Ela resolve um
problema ou satisfaz uma necessidade do consumidor.”
Cada uma das propostas levantadas atenderá a desejos de segmentos de
clientes específicos. Esses valores podem ser quantitativos (preço, velocidade de
serviço) ou, como no nosso caso, qualitativo, que é quando o produto deve atender a
uma demanda subjetiva do cliente (experiência, autoestima, identificação, diversão).
Durante essa fase algumas perguntas podem ser feitas a cada segmento de
clientes:


Que valor entregamos ao cliente?



Qual problema estamos ajudando a resolver?



Que necessidade estamos satisfazendo?

Um programa de TV pode criar diferentes propostas de valor em relação a
informação e entretenimento para diferentes recortes de assuntos. Por exemplo: um
reality show sobre maquiagem pode oferecer entretimento ao mesmo tempo que
mostra novas e diferentes formas de usar maquiagem. Um programa de
comportamento jovem pode causar uma identificação imediata com quem está nesse
momento da vida, se for devidamente endereçado a esse público, criando a sensação
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no público de pertencer e ver sua vida espelhada na narrativa, por mais que esteja
sendo vivida por outras pessoas e em um lugar diferente.

3.2.2.3. Canais

Os Canais, podem ser descritos como os meios pelos quais as Propostas de
Valores serão entregues aos diferentes Segmentos de Clientes. Não só com a entrega
do produto em si, mas também com toda a comunicação e feedback dos clientes.
Nesse sentido, os canais servem a diversas funções:


Ampliar o conhecimento dos clientes sobre os produtos e serviços da empresa;



Ajudar os clientes a avaliar a Proposta de Valor de uma empresa;



Permitir que os clientes adquiram produtos e serviços específicos;



Levar uma Proposta de Valor aos clientes;



Fornecer suporte ao cliente após a compra.
Para um produto audiovisual os canais podem ser: canal de exibição,

campanha de marketing, licenciamento de personagens, redes sociais, equipe de
vendas, site, mobile apps, etc.

3.2.2.4. Relacionamento com Clientes

Esse bloco descreve as diversas formas de relacionamentos entre os distintos
clientes e influenciará profundamente a experiência de cada um deles. Essa relacão
pode ser guiada pelas seguintes motivações:


Conquista do cliente;



Retenção do cliente;



Ampliação de público.

Hoje as redes sociais são o maior ponto de relacionamento com a audiência,
portanto esse é um tipo de relacionamento que deve ser pensado, planejado e
adequado a cada projeto. No caso de um produtor independente que garanta sua
propriedade do conteúdo, talvez seja interessante que ele cuide das redes sociais do
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programa, como forma de alimentar e se responsabilizar pela evolução do seu
produto, deixando para o canal somente o apoio e comunicação institucional.
Hoje essa pode ser uma grande quebra de braço, pois evidentemente ao canal
interessa ter a rede do conteúdo para alavancar suas redes próprias, seja
institucionais ou de propriedades. Tudo depende do tipo de contrato que as partes
terão em relação ao conteúdo. Deve-se levar em conta o tipo de relação que o canal
pretende ter com a propriedade, por exemplo se já tiver garantida sua opção de
coprodução (ou distribuição) de novas temporadas e spin-offs. Ao produtor cabe
entender qual empresa conseguirá melhor se relacionar com o público, quem tem
melhores ferramentas e profissionais para isso.
Outras formas de relacionamentos podem ocorrer ainda no desenvolvimento
do projeto, por exemplo se ele tiver uma característica colaborativa em seu DNA.
Alguns projetos nascem e se desenvolvem da contribuição da audiência. Grandes
reality-shows como Big Brother, A Fazenda, The Voice, perderiam seu melhor ponto
de contato se os canais de votação dos participantes não estivessem pensados e
devidamente desenvolvidos.

3.2.2.5. Fontes de Receitas

Nesse bloco devem estar descritos as entradas de receitas esperada para o
projeto. Alguns exemplos seriam: leis de incentivo, financiamento direto do canal de
exibição, contratos de distribuição, licenciamento de produtos, licenciamento de
formato.

3.2.2.6. Atividades-Chave

Para entender quais Atividades-Chaves o modelo de negócios precisa para
funcionar, podemos tentar responder as seguintes perguntas:


Que Atividades-Chaves nossa Proposta de Valor requer?



Nossos Canais de Distribuição?



Relacionamento com Clientes?
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Fontes de Receitas?

Cada projeto de programa de TV tem suas particularidades. Alguns exigem
roteiros inovadores a cada dia, outros exigem um cenário que faz toda a diferença
para o produto.
Reconhecer as necessidades do projeto ajuda a identificar os diversos tipos de
relacionamento com fornecedores e patrocinadores que, por vezes, o projeto exige
para se atingir os objetivos que se espera.
Então, as Atividade-Chaves descrevem as principais ações para que as
Propostas de Valores sejam geradas e entregues aos clientes.

3.2.2.7. Recursos Principais

Os Recursos Principais são aqueles necessários para executar as AtividadesChaves. Eles podem ser físicos, financeiros, intelectuais ou humanos.
A partir dos exemplos citados em Atividades-Chaves podemos levantar alguns
recursos principais:
Alguns projetos podem exigir que a equipe de criação seja experiente ao ponto
de conseguir se reinventar a todo o tempo, como no caso dos Late Shows americanos,
outros programas podem exigir um desenvolvimento complexo de cenário (se um
participante de um Gameshow após errar a resposta deve ser catapultado para fora
do cenário, a equipe de cenário deve ter recursos suficientes e capacidade de
realização do projeto).

3.2.2.8. Parcerias Principais

O componente Parcerias Principais descreve a rede de fornecedores e os
parceiros que põe o Modelos de Negócios para funcionar, seja otimizando os modelos,
compartilhando riscos ou adquirindo recursos.
Segundo Osterwalder e Pigneur (2012), podemos distinguir quatro tipos
diferentes de parcerias:


Alianças estratégicas entre não competidores;
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Coopetição: parcerias estratégicas entre concorrentes;



Joint ventures para desenvolver novos negócios;



Relação comprador-fornecedor para garantir suprimentos confiáveis.

3.2.2.9. Estrutura de Custo

Agora, conhecendo os recursos e parceiros necessários para o modelo de
negócios é possível montar a estrutura de custo, isto é, todos os custos necessários
para que o modelo de negócios funcione.

3.2.2.10. Revisão

Durante todo o processo de desenvolvimento do Quadro de Modelo de
Negócios, novas ideias e perspectivas devem surgir, então esse é um método que
permite que a revisão seja feita a qualquer momento.

3.3.

Boas práticas em gerenciamento de projetos - PMBOK

Todo o projeto, por ter um resultado único, possui um grande potencial para
mudanças. Imagina-se que será conduzido por uma equipe que foi formada para seu
propósito e que durante o processo podem aparecer imprevistos que implicam no seu
resultado. Por isso, durante todo o processo espera-se que sua condução seja
adaptada e corrigida com foco no resultado esperado.
Segundo o PMBOK (2008), para que um projeto seja bem sucedido, a equipe
deve:


Selecionar os processos apropriados necessários para cumprir os
objetivos do projeto;



Usar uma abordagem definida que possa ser adotada para atender aos
requisitos;

42



Cumprir os requisitos para atender às necessidades e expectativas das
partes interessadas e



Obter um equilíbrio entre as demandas concorrentes de escopo, tempo,
custo, qualidade, recursos e riscos, para gerar o produto, serviço ou o
resultado especificado.

A quarta versão do PMBOK (2008), lida com nove áreas de conhecimento. São
elas: Integração, Escopo, Tempo, Qualidade, Custo, Recursos Humanos, Riscos,
Comunicação e Aquisições. Para organizar todo o gerenciamento de projetos são
usados 42 processos agrupados em 5 grupos (Iniciação, Planejamento, Execução,
Monitoramento e Controle e Encerramento).

Iniciação

Processos de gerenciamento de autorização para que se dê início a um
projeto ou a uma de suas fases

Planejamento

Processos de criação e manutenção do plano do projeto, selecionando
o melhor caminho para que sejam alcançados os objetivos

Execução

Processos de coordenação de recursos físicos (pessoas, materiais e
equipamento) executando o que foi planejado de forma a atender às
especificações do projeto

Processos que buscam garantir que os objetivos do projeto sejam
Monitoramento atingidos. Realizam o acompanhamento e a medição regular do
e Controle
progresso, visando à identificação de desvios do plano e
implementando ações corretivas, quando necessárias
Encerramento

Processos de formalização do fim do projeto ou de uma fase,
comunicação de tais eventos às partes interessadas, arquivamento e
aceitação final da fase de projeto

Quadro 6 Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos
Fonte: Adaptado de XAVIER, 2009, cap. 2.1

Cada um dos 42 processos de gerenciamento de projetos está descrito no
apêndice A.
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3.3.1. Gerenciamento de Qualidade

Gerenciar qualidade num projeto audiovisual não é tarefa fácil. Toda a
realização do trabalho parte de uma ideia abstrata e vai tomando forma com a
contribuição de inúmeros profissionais. Porém, como o resultado final de um projeto
com essas características não é funcional e sim um produto que tenta atender às
necessidades subjetivas do público, a medição da performance do resultado é algo
extremamente difícil de ser compreendido.
Pensar que a audiência é a única forma de resultado esperado, pode ser um
problema para projetos de diversas características, além de muito limitador. Isso
porque um produto audiovisual pode cumprir outras funções, como de consolidação
de uma ideia, marca ou informação. A TV aberta tenta produzir programas, no
principais horários, que atendam ao público de forma geral. No universo da TV paga,
os canais tentam além de conseguir audiência, construir e preservar a identidade.
Para nós o foco serão os programas feitos em temporadas, isso significa que o
resultado da performance do produto só será percebida depois que o projeto estiver
encerrado ou muito avançado em sua execução.
Essa é a característica da maioria dos projetos da TV paga e é nesse campo
que a produção independente deve crescer no futuro próximo. Com isso, estamos
retirando da análise os programas diários, novelas, jornais, produtos típicos da TV
aberta e que conseguem ter o feedback do público e mercado durante sua execução.
Sendo assim, as medidas de qualidade do produto, e do projeto que o
executará, devem vir da definição de escopo, das necessidades de negócio e dos
objetivos estratégicos.
Fazer a gestão da qualidade do projeto significa incluir os processos e as
atividades da organização executora que determinam as políticas de qualidade, os
objetivos e as responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça às necessidades
para as quais foi empreendido. (PMBOK, 2008, cap. 8).
Então, além da identificação da qualidade que o projeto exige, devemos
planejar como atingir. Ainda seguindo o PMBOK (2008), deve-se atentar que gerenciar
qualidade leva em conta:


A satisfação do cliente;
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Prevenção ao invés de inspeção;



Melhoria contínua através do ciclo PDCA.
O ciclo PDCA - Plan (planejar), Do (executar), Check (verificar), Act (agir),

desenvolvido por Shewhart e disseminado por Deming a partir da década de 50, é um
método interativo de gestão em quatro passos (CICLO PDCA. In: WIKIPÉDIA, 2014)
e fornece a base para a gestão de qualidade.

Figura 11 Ciclo PDCA
Fonte: Adaptado de Iso 9001 Checklist. Free PDCA Guidance. Disponível em <http://www.iso-9001checklist.co.uk/iso-9001-training.htm>. Acessado em 23 de mar. de 2014. Tradução nossa.

Problemas com a qualidade do produto podem afetar o custo do projeto, seria
o caso de alguma parte interessada não identificar na entrega os requisitos acordados.
Isso acarreta em retrabalho, até que se obtenha o aceite do cliente. Para diminuir
esses acontecimentos “a organização patrocinadora pode optar por investir na
melhoria da qualidade dos produtos, principalmente na avaliação e prevenção de
defeitos para reduzir o custo externo da qualidade” (PMBOK 2008, cap. 8, edição
digital)
No mercado de produção de TV, muitas vezes a data de estreia do programa
está previamente definida e segue estratégias de programação que levam em conta
diversos fatores como: concorrência, efemérides ou oportunidades comerciais. O valor
a ser investido dificilmente será alterado, após a aprovação do orçamento.
Seguindo esse raciocínio, tendo em vista que qualquer projeto conta com alto
grau de incertezas e toda execução de uma ideia merece correções e ajustes
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constantes para que se atinja o resultado esperado, restam dois lugares que sofrerão
com o mal planejamento: o escopo e a qualidade.
As mudanças de escopo, tem certo limite para que o produto não se
descaracterize, portanto o maior impacto, nesse caso negativo, se dá na qualidade do
produto. Por isso a qualidade de um projeto audiovisual deve ser amplamente
discutida e planejada.
Planejar a qualidade significa identificar os requisitos e/ou padrões de qualidade
do projeto e do produto, além de documentar como a conformidade destes será
demonstrada. Cumprir os critérios de aceitação significa que as necessidades do
cliente foram atendidas. (PMBOK 2008, cap. 8.1).
Esse plano deve descrever o sistema de qualidade do projeto, a estrutura
organizacional, as responsabilidades, os procedimento, os processos e os recursos
necessários para a implementação do gerenciamento de qualidade (XAVIER, 2009,
cap. 7.2.6).
Pensar em qualidade num projeto de produção audiovisual tem pelo menos
duas dimensões: a técnica e a artística.
A qualidade técnica é facilmente definida e controlada pois advém de
parâmetros de exibição, como formato de arquivo, nível de vídeo e de áudio. Agora a
qualidade artística, essa é completamente subjetiva e a melhor forma de garanti-la é
com a discussão de ideias. Criadores e executivos testam diferentes formas,
narrativas e cenários, às vezes fazendo pilotos, para alinharem o que todos esperam
como resultado.

3.3.2. Gerenciamento de Escopo

Quando falamos em escopo, temos que separar o escopo do produto e o
escopo do projeto. O escopo do produto são “as características e funções que
descrevem um produto, serviço ou resultado” (PMBOK, 2008, cap. 5), é o que se
espera atingir. Já o escopo do projeto é “o trabalho que precisa ser realizado para
entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções
especificadas.” (PMBOK 2008, cap. 5).
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Cabe ao gerente do projeto e sua equipe identificar e validar o escopo do
produto e traçar processos para que o projeto inclua o trabalho necessário, e só o
necessário, para que o projeto seja concluído com sucesso.
“[...] quando se vai gerenciar um projeto, um grande desafio é
definir claramente os produtos e/ou serviços relacionados aos
seus objetivos, os quais serão entregues ao patrocinador/cliente,
estabelecendo o escopo do trabalho que deve ser realizado pela
equipe do projeto. Esses produtos e serviços são deliverables
(entregas) do projeto”. (XAVIER, 2009, cap. 2.3, edição digital)
Nesse contexto o Gerente de Projetos (ou Producer, no caso da produção de
TV) deve entender os objetivos que se espera com o produto e transformar em um
plano de ação para que o resultado do projeto possa atingir tais metas. Em muitos
casos, ele terá que estabelecer alguns parâmetros e desenvolver a ideia além do que
os executivos forneceram e validar com os stakeholders, para só a partir daí poder
desenvolver seu plano de gerenciamento do projeto.
A iniciação de qualquer projeto, se dá com a preparação do Termo de Abertura
do Projeto pelo GP. Esse documento é a autorização formal do início de um projeto.
Nele consta a designação do Gerente de Projeto, dando poderes para conduzir o
projeto, além de outras informações:


Justificativa do Projeto;



Escopo (visão do cliente);



Premissas;



Restrições.
Essas informações ainda podem ser gerais e serão melhor definidas conforme

o progresso do projeto. A primeira maneira de aprofundar o entendimento das
características do projeto é identificando os stakeholders.
Nesse momento analisa-se na empresa, e até externamente, quem são as
partes interessadas. O diretor que apoia o projeto, as áreas da empresa que estarão
envolvidas, o consumidor, a concorrência, quanto mais e melhor forem identificados
os stakeholders, mais chances do plano de projeto satisfazer os interessados e, por
consequência, mais chances do projeto cumprir seus objetivos. Essas informações
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ajudarão a fornecer detalhes sobre os requisitos do projeto na visão de cada parte
interessada.
A partir desses dados, inicia-se a Gestão de Escopo. A primeira atividade a ser
feita na fase de planejamento é a Coleta de Requisitos do Projeto.
“Coletar Requisitos: Processo de definir e documentar as
funções e funcionalidades do projeto e do produto necessárias
para atender às necessidades e expectativas das partes
interessadas [...] Os requisitos incluem as necessidades
quantificadas

e

documentadas,

e

as

expectativas

do

patrocinador, cliente e outras partes interessadas. Estes
requisitos precisam ser obtidos, analisados e registrados com
detalhes suficientes para serem medidos uma vez que a
execução do projeto se inicie. Coletar os requisitos é definir e
gerenciar as expectativas do cliente” (PMBOK 2008, cap. 5.1).
O levantamento dos requisitos de qualquer projeto é de fundamental
importância. Nesse momento, podemos descobrir que será necessário preparar um
quadro específico no programa de TV que comporte integração comercial ou que
devemos integrar ao projeto uma equipe específica de analistas de mídias sócias, já
que se pretende atingir uma enorme interação com as redes durante a exibição.
“Os requisitos devem ser não-ambíguos (mensuráveis e passíveis de testes),
investigáveis, completos, consistentes e aceitáveis para as principais partes
interessadas”. (PMBOK, 2008, cap. 5.1.3).
Algumas ferramentas e técnicas para realizar a coleta de requisitos são:
Entrevistas, Focus Group, Workshops, técnicas de criatividade em grupo,
brainstorming, mapas mentais, técnicas de tomadas de decisão em grupo,
questionário e pesquisa, observações, protótipos (pilotos), etc.
Nessa fase também devemos entender os limites do projeto, suas restrições e
premissas.
Como resultado da Coleta de Requisitos podemos ter as seguintes
informações:
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A necessidade do negócio ou oportunidade a ser aproveitada,

descrevendo as limitações da situação atual e por que o projeto foi empreendido;


Objetivos do negócio e do projeto para permitir rastreamento;



Processos de negócios, informações e interação com o produto de forma

apropriada a ser documentada textualmente numa lista de requisitos, em modelos ou
ambos;


Requisitos não funcionais, tais como nível de serviço, desempenho,

cuidados, segurança, atendimento a leis e regulamentos;


Requisitos de qualidade;



Critérios de Aceitação;



Regras de negócio declarando os princípios e diretrizes da organização;



Impactos em outras áreas organizacionais tais como a central de

atendimento, força de vendas, áreas de tecnologia;


Impactos em outras entidades internas ou externas à organização;



Requisitos de suporte e treinamento e



Premissas e restrições dos requisitos. (PMBOK 2008, cap. 5.1.3)

Com a informação coletada pode-se então formalizar a descrição detalhada do
produto e do projeto. Nesse momento, aconselha-se que essa descrição seja validada
pelos principais stakeholders para garantir que todos tenham o mesmo entendimento
do projeto. A partir dessa documentação é que o GP poderá estabelecer a estratégia
para geração desses requisitos.
Uma ferramenta importante para o andamento do projeto é a Matriz de
Rastreabilidade de requisitos. Com ela conseguimos acompanhar, durante a evolução
do projeto, se os requisitos iniciais estão sendo cumpridos e ter sempre em mente sua
necessidade e importância.
A Matriz de Rastreabilidade de Requisitos pode ser representada como uma
tabela que liga os requisitos às suas origens e os rastreia durante todo o ciclo de vida
do projeto. A utilização de uma matriz de rastreabilidade ajuda a garantir que cada
requisito adiciona valor de negócio através da sua ligação aos objetivos de negócio e
aos objetivos do projeto. Essa tabela pode incluir os seguintes atributos ligados a cada
requisito: identificador único, descrição textual dos requisitos, argumentos de sua
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inclusão, proprietário, fonte, prioridade, versão, status atual (cancelado, adiado,
adicionado, aprovado) e a data de conclusão” (PMBOK 2008, cap. 5.1).

3.3.2.1. Criação da EAP

Com o Escopo do projeto definido parte-se para a criação da EAP (Estrutura
Analítica do Projeto ou WBS – Work Breakdown Structure), que é a subdivisão das
entregas necessárias para o cumprimento do projeto. Essa divisão em itens
entregáveis facilita o gerenciamento.
Na produção de um programa de TV os itens da EAP ajudam, por exemplo, no
controle das entregas que estão acordadas. O canal, o investidor ou o Produtor
Executivo podem acompanhar o andamento em intervalos menores, como por
exemplo a entrega dos roteiros, pesquisa de locação ou as primeiras edições do
programa.
Exemplo de EAP de um programa de TV:

Figura 12 EAP de Projeto Genérico de TV
Fonte: Elaboração do autor
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A EAP também pode ser representada na forma de lista:
1. Programa Genérico
1.1. Desenvolvimento
1.1.1. Roteiros
1.1.2. Cronograma
1.1.3. Orçamento
1.2. Pré-Produção
1.2.1. Casting
1.2.2. Cenário
1.2.3. Figurino
1.2.4. Plano de Gravação
1.3. Produção
1.3.1. Gravação
1.3.2. Gráficos
1.4. Pós-Produção
1.4.1. Edição
1.4.2. Sonorização
1.4.3. Finalização
1.5. Exibição
A EAP deve ser desenvolvida por entregas ou fases, não faz parte dela as
atividades efetivamente necessárias para se realizar o trabalho. O nível mais baixo da
EAP chama-se pacote de trabalho (work packages) e é a partir dele que as atividades
serão identificadas, sequenciadas e terão tempo e custo estimado.
“A EAP, juntamente com o cronograma e o orçamento correspondentes,
formam a linha de base do projeto, em relação à qual é realizado seu
acompanhamento, permitindo a medição de desempenho” (XAVIER, 2009, cap. 5.1).
O documento que encerra o planejamento de Escopo de um projeto é o
Dicionário da EAP, nele cada pacote de trabalho definido ganha mais informações,
como forma de aumentar a acuidade do trabalho a ser realizado.
Segundo o PMBOK (2008, cap. 5.3), para cada item da EAP pode-se incluir as
seguintes informações no dicionário:


Código de identificador de conta;
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Descrição do trabalho;



Organização responsável pela execução;



Lista de marcos do cronograma;



Atividades de cronograma associadas;



Recursos necessários;



Estimativa de custos;



Requisitos de qualidade;



Critérios de aceitação;



Referências técnicas e



Informações de contrato.

3.3.2.2. Resumo Escopo

A fim de definir o escopo do produto e, a partir desse, desenhar o escopo do
projeto, a quarta edição do PMBOK (2008) indica que sigamos os passos a abaixo:

Processo/Atividade
1. Termo de Abertura

2. Identificar
Stakeholders

Descrição

Respondabilidade

 Comunicação formal de
início de Projeto
 Designação do Gerente
responsável por conduzir
o trabalho, dando a ele
plenos poderes para que o
projeto
possa
ser
gerenciado
 Justificativa
 Premissas
 Restrições
Identificar
as
partes
interessadas no projeto
(internas e externas)

Sponsor (Executivo ou
Empresa patrocinadora do
projeto) entidade capaz de
fornecer:
 Recursos necessários
 Orientações
estratégicas
 Apoio político

Responsável
pela
comunicação da evolução
do
projeto
aos
stakeholders. No caso da
produção de TV essa
responsabilidade pode ser
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do Gerente do Projeto
(Producer) e equipe
3. Coletar Requisitos

4. Definir Escopo

5. Criar EAP

Definir e documentar:

Gerente
de
Projeto
(Producer) e equipe

 Necessidades do negócio
 Objetivos do negócio
 As
expectativas
do
patrocinador, cliente e
outras partes interessadas
 Requisitos de qualidade
 Critérios de Aceitação
 Regras
de
negócio
declarando os princípios
diretrizes da organização
 Impactos em outras áreas
organizacionais
 Impactos
em
outras
entidades internas ou
externas à organização
 Matriz de Rastreabilidade
de Requisitos
Definir o escopo do projeto, Gerente
de
Projeto
capaz de atender aos (Producer) e equipe
requisitos levantados
Subdivisão
do
trabalho Gerente
de
Projeto
necessário para a realização (Producer) e equipe
do projeto. Criar o dicionário
da EAP

Quadro 7 Processos de definição de escopo em projetos
Fonte: Elaboração do autor
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4. Metodologia
Como já foi mencionado um projeto de programa de TV pode surgir de
diferentes situações, oportunidades ou necessidades. Pode surgir de um roteirista
freelancer, de um produtor a partir de uma oportunidade de financiamento ou
internamente em um canal de tv.
Para montar uma metodologia abrangente e que atenda as diversas etapas e
estruturas do projeto, descreveremos um framework objetivo e funcional. Esse
desenho, que foi baseado em processos conceituais, será alimentado por etapas
genéricas do desenvolvimento do projeto, a partir da ideia inicial e até as possíveis
definições e contribuições do cliente. Por ser uma reunião de ferramentas dentro de
um processo estruturado, também pode ser aplicada por partes, utilizando segmentos
do processo que sejam apropriados para as necessidades do projeto.
O processo está dividido em quatro grandes fases: Iniciação, Planejamento
Estratégico, Desenvolvimento Editorial do Projeto e Projeto.

Figura 13 Fases da Metodologia
Fonte: Elaboração do autor

A primeira fase de Iniciação cuida da comunicação do início do projeto para a
empresa, da indicação do responsável por sua condução e da seleção do grupo de
que irá trabalhar em seu desenvolvimento.
A fase de Planejamento Estratégico pretende desenvolver a ideia sob a
perspectiva de um modelo de negócios. Nessa fase serão discutidos os segmentos
de clientes do projeto, sua proposta de valor, canais e relacionamento com o cliente,
além da infraestrutura necessária e a viabilidade financeira do projeto através do
Quadro de Modelo de Negócios.
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O término dessa fase fornece uma visão ampla do produto do projeto e muitas
características do projeto já podem ser identificadas. Com o conhecimento das
oportunidades e objetivos, agora em mãos, pode-se guiar o Desenvolvimento Editorial
do Projeto.
Durante o Desenvolvimento Editorial do Projeto é que serão discutidas as
características artísticas.
A seguir, é preciso formalizar toda a discussão de forma tangível, para ser
apresentada a canais e patrocinadores, além de fornecer informações para o
desenvolvimento de outros documentos essenciais ao projeto, como o cronograma,
orçamento, plano de riscos, plano de comunicação, etc.
Ao término, a metodologia pretende fornecer um projeto audiovisual maduro,
que tenha objetivos claros e favorecer a comunicação com todos os stakeholders do
projeto.

4.1.

Sala de Desenvolvimento

Grande parte dos processos dessa metodologia será desenvolvida em grupo,
baseada em discussões e troca de experiências. A esse grupo chamaremos de Sala
de Desenvolvimento. O perfil dos integrantes deve ser o mais diverso possível, com
diferentes níveis de experiências e até maturidade. Dessa grande mistura espera-se
que ideias criativas e inovadoras encontrem eco com o diálogo.
A equipe deve ser montada de forma diversificada: “de várias unidades de
negócios, diversas idades, diferentes especialidades, diferentes tempos de trabalho
no

mercado,

diferentes

experiências,

diferentes

históricos

culturais”

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2012, p. 142).
Além dos participantes do grupo, três figuras serão muito importantes para os
processos em grupo: o Líder Criativo, o Coordenador e o Sponsor (Patrocinador).

Sponsor
(Patrocinador)

Nesse caso o Sponsor não se
trata da empresa que financia o
projeto, mas sim a pessoa
dentro da organização que apoia
politicamente o projeto (pode

Geralmente é um executivo
que,
conhecendo
os
objetivos estratégicos da
empresa,
defende
a
execução do projeto. No
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inclusive tê-lo encomendado) e caso de canais pode ser o
pode garantir recursos para sua Diretor
de
Produção,
execução
Programação, Marketing,
Publicidade ou Brand
Manager. No caso de
produtoras geralmente são
Diretores de Conteúdo ou
Produtores Executivos

Líder Criativo

Tem a responsabilidade de Producers,
Diretores,
executar o projeto de forma que Showrunners ou Roteiristas
atenda aos objetivos definidos.
Em gerenciamento de projetos
esse seria o papel do GP
(Gerente de Projeto)

Coordenador

Tem a responsabilidade de Pode ser qualquer pessoa
conduzir
o processo de do grupo que tenha
desenvolvimento seguindo a familiaridade
com
o
metodologia acordada.
processo e discussões em
grupo, inclusive Producers,
Diretores, Showrunners ou
Roteiristas

Quadro 8 Funções na Sala de Desenvolvimento
Fonte: Elaboração do autor

Nem sempre o Sponsor poderá estar persente durante todo o processo, porém
ele deve “aprovar” os participantes da Sala de Desenvolvimento, pois o projeto será
desenvolvido com esse grupo e é necessário que ele confie no resultado que será
gerado. Ao final de cada fase é essencial que o resultado seja apresentado para o
Sponsor, para ser validado antes de seguir para a próxima etapa. Assim evita-se que
o trabalho do grupo se desenvolva sobre ideias que a empresa não concordaria ou
com premissas que o próprio Sponsor discorda.
Durante as discussões em grupo algumas regras devem ser seguidas:


Não julgar;



Uma discussão por vez;



Quantidade é o que importa;



Pense visualmente (use Post-its);
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Encoraje ideias malucas.
Um grande risco nas discussões em grupo é que o Sponsor ou Líder Criativo

inibam ou censurem as novas ideias, por sua relação com o projeto ou mesmo por
imaginar que um certo caminho não seria apropriado. Essa postura geralmente
desmotiva o grupo e impede que soluções inovadoras sejam imaginadas. Com isso,
muito provavelmente, o resultado do projeto seria o mesmo que a empresa já está
acostumada, tornando todo o esforço para encontrar saídas inovadoras inúteis.

4.2.

Iniciação

No primeiro momento, precisamos que a empresa saiba que um novo projeto
está sendo pensado e quem será o responsável por sua condução. Algumas linhas
que descrevem o que se espera e a justificativa de fazê-lo são sempre bem vindas.
Esse tipo de comunicação é importante, pois em pouco tempo muitos departamentos
e pessoas serão impactados com demandas para o projeto.
A última ação dessa fase será a escolha da equipe que formará a Sala de
Desenvolvimento.
Ao final, geramos a Iniciação do Projeto, um documento que se assemelha a
TAP (Termo de Abertura do Projeto) e serve de introdução para a próxima fase:
Planejamento Estratégico.
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Figura 14 Iniciação do Projeto
Fonte: Elaboração do autor

4.3.

Planejamento Estratégico

Nessa fase iremos pensar no projeto como um negócio. Identificar seus
segmentos de clientes, sua proposta de valor, canais e possíveis clientes,
infraestrutura e viabilidade financeira. Toda essa discussão se dará na Sala de
Desenvolvimento com a equipe formada na fase anterior: Líder Criativo (responsável
pelo projeto), Coordenador (responsável pela condução do processo) e grupo formado
por pessoas de diferentes experiências. Nessa equipe vale ter representantes de
vendas, marketing, operações... cada um pode colaborar com diferentes pontos de
vistas sobre o projeto. O Sponsor é uma figura importante pois, por ser o aliado com
mais poder político sobre o projeto, deve estar de acordo com o progresso do mesmo.
Antes do início das sessões, Sponsor, Líder Criativo e Coordenador devem se
reunir para discutir como será o processo e encontrar dados de mercado que possam
ser essenciais nas discussões.
A abertura dos trabalhos na Sala de Desenvolvimento deve acontecer pelo
Sponsor, que comunica à sala a importância do projeto para a empresa e reforça a
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responsabilidade do Líder Criativo. Em seguida o Coordenador irá descrever a todo o
grupo como ocorrerá o processo de discussão, por quais caminhos o grupo passará
e o que se espera como resultado.
Para o Planejamento Estratégico utilizaremos o Quadro de Modelo de
Negócios. O Coordenador conduzirá a discussão sobre cada bloco do Quadro na
seguinte ordem:
1. Segmento de Clientes;
2. Proposta de Valor;
3. Canais;
4. Relacionamento com Clientes;
5. Fontes de Receitas;
6. Atividades Chaves;
7. Recursos Principais;
8. Parcerias Principais;
9. Estrutura de Custo.
Uma forma de discutir cada bloco seria com o descrito na Figura 15.
Vale lembrar das regras para as sessões de discussão em grupo:


Não julgar;



Uma discussão por vez;



Quantidade é o que importa;



Pense visualmente (use Post-its);



Encoraje ideias malucas.
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Figura 15 Processos de Preenchimento do Quadro de Modelo de Negócio
Fonte: Elaboração do autor

Um cuidado a ser tomado é fazer com que o Líder Criativo não assuma o papel
de censor de ideias. Ele pode e deve ser a pessoa que mais conhece o projeto, mas
é importante que ele estimule o grupo a deixar as ideias fluírem. Quanto antes o Líder
Criativo perceber as vantagens de ter uma equipe disposta a fazer o projeto crescer,
melhor.
Na etapa de Seleção e Classificação de Ideias podemos usar a técnica dos três
pontos adaptada da seguinte forma:
1. São distribuídos duas cores de adesivos (verde e vermelho);
2. Cada pessoa do grupo coloca uma cor em cada ideia. Verde significa concordo
e vermelho não concordo. Quem ficar em dúvida não coloca nada;
3. As ideias com mais “concordos” ganham maior nível de relevância. O grupo
deve decidir que ideias com menor relevância devem ser excluídas do quadro.
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Figura 16 Sistema de Seleção e Classificação de Ideias
Fonte: Elaboração do autor

Como falamos anteriormente, estamos fazendo a análise do Quadro de Modelo
de Negócios a partir da perspectiva dos diferentes grupos de clientes, com isso é
fundamental que os segmentos de clientes mais importantes para o modelo sejam
levantados e discutidos, pois isso pode gerar muitos desdobramentos durante todo o
processo. Todos os outros blocos do modelo serão trabalhados a partir das definições
dos Segmentos de Clientes.
Para iniciar essa discussão, é válido que se traga ao grupo materiais externos
como pesquisas de mercado, perfis, hábitos e necessidades. Lembre-se que devemos
pensar em outros clientes além do público. O mercado publicitário é um bom exemplo.
Nos últimos tempos as marcas tem interesse em estar dentro do conteúdo e não mais
limitadas aos breaks comerciais.
O Mapa de Empatia, descrito no Anexo A desse estudo, pode servir como
ferramenta para criar grupos de clientes com as mesmas características.
Uma forma de acompanhar a evolução do quadro e entender qual foi o
Segmento de Clientes gerador de cada demanda, é colocar cores diferentes para cada
grupo de cliente. Para isso pode-se usar Post-it de diferentes cores.
Na Figura 17 temos o que poderia ser um Quadro de Modelo de Negócios
genérico para um programa de TV do ponto de vista de uma produtora independente.
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Figura 17 Exemplo de Quadro de Modelo de Negócios para Programa de TV
Fonte: Elaboração do autor

Nesse exemplo fica claro que o conteúdo e o relacionamento com o público são
fundamentais para o projeto. Isso orientará o desenvolvimento do programa seguindo
esse norte. Por exemplo: em Relacionamento com Clientes, surgiu o item
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“participação no programa”, essa característica tem impacto desde o roteiro até o
cenário.
Cada uma das ideias que surgirem irão direcionar as próximas conversas. Ao
final da discussão de cada bloco, é válido que o grupo reveja o que foi produzido e,
se preciso, descarte ou acrescente ideias.
Nesse momento é fundamental que seja apresentado ao Sponsor o resultado
do quadro. Assim o avanço para a próxima fase se dará com o aceite do responsável
estratégico pelo projeto.

4.4.

Desenvolvimento Editorial Do Projeto

Depois do Planejamento Estratégico, os objetivos já devem estar mais claros,
o grupo já se sente responsável e com um alto grau de entendimento do projeto.
A fase de Desenvolvimento Editorial do Projeto irá lidar com os aspectos
narrativos e de formato. Para isso, será necessário montar uma equipe diferente para
a Sala de Desenvolvimento, que tenha roteiristas e pessoas interessadas e aptas a
criarem o universo do programa. Os papéis do Líder Criativo e do Coordenador
continuam os mesmos.
Essa fase está dividida em dois grandes ciclos:
1. Plano Editorial: define os objetivos criativos do projeto e o relaciona com
o mercado;
2. Desenvolvimento do Projeto: desenvolve o projeto criativamente,
pensando no argumento, arco dramático e episódios.
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Figura 18 Ciclos da fase Desenvolvimento Editorial do Projeto
Fonte: Elaboração do autor

O Quadro de Modelo de Negócios feito na fase anterior deve estar a vista de
todos nessa fase, para que se tenha a referência dos objetivos que o projeto pretende
alcançar.

4.4.1. Plano Editorial do Projeto – Ciclo 1

Antes do desenvolvimento dos projetos é necessário que toda a equipe
construa um entendimento comum da proposta a ser desenvolvida. Os objetivos
estratégicos não fornecem uma ideia única, uma vez que os indivíduos da equipe são
diferentes e possuem vivências e experiências de vida muito distintas. Essas
diferenças podem resultar em frustações ao longo do processo.
Para evitar esse conflito é essencial que a ideia, ainda embrionária, seja
discutida e, de certa forma, vivenciada por toda a equipe como forma de apontar toda
a criatividade pelo bem do conteúdo.
Para isso serão conduzidos encontros estruturados a fim de mapear o projeto,
por meio de discussões conceituais. Essas discussões estão dividias em 3 fases:
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Figura 19 Etapas da Fase de Desenvolvimento do Plano Editorial
Fonte: Elaboração do autor

O resultado esperado dessa etapa é o Plano Editorial do Projeto (Figura 20),
que deve servir como base das decisões na próxima etapa de desenvolvimento.
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Figura 20 Plano Editorial do Projeto
Fonte: Elaboração do autor

O processo para a construção do Plano Editorial do Projeto está descrito na
Figura 21 e acontece em dois ambientes distintos: a Sala de Desenvolvimento
(conforme já descrita) e o ambiente de Pesquisa:


Sala de Desenvolvimento: Líder criativo, coordenador e equipe;

Pesquisa: levantamento do mercado que o projeto irá fazer parte. Essa pesquisa pode
ser feita pelo Líder Criativo e apresentada ao grupo.

Figura 21 Processo de desenvolvimento do Plano Editorial do Projeto
Fonte: Elaboração do autor

4.4.1.1.

Objetivos

Para a identificação dos objetivos do projeto, os tópicos (Pontos Fortes, Pontos
Fracos, Público Alvo e Formato) serão discutidos um a um, seguindo o fluxo abaixo:
1. Gerador de ideias
1.1. Dividir Grupo em duplas;
1.2. As duplas discutem o tópico entre si e anotam um ponto por post-it, nessa fase
o mais importante é a quantidade de ideias geradas;
1.3. Todos os post-its vão para um quadro como o nome do tópico;
2. Classificador de ideias
2.1. São distribuídos adesivos de duas cores (verde e vermelho);
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2.2. Cada pessoa do grupo coloca um adesivo em cada ideia. Verde significa
concordo e vermelho não concordo. Se a pessoa não tiver opinião sobre o
ponto, deixará sem nada;
3. Triagem
3.1. As ideias que obtiverem mais pontos verdes vão para o quadro de Plano de
Projeto;
3.2. Os critérios para eliminação de ideias podem ser rediscutido com o grupo.
Os Pontos Fortes e Fracos dependem do projeto em si. Por exemplo: “denso”
pode ser um ponto forte para um projeto dramático e ser identificado como fraqueza
numa comédia.

4.4.1.2.

Mercado

Para a discussão de mercado é essencial que exista uma pesquisa prévia de
mercado e a presença do Produtor Executivo. É recomendado que haja um
levantamento dos canais disponíveis no mercado, o quanto eles produzem por ano
em termos de quantidade de projetos, valor médio de produção, tipos comuns de
financiamento e perfil.
Para a discussão de mercado seguiremos o fluxo a seguir:
1. Apresentação do mercado
1.1. Apresentação dos canais/distribuidores;
2. Identificar os canais com o perfil do projeto
2.1. Cada membro do grupo anota (individualmente) num post-it os canais que
julga ter o perfil do projeto;
2.2. Post-its vão para um quadro, o grupo discute e chega a um consenso sobre os
canais que podem se interessar pelo projeto;
3. Gerador de ideias
3.1. Dividir grupo em duplas;
3.2. Cada dupla anota em post-its os principais pontos de contato do projeto com
o perfil do canal. nessa fase o mais importante é a quantidade de ideias
geradas;
4. Classificador de ideias
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4.1. São distribuídos duas cores de adesivos (verde e vermelho);
4.2. Cada pessoa do grupo coloca um adesivo em cada ideia. Verde significa
concordo e vermelho não concordo. Quem ficar em dúvida não coloca nada;
5. Triagem
5.1. As ideias que obtiverem mais pontos verdes vão para o quadro de Plano de
Projeto.
Do item 3 ao 5 o processo se repete para cada canal identificado no item 2.

Figura 22 Mapa de mercado para o projeto
Fonte: Elaboração do autor

4.4.1.3.

Revisar o plano editorial de projeto

Nesse momento já existe um entendimento mais uniforme dos colaboradores
em relação ao projeto. Antes de passar para a etapa de desenvolvimento, ainda vale
revisitar o Plano Editorial do Projeto e rever com a equipe se todos estão satisfeitos e
seguros com o resultado.
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4.4.2. Desenvolvimento do projeto - Ciclo 2

Com o Plano Editorial de Projeto em mãos, o projeto pode ser desenvolvido. A
partir desse momento o núcleo criativo já tem vocabulário e entendimento comuns ao
trabalho e é hora de pensar sobre o universo, a narrativa e focar esforços no que os
roteiristas e criadores sabem melhor fazer: criar.
Durante essa etapa o Plano Editorial do Projeto deve estar fixado na parede
para que todos se recordem das diretrizes acordadas. Caso o grupo ache necessário,
pode haver atualização no plano.
O desenvolvimento do projeto será dividido em 5 fases: Universo, Pesquisa 1,
Arco, Episódios, Pesquisa 2.

Figura 23 Fases de desenvolvimento do projeto
Fonte: Elaboração do autor
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A dinâmica da Fase de Desenvolvimento conta com 2 ambientes distintos: Sala
de Desenvolvimento e Criação individual. Cada um dos ambientes tem suas
características e objetivos definidos:


Sala de Desenvolvimento: o Núcleo Criativo é liderado pelo Líder
Criativo e Coordenador em discussões que ajudam na criação de
soluções narrativas para as diversas fases do desenvolvimento do
projeto;



Criação individual: após os pontos gerais terem sido definidos em grupo,
o desenvolvimento específico de certas fases se dará individualmente,
em ambiente tranquilo e confortável para o roteirista.

As dinâmicas em grupo seguem o processo a seguir e devem ser usadas para
as fases de desenvolvimento do Universo (personagens e ambientação), Arco,
Episódio (sinopse dos episódios e escaletas dos episódios). As fases de
desenvolvimento de roteiros serão feitas individualmente.
1. Apresentação
1.1. Líder Criativo apresenta ao grupo as ideias do pré-projeto;
2. Gerador de ideias
2.1. Cada membro anota em Post-its ideias/características para o tópico
(personagem, ambientação, arco ou sinopse);
2.2. Líder criativo e ou Coordenador transporta todas as ideias para um quadro
com o nome do tópico;
3. Classificação das ideias
3.1. Líder Criativo conduz uma discussão com a Sala de Desenvolvimento sobre
cada ideia gerada. A intenção é chegar a um consenso: a ideia se sustenta no
projeto? As ideias que não obtiverem o consenso do grupo devem ser
descartadas. As que passarem por essa fase, vão para o projeto ou serão
desenvolvidas individualmente;
4. Consolidação no projeto
4.1. O Líder Criativo é responsável por consolidar toda a informação gerada nos
grupos e individualmente.
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Os itens 2 e 3 serão executados para cada tópico (personagem, ambientação,
arco e sinopse) separadamente segundo o processo abaixo:

Figura 24 Processos de Desenvolvimento do Projeto
Fonte: Elaboração do autor

Figura 25 Processos de Desenvolvimento do Projeto (cont.)
Fonte: Elaboração do autor

Para as dinâmicas em grupo deve ser utilizado o quadro abaixo:
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Figura 26 Visão Geral do Projeto
Fonte: Elaboração do autor

Nos momentos de Criação Individual, o trabalho é dividido entre os roteiristas
que devem desenvolver os roteiros que estarão no projeto final.
Quando o plano editorial e o desenvolvimento dos projetos forem etapas já
concluídas, o núcleo deve ter em mãos todo o material para desenvolver bíblias bem
trabalhadas e projetos com grande potencial de mercado.

4.5. Projeto de Programa de TV
O projeto de uma produção para TV necessita de informações artísticas,
técnicas e gerenciais. A clareza e maturidade dessas informações são essenciais para
a realização do mesmo. Será a partir do projeto que investidores, coprodutores,
distribuidores, colaboradores, artistas e técnicos se interessarão ou não pela
empreitada.
Com a metodologia descrita nesse estudo todas essas informações estarão à
disposição e poderão ser organizadas num projeto de programa de TV da seguinte
forma:
1. Apresentação
1.1. Sinopse
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1.2. Características do produto do projeto
2. Bíblia
2.1. Argumento
2.2. Descrição do Universo
2.3. Descrição dos Personagens
2.4. Visão Artística
2.5. Arco Dramático
2.6. Sinopses dos Episódios
2.7. Outras Mídias
3. Gerenciamento de Produção
3.1. Desenho de Produção
3.2. Características Técnicas
3.3. Premissas e Restrições
3.4. Cronograma
3.5. Orçamento
3.6. Plano de Financiamento
Dependendo de quem está desenvolvendo o projeto essa lista pode ser
diferente. A que temos acima descreve as necessidades de uma produtora. Se essa
ideia é desenvolvida dentro de um canal, certamente sofrerá mudanças, pois as
necessidades mudam.
A execução de projeto de programa de TV, geralmente exige que diferentes
empresas trabalhem juntas, com isso teremos alguns novos parceiros, e talvez
algumas novas necessidades. Para tratar dessa organização, antes do início do
projeto é aconselhável que mais três ações sejam executadas antes de colocar o
projeto em produção:


Identificar Stakeholders (novos parceiros podem ter entrado no negócio);



Desenvolver Plano de Comunicação (como o progresso do projeto será
divulgado para as diversas partes interessadas, a quem interessa que tipo de
informação e com qual frequência);



Criar a Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (dos requisitos principais do
produto, quem solicitou).
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Essas ações ajudarão a assegurar a evolução do projeto sobre um caminho
transparente e de fácil acesso aos colaboradores e equipe do projeto.
As ferramentas de apoio a essas três ações estão mostradas nos anexos B e
C.
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5. Conclusões
O mercado de produção independente para TV, sofre uma grande expansão
desde 2011, por consequência da regulamentação da LEI 12.485 (Lei do Cabo). Com
ela, as programadoras de TV paga são obrigadas a veicular em sua grade de
programação três horas e meia de conteúdo brasileiro em horário nobre.
Essa lei, que visa desenvolver o mercado de produção de TV, fez com que, de
uma hora para outra, surgisse num mercado inexistente a necessidade de conteúdo
nacional. Estamos vivendo os momentos iniciais dessa injeção de ânimo e, como todo
começo, o mercado ainda se encontra desorganizado. Os canais de TV não estavam
acostumados a coproduzirem seus conteúdos nacionalmente, as produtoras de
conteúdo não tinham ideia dos processos e padrões dos canais de TV e não existia
oferta de conteúdo suficiente para o cumprimento da lei.
A maior dificuldade que se sente é com o entendimento das características e,
principalmente, dos objetivos de cada projeto. Como satisfazer a programadora, o
público e o mercado publicitário a partir de uma ideia externa ao canal? Geralmente
essas ideias surgem através de experiências de diretores, roteiristas ou produtores
executivos, mas poucos estão acostumados a trabalhar com a cobrança de um
mercado cada vez mais difícil, com a concorrência feroz do conteúdo estrangeiro e o
imediatismo da internet.
A partir dessa dificuldade, esse estudo resolveu se apoiar na administração de
empresas, através de conceitos e ferramentas, e montar uma metodologia que
pudesse conduzir o trabalho de desenvolver um programa independente de TV, a
partir de uma ideia, até a elaboração do projeto e que conseguisse encará-lo como
um negócio.
Entendendo que a maturidade de um Modelo de Negócios é ponto fundamental
para o desenvolvimento do produto, partimos do pensamento estratégico para o
desenvolvimento do projeto de programa de TV.
Dos conceitos do Pensamento Criativo foram tomadas as técnicas que facilitam
a inovação e que criam caminhos estruturados para a discussão em grupo. O ponto
de partida para pensar o produto dentro de um Modelo de Negócios foi o Business
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Model Generation, que ao discutir seus blocos de trabalho pensa-se nas quatro
principais áreas de um negócio: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira.
Sabendo como funciona o Modelo de Negócios do projeto podemos começar a
discutir o produto do projeto, suas características artísticas e gerenciais. Aproveitando
algumas técnicas de Pensamento Visual montamos uma metodologia de trabalho que
discute o projeto a fundo. Nesse processo, ideias são geradas, selecionadas,
classificadas e excluídas. Tudo isso deve ser trabalhado em uma equipe voltada para
explorar diferentes perspectivas do projeto, um processo que se diferencia e muito do
que é praticado no mercado audiovisual atualmente.
As melhores práticas de Gerenciamento de Projetos vieram do PMBOK (2008).
A ideia geral de gerenciamento de um projeto, seus processos e atividades
necessárias foram extraídas, principalmente, de duas áreas do conhecimento: escopo
e qualidade.
A metodologia apresentada é um primeiro passo na estruturação da produção
independente de TV, suas ferramentas e processos podem ser utilizadas como estão
descritas ou separadamente, conforme a necessidade. Além disso, todo o
conhecimento adquirido pode e deve ser melhorado e adaptado a cada situação.

76

6. Possíveis Desdobramentos
Por esse trabalho ser um estudo primário sobre o gerenciamento de produção
de TV utilizando as boas práticas que constam no PMBOK (2008), muitas
possibilidades ainda podem ser levadas em consideração para possíveis
desdobramentos desse estudo.

6.1. Análise de Risco
O mercado de produção de TV não se utiliza de nenhuma ferramenta de gestão
de risco. A atitude mais comum é estimar um valor para contingência. Em via de regra,
esse valor é uma aproximação do que cada profissional responsável tem como
referência de produções anteriores, e dificilmente é levado em conta as características
de cada projeto em termos quantitativos.
Adaptar ferramentas que possibilitem a análise dos riscos de forma qualitativas,
analisando o impacto do risco e a probabilidade dele acontecer, além de um plano de
resposta, seria um grande avanço para o mercado e, muito provavelmente, poderia
trazer economias a longo prazo, possibilitando a aplicação dessa margem de volta na
produção.

6.2. Monitoramento e Controle de Qualidade
Monitorar e Controlar a execução de um projeto são fases de extrema
importância, pois acompanham o andamento do projeto, possibilitam correções de
desvios e organizam pedidos de mudanças. Voltando a questão inicial, em que a
necessidade do projeto nasce da ideia e deve satisfazer necessidades subjetivas do
consumidor, o controle de qualidade do projeto é algo muito difícil de ser feito.
Especialmente se levarmos em conta o fato de que o projeto já deve estar encerrado
antes de ter sua exibição pública.
Um trabalho que consiga organizar e medir o atendimento aos requisitos e ainda
prever ou projetar a satisfação do resultado do projeto no cliente para a produção de
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TV, deve melhorar as relações de produção, assim como conseguir levar produtos
mais relevantes ao público e também ao mercado publicitário.

78

7. Apêndices
7.1. Apêndice A – Processos de Gerenciamento de Projetos

Quadro 9 Processos de Gerenciamento de Projetos segundo PMBOK 2008
Fonte: Adaptado do PMBOK (2008)
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8. Anexos
8.1. Anexo A - Mapa De Empatia

Figura 27 Mapa de Empatia
Fonte:
Mapa
da
Empatia.
Canvas
Brasil.
Disponível
em:
<http://canvabrasil.blogspot.com.br/2012/04/mapa-da-empatia.html>. Acessado em 03 abr. 2014.
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8.2. Anexo B - Registro e Análise de Stakeholder

Figura 28 Registro e Análise de Stakeholder
Fonte: Adaptado de FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2014, p. 73
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8.3. Anexo C - Plano De Comunicação

Figura 29 Plano de Comunicação
Fonte: Adaptado de CHAVES, 2010, p. 142
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