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Com o grande crescimento do consumo 
de vídeos no país, a demanda por 
materiais audiovisuais tem aumentado 
exponencialmente. Se antes ter uma 
câmera no celular era o suficiente para 
gravar um vídeo e publicar no site da 
empresa, hoje isso não basta.

O mercado amadureceu, o público 
também e, com ele, a exigência pela 
qualidade no resultado final deixou de ser 
um detalhe e passou a ser requisito básico 
para quem quer usar esse formato na 
comunicação empresarial.

Esse material é pra você que acompanha 
o crescimento do mercado e deseja ter 
uma produtora de vídeo para chamar de 
sua, mas ainda possui algumas dúvidas 
sobre estruturação interna e gestão nesse 
novo projeto. 

Separamos por capítulos os principais 
tópicos para iniciar e manter uma 
produtora de vídeo. Reunimos a nossa 
expertise de quase 10 anos no mercado 
audiovisual para te ajudar a ter um novo e 
consistente olhar para esse novo desafio.

Vamos começar?

Boa leitura!



Se antigamente apenas grandes emissoras de TV e grandes marcas investiam 

em produção profissional de vídeo, hoje o cenário está completamente 

diferente. Atualmente, empresas de todos os portes apostam na produção de 

vídeos como parte da sua estratégia de comunicação. Inclusive pessoas físicas, 

como influenciadores digitais, utilizam essa mídia  como uma de suas principais 

ferramentas de trabalho para conversar diretamente com o público-alvo.

Para se ter uma ideia, o YouTube tem 

mais de 94% de penetração nas classes 

A, B e C. Outra informação relevante 

para quem quer saber mais sobre esse 

mercado é que 85% dos usuários na 

internet preferem ver um vídeo sobre 

uma empresa do que ler sobre ela.

Entre alguns fatores, podemos apontar dois deles como os principais por essa 

mudança do mercado: o avanço da banda larga e a acessibilidade na aquisição 

de smartphones. Esse novo cenário deu um impulso fundamental para o 

consumo de vídeos em ambientes digitais mudar de patamar levando junto as 

produtoras de vídeo.

Em tempos de economia instável, é importante pesquisar quais mercados são 

menos impactados com a crise e quais apresentam potencial de crescimento.  

O mercado audiovisual tem mostrado ano após ano a força que tem não apenas 

em território nacional, mas também em todo o mundo. Portanto, quando for 

fazer a pesquisa mercadológica para a sua futura produtora de vídeos, pode dar 

o check no item do check list referente a verificação de mercado estável para 

fincar bandeira.

O MERCADO  
DE PRODUÇÃO DE 
VÍDEOS NO BRASIL 

PREFEREM VER UM VÍDEO 
SOBRE UMA EMPRESA DO 
QUE LER SOBRE ELA85%
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Você já ouviu que para gerenciar qualquer coisa é preciso entender a fundo 

cada etapa que ela possui? O sucesso da gestão de uma produtora de vídeo 

acontece exatamente dessa forma. 

Dominar a parte técnica, ou seja, como usar os melhores equipamentos e captar 

um ótimo material não é o bastante. É preciso conhecer detalhadamente todos 

os processos e setores que ela possui, quais são suas atribuições e como tudo 

funciona individualmente para que o todo ande no caminho certo.

Você sabe quais são os setores de uma produtora audiovisual além da equipe 

de produção? Veja a seguir a estrutura básica necessária para iniciar o 

funcionamento de uma produtora:

 

Atendimento

O que vem a sua mente quando pensa em um setor de 

atendimento? Se você pensou em uma recepcionista que 

passa o dia atendendo telefone você está completamente 

enganado. O atendimento em uma produtora de vídeo é peça 

chave para encantar o cliente depois que ele fecha contrato 

com o setor comercial.

Responsável por entender exatamente o que o cliente deseja e 

repassar para a equipe técnica, o atendimento é quem alinha 

as expectativas durante o processo de produção e imprime a 

imagem da produtora para o cliente. 

De nada adianta ter um discurso comercial impecável se o 

atendimento pós venda não der continuidade com tamanha 

qualidade. Portanto, ter habilidade de comunicação, 

relacionamento e uma pitada de jogo de cintura é fundamental 

para o profissional que ficar à frente dessa área. 

ESTRUTURA DE 
GESTÃO DE UMA 
PRODUTORA 



Muitas vezes o atendimento fica dentro da equipe de marketing, afinal, um 

atendimento bem feito pode ser muito mais eficaz para trazer novos clientes do 

que uma campanha promocional. Por isso, se você quer manter os seus clientes 

satisfeitos e trazer novos clientes via indicação, foque no seu atendimento,  

ele será a imagem da sua produtora para o seu cliente final durante todo  

o contrato. 

Marketing

Sabe aquela frase: santo de casa não faz milagre? 

Se a sua produtora não tiver uma boa equipe de 

marketing para mostrar para o mercado o bom 

trabalho que vocês fazem, dificilmente novos 

clientes chegarão até vocês.

Isso porque, o marketing vai muito além do boca a 

boca e das redes sociais. Monte uma equipe com 

habilidades complementares, como por exemplo, 

profissionais com perfil analítico, estratégico e 

operacional. Dessa forma será possível levantar e 

analisar hipóteses para direcionar as novas ações de 

marketing que a sua produtora poderá seguir. 

Tenha em mente que o marketing é fundamental 

para posicionar a sua produtora no mercado. A 

concorrência existe e cresce a cada dia e, sem ter 

uma boa estratégia para fortalecer a sua imagem, 

para chamar a atenção do público-alvo e olhar 

para o mercado para traçar novos objetivos de 

crescimento, dificilmente a sua produtora sairá do 

lugar. 

 

Comercial

Como vimos até aqui, a demanda por projetos em vídeo tem crescido fortemente, 

porém novos clientes não caem do céu. O setor comercial é responsável por levar 

novos negócios para a produtora. 

Muitas vezes, a jornada de contratação de uma produtora de vídeo não é tão 

rápida, é necessário marcar algumas reuniões para apresentar a empresa, a 

metodologia, os cases de sucesso, negociar prazos e valores e, por fim,  

assinar o contrato. 

 



O ponto chave da estrutura do setor comercial é contar com uma equipe bem 

treinada e alinhada com os objetivos da produtora. Estimular um relacionamento 

saudável com o marketing também é fundamental para colher bons frutos, 

afinal, a equipe de marketing deve fortalecer a imagem da produtora para que o 

comercial tenha mais ferramentas para conquistar novos clientes.

 

 

Financeiro

O setor financeiro administra os recursos da empresa. É aqui que todo o 

controle financeiro da produtora é feito, desde contas a pagar e a receber, 

cálculos trabalhistas, gestão de impostos, projeções de entradas e saídas e toda 

a contabilidade necessária para manter a saúde financeira da produtora  

em ordem.

Entre as atribuições desse setor estão: manter o relacionamento com bancos, 

fazer a gestão do fluxo de caixa, alimentar os sistemas de gestão para manter 

todas as contas organizadas e em dia, entre tantas outras. 

É comum ver em empresas menores o proprietário cuidando desse setor, mas o 

mais indicado é ter um especialista que possa fazer toda a gestão financeira de 

maneira estruturada e profissional para evitar qualquer tipo de erro que possa 

ser fatal para a produtora. 

 

Recursos Humanos

Uma produtora não funciona sem pessoas. Para que tudo funcione da melhor 

forma possível é preciso encontrar os talentos certos, que acreditem e 

compartilhem dos mesmos valores da empresa e que estejam alinhados com os 

objetivos da produtora. É aí que entra o setor de RH.  

 



Antigamente, a área de recursos humanos era responsável apenas pela parte 

burocrática da relação entre empresa e funcionário, cuidando das atribuições 

relacionadas ao departamento pessoal, como folha de pagamento, rescisão 

contratual, férias, 13º e todas outras questões trabalhistas.

Hoje, o RH tem um papel muito mais estratégico dentro das empresas. É 

nesse setor que o recrutamento e seleção de novos talentos acontece, é aqui 

que programas de retenção e benefícios são elaborados para que a taxa de 

rotatividade seja a menor possível. 

Abrir uma produtora sem as pessoas certas em suas determinadas posições 

pode ser um caminho muito maior e turbulento. Tenha em mente que o seu 

RH será o seu braço direito para te ajudar a montar o time ideal e mantê-lo 

motivado em busca dos objetivos traçados para o sucesso da produtora.

COMO OS SETORES CONVERSAM ENTRE SI?

 

Antes mesmo de abrir as portas da sua produtora tenha 

em mente que a comunicação interna é a base para que 

as ações saiam do papel de forma orquestrada. De nada 

adianta ter todos os departamentos qualificados se, 

internamente, a comunicação entre eles não flui e cada 

um mira em um objetivo diferente.

Engana-se quem acredita que a comunicação externa resolve todos os 

problemas de uma empresa. Quando a casa está bagunçada, o primeiro a 

perceber a desorganização é o cliente. Portanto, é fundamental ter processos 

internos bem desenhados para que a comunicação entre todos os setores da 

produtora esteja conectada e todos falem a mesma língua.

Veja a seguir um exemplo prático de como estruturar o fluxo de comunicação 

interna de uma produtora:

• Assim que o comercial fechar um novo contrato com cliente, deve 

repassar todas as questões financeiras e contratuais para o setor 

financeiro. 

 

• Em paralelo, o vendedor responsável pelo contrato deve fazer uma 

reunião de kick off com atendimento, passando todas as informações 

relevantes sobre o contrato e sobre o cliente. 

 



• Feito isso, o responsável pelo atendimento parte para a reunião 

inicial com cliente para colher informações de briefing, ou seja, toda as 

informações sobre o projeto são alinhadas nessa etapa. Em algumas 

situações, o cliente também contrata os serviços de uma agência de 

publicidade, sendo fundamental que a agência também participe dessas 

reuniões.

(Nota: estruture seu briefing da forma mais completa que puder para identificar todos os 

pontos pertinentes para a produção nessa etapa inicial). 

 

• Com todas as informações em mãos, o atendimento deve organizar os 

dados necessários para dar início a produção do vídeo. Organização feita, 

é indicado que haja uma reunião interna entre os envolvidos internamente 

para que o alinhamento e planejamento da produção sejam mais ricos 

e alinhados possível. Essa etapa é extremamente importante e exige 

atenção máxima a todos os detalhes para que diminua as chances de 

grandes refações pós produção. 

 

• Agora é a hora da equipe de produção conversar entre si e planejar 

tecnicamente como tirar as ideias do papel e transformá-las no vídeo que 

o cliente espera. Aqui, além de especificidades técnicas, é o momento de 

traçar uma linha do tempo para entender o prazos necessários e cumprir 

o cronograma estipulado no momento do briefing. Se a comunicação 

entre os setores não estiver muito bem alinhada, as chances de cada um 

entender o projeto de maneiras completamentes distintas é grande, o que 

vai refletir na qualidade da entrega final e criar ruídos no relacionamento 

com o cliente.

Esse foi um exemplo simplificado de 

como iniciar o fluxo de comunicação 

entre os setores. Cada produtora pode 

ter uma dinâmica diferente, o importante 

é não deixar de mapear cada ponto de 

atenção desde o início. Dessa forma, 

é possível minimizar as chances de 

desalinhamentos que prejudiquem o 

andamento das suas produções. 



Agora que você já sabe como é a estrutura de gestão de uma produtora e como 

é feito um fluxo de comunicação entre os setores, é hora de conhecer quais são 

os processos de gestão que uma produtora deve ter.

Muitas empresas cometem o erro de não pensar nos processos desde o início, 

porém, é só o negócio começar alavancar, que a falta de procedimentos 

começa a mostrar o seu lado obscuro.

Há quem diga que processos demais pode engessar a criatividade, tornando a 

produtora uma empresa burocrática. Não se engane: os processos de gestão 

são fundamentais para manter a organização de qualquer empresa e, assim, 

facilitar o andamento da sua produtora.

A gestão deve manter tudo em seu devido lugar para que a criatividade da 

produção tenha espaço para agir, por isso, entender quais são esses processos 

vai te ajudar a manter a sua produtora ainda mais profissional.

Veja a seguir alguns tipos de processos para aplicar na sua produtora  

desde o início: 

 

Gestão de Pessoas

Assim como já falamos, seus colaboradores são peças fundamentais para o 

sucesso da sua produtora. Por mais que haja o setor de RH que cuidará da 

jornada de cada um deles, a gestão de pessoas deve ser feita diariamente por 

todos que possuem cargos de liderança. A cultura organizacional deve ser 

fortalecida em cada ação, só assim o seu time conseguirá absorver o propósito 

da empresa e como isso será refletido no trabalho.

Confira alguns processos de gestão de pessoas para incorporar em  

sua produtora:

• Agregar: processo feito para atrair novos talentos para o seu time.

• Aplicar: processo para desenhar qual será a contribuição de cada 

O PROCESSO  
DE GESTÃO



colaborador em suas respectivas atividades, a fim de trazer à tona o 

melhor de cada um para a posição que exercerão. 

• Recompensar: pessoas gostam de ser valorizadas, por isso é muito 

importante ter processos de valorização e recompensa para que sintam 

que a produtora é uma parceira que vale a pena ter ao lado.

• Desenvolver: ninguém nasce pronto, isso também cabe para o seu 

time. É seu dever enquanto líder e gestor de pessoas proporcionar 

a capacitação para desenvolver seus colaboradores a medida que a 

produtora necessitar. Você pode fazer isso por meio de treinamentos e 

programas plano de carreira.

• Manter: Depois de encontrar os talentos certos para o seu time, 

preocupe-se em mantê-los por perto. Para isso, crie condições ambientais 

e psicológicas para que sintam-se motivados a colaborar com o 

crescimento da produtora.

• Monitorar: Acompanhe as atividades do seu time de forma que seja 

possível analisar seus resultados. É nesse momento que você conseguirá 

entender como o trabalho da equipe está colaborando para os resultados 

da produtora. 

Gestão de relacionamento com o cliente

Manter o bom relacionamento com a sua base 

de clientes também necessita de processos 

bem desenhados. Para isso, algumas 

ferramentas vão te ajudar a deixar tudo mais 

organizado e até mesmo otimizado.

A rotina de uma produtora é agitada e, se  

você não tiver tudo muito bem estruturado, as  

chances de se perder em alguma etapa é grande. Por isso, contar com sistemas 

de CRM (Customer Relationship Management) vai te ajudar a fortalecer a sua 

gestão de relacionamento com o cliente. Esse tipo de ferramenta gera um 

histórico de todas as interações que a sua empresa teve com o cliente, assim, 

para cada nova ação, você terá um banco de dados riquíssimo para lidar com o 

seu cliente ou até mesmo com os prospects que poderão ser futuros parceiros. 

Dessa forma, você terá todas as ferramentas para manter um relacionamento 

próximo e individualizado para cada caso.

Resumindo, a gestão de relacionamento é um conjunto de estratégias de 



negócio com foco no cliente e não focado somente na empresa (o que é muito 

comum, mas não o indicado). Para que haja uma gestão eficiente é preciso 

envolver diversas áreas, como por exemplo, marketing, vendas e atendimento. 

Gestão de Processos e Criação

Ter uma gestão de processos bem definida faz toda a diferença para a 

organização e acompanhamento de cada projeto. Somente com um processo 

bem desenhado de todas as etapas da produção é possível ter clareza de quanto 

tempo é necessário para que o projeto seja entregue dentro do esperado. 

Para que isso aconteça, tenha uma pessoa que foque em desmembrar cada 

atividade e estime o tempo que cada uma leva. Assim, será possível entender 

onde é possível otimizar o tempo ou então, qual momento exige um cronograma 

mais largo. Para te ajudar a entender e a otimizar o tempo da equipe use 

ferramentas de gestão de tarefas, como por exemplo, Trello, Runrun.it, 

Basecamp, entre outras disponíveis no mercado.

O gestor de processos e criação deve acompanhar o cronograma para garantir 

que tudo saia como o planejado e dentro dos prazos estipulados. Além disso, é 

ele quem dará o suporte para que a equipe encontre uma linha criativa que seja 

coerente com a necessidade do cliente e não se afaste demais do propósito  

do projeto. 



CON 
CLU 
SÃO

Conseguiu visualizar as estruturas da sua nova 
produtora de vídeos? Em alguns momentos pode 
parecer complicado, mas acredite, quando tudo está 
andando como o planejado, os resultados aparecem e 
a sensação de dever cumprido é recompensadora!

Nesse ebook buscamos apresentar os principais 
tópicos de como montar uma produtora do zero, 
desde entender como está o atual cenário do mercado 
audiovisual; como sair um pouco de trás das lentes e 
entender como funciona a estrutura e gestão do seu 
novo negócio.

Não se assuste se em algum momento você não 
souber o que fazer, empreender é tentar prever riscos, 
erros e acertos o tempo todo, mas as dúvidas sempre 
surgem durante essa jornada. O desconhecido faz 
parte da rotina diária de um empreendedor.

Se ter uma produtora de vídeos é o seu objetivo, 
é fundamental que você se qualifique com quem 
realmente entende para minimizar os riscos e 
potencializar os acertos. A produtora de vídeos Artes 
Filmes é a primeira franqueadora brasileira no ramo de 
produção audiovisual e lançou recentemente o primeiro 
curso online para auxiliar novos empreendedores a 
administrarem seus novos negócios no ramo.

Quer aprender passo a passo, com exemplo práticos 
e cases reais com os dois fundadores da Artes Filmes 
como abrir e gerenciar a sua própria produtora? Clique 
aqui e saiba mais!

Agora, se você quer encurtar o caminho e descobrir 
todos os detalhes para ser um franqueado da Artes 
FIlmes, a empresa oferece toda a expertise de mercado 
e um modelo de negócio validado para que novos 
parceiros empreendedores tenham sucesso nesse 
mercado em franca expansão. Clique aqui e solicite um 
contato para entender tudo o que você precisa para 
iniciar a sua jornada empreendedora contando com 
todo o suporte e expertise de mercado de uma das 
mais qualificadas produtoras de vídeos do segmento.



A Artes Filmes é uma produtora que nasceu com 
a missão de ajudar pequenas e médias empresas a 
crescerem, potencializando sua comunicação por 
meio do vídeo, oferecendo soluções relevantes e 
efetivas, que atinjam cada objetivo com muito mais 
emoção e criatividade.

Somos a primeira produtora de vídeos franqueadora 
do Brasil, num mercado que cresceu 181% em 7 
anos. Além disso, somos primeira produtora de 
vídeos franqueadora do Brasil associada a ABF - 
Associação Brasileira de Franchising, uma das mais 
antigas e importantes instituições que defende e 
promove o desenvolvimento de franquias no país.          

Uma marca jovem e inovadora, a Artes Filmes 
investe constantemente em diferentes frentes: 
operação, processos, produtos e comunicação, 
trazendo diversos diferenciais para franqueados e 
seus colaboradores. 

Para conhecer mais o nosso trabalho acesse:  

www.artesfilmes.com.br

https://www.facebook.com/artesfilmes
https://www.instagram.com/artes_filmes/
https://www.youtube.com/user/produtoraartesfilmes

