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APÊNDICE A – ROTEIROS APÊNDICE A – ROTEIROS 

ROTEIRO DO DOCUMENTÁRIO PROGRAME-SE

TEMPO VÍDEO TEMPO ÁUDIO

00:00-00:09 Tela em black 00:00-00:09 Silêncio

00:09-00:14 Lettering de abertura, 
com tela em black

Trabalho de Conclusão 
de Curso

Comunicação Social – 
Rádio e TV

Universidade Estadual 
de Santa Cruz (UESC)

Ilhéus-BA

00:09-00:14 Trilha instrumental

00:14-00:26 Marcas dos apoiadores, 
com tela em black

Fator 6; Escola 
Curumim; Ratinho 
Transportes; Ícone 

Áudio e Vídeo; Editus, 
Café Rio Hostel; SOS 
Peças e Acessórios; 

Coroa Azul – Cacau e 
Chocolate; Fashionline 
– Roupas e Acessórios; 

Itabuna Brindes

00:14-00:26 Trilha instrumental

00:26-00:33 Créditos iniciais dos 
realizadores, com 

fundo com efeito de 
computação gráfica na 

color bar.
Uma produção de:

Dilson Reis
Tainan Piantavinha

Tcharly Briglia

00:26-00:33 Trilha instrumental

00:33-00:52

Depoimento de Vida 
Alves

Primeiro plano, com 
efeito de computação 
gráfica (CG) em split 

screen (em movimento) 
e fundo amarelo.

00:33-00:52
Trilha em 

BG

Às vezes, eu acho que nós, 
aqueles que fundamos a 

televisão, feita do nada, não 
sabíamos, não conhecíamos, 

tínhamos até medo... Que 
que é essa coisa, chamada 

televisão?
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00:52- 01:15

Depoimento de Carlos 
Queiroz

Primeiro plano, com 
CG em split screen (em 

movimento) e fundo 
azul.

00:52-01:15
Trilha em 

BG

Quando a gente fala televisão, 
a gente fala daquele enorme 

aparelho, que polariza a 
atenção da sala ou do quarto; a 
gente tá falando da linguagem 
televisiva, que a gente vê ao 

longo da nossa história ou eu tô 
falando, mais filosoficamente, 
da capacidade de transportar 
minha visão para dentro de 

conteúdos, contextos históricos, 
personagens?

01:15-01:21

Depoimento de Juli 
Wexel

Primeiro plano, com 
CG em split screen (em 

movimento) e fundo 
verde.

01:15-01:21
Trilha em 

BG

É um momento de muitas 
dúvidas e essas dúvidas são 

muito saudáveis pra gente sim, 
até pra gente se reinventar.

01:21-01:30

Depoimento de Flávia 
Lima

Primeiro plano, com 
CG em split screen (em 

movimento) e fundo 
verde.

01:21-01:30
Trilha em 

BG

Sempre que uma nova mídia 
aparece, né, ou surge, e 

começa a ganhar relevância, 
tem sempre essa discussão se 
a mídia já existente, se ela vai 
perder relevância, se ela vai 

perder espaço.

01:30-01:36

Depoimento de 
Susanna Lira

Primeiro plano, com 
CG em split screen (em 

movimento) e fundo 
magenta.

01:30-01:36
Trilha em 

BG

Eu tô num momento que 
eu tenho que pensar que 

esse veículo televisão, ele tá 
mudando e ele já mudou.

01:36-01:53

Depoimento de Celso 
Zucatelli

Primeiro plano, com 
CG em split screen (em 

movimento) e fundo 
vermelho.

01:36-01:53
Trilha em 

BG

Se a gente imaginasse — eu, 
no começo da minha carreira, 
no início dos anos 90, mais ou 
menos — que a gente ia chegar 

aqui, dessa forma, com essa 
tecnologia, com um telão desse 
tamanho pra eu falar com todo 

mundo, que eu ia conversar 
com o telespectador ao vivo 
utilizando um aparelhinho 

assim? Tsc, se eu falasse isso 
pra alguém naquela época, os 
caras iam falar: “Cê é louco, 

cara”?

01:53-02:06

Depoimento de Thelma 
Guedes

Primeiro plano, com 
CG em split screen (em 

movimento) e fundo 
vermelho.

01:53-02:06
Trilha em 

BG

Quando a gente tá vivendo um 
momento é... Você tá dentro 
desse olho do furacão, você 

não tem muito condição de... 
ahn... Projetar, ver exatamente 
o que tá acontecendo e projetar 

esse futuro.

02:06-02:14

Depoimento de Márcio 
Motokane

Primeiro plano, com 
CG em split screen (em 

movimento) e fundo 
azul.

02:06-02:14
Trilha em 

BG

Se a gente não pensar o futuro 
desde já, como é que eu vou 

conseguir, chegar na casa 
daquelas pessoas? Como é que 
eu vou conseguir conversar e 

divul...
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02-14-02:17 CG em movimento de 
360º, com imagens dos 

planos anteriores ao 
fundo.

02-14-02:17
Trilha em 

BG

[...] divulgar essa televisão?

02:17-02:20 Título “Programe-se” 
em letras que remetem 
à color bar e fundo azul 

e preto.

02-14-02:17
Trilha em 

BG

02:20-02:25
02:25-02:33

02:33-02:37

Depoimento de 
Guilherme Bokel

Plano médio aberto
Primeiro plano (CG 

com créditos do 
entrevistado)

Plano americano

02:20-02:37 A TV tem, no Brasil, ela 
primeiro sempre teve uma 

importância muito cultural, né, 
de, de unir o Brasil. Desde que 
a televisão foi fundada, ela vem 

se consolidando como uma 
espécie de espinhal dorsal da 

cultura brasileira.

02:37-02:43

02:43-02:47

02:47-02:49
02:49-02:52

Depoimento de Vida 
Alves

Primeiro plano (CG 
com créditos do 

entrevistado)
Meia panorâmica 

horizontal, com foco 
e desfoco, finalizando 

com a imagem do visor 
da câmera em primeiro 

plano
Plano Americano
Primeiro plano

02:37-02:52 A televisão conseguiu fazer 
o povo brasileiro daqui ou 

da minha pequena cidade ou 
das cidades todas que vocês 
conhecem, a serem mais ou 

menos iguais.

02:52-02:56
02:56-03:04
03:04-03:09

03:09-03:14

Depoimento de Rubens 
Pozzi

Plano médio aberto
Plano médio fechado

Plano médio, com foco 
e desfoco

Plano médio fechado

02:52-03:14 A televisão mudou muito, né? 
E muito rápido, que antes era 
aquela coisa de... é... décadas 

atrás, do, do aparelho na 
sala que agregava a família, 
todo mundo sentava ali no 

mesmo sofá pra ver o mesmo 
programa, e dar risada e ter 

um pouco de entretenimento, 
informação.

03:14-03:18

03:18-03:25

03:25-03:29

Depoimento de Bruno 
Pinaud

Plano Americano 
(CG com créditos do 

entrevistado)
Meia panorâmica 

horizontal partindo 
de trás do parede e 

parando na imagem do 
entrevistado em plano 

médio, de perfil.
Plano Americano

03:14-03:29 O formato TV ainda é um 
formato muito sedutor, né? 
Você tem o áudio, o vídeo, 
é... As pessoas tão paradas 

pra te ver. Acho que uma das 
coisas mais difíceis é que muita 

coisa já foi feita. Difícil ser 
original num formato que, que 

começou em 1950.
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03:29-03:42

03:42-03:46

03:46-03:48

Depoimento de 
Ricardo Boechat
Plano médio (CG 
com créditos do 

entrevistado)
Primeiro plano de 

perfil.
Plano médio

03:29-03:48 A televisão não, não 
desaparece, mas ela 
rapidamente está já 

demonstrando que, que as 
barreiras que a separaram 

historicamente de qualquer 
outra mídia de, de qualquer 

outra forma de interação, estão 
caindo, forçosamente estão 

sendo, na verdade, derrubadas.

03:48-03:51

03:51-04:03
04:03-04:04

04:04-04:08

Depoimento de Leo 
Madeira

Primeiro plano do 
entrevistado de perfil. 
(CG com créditos do 

entrevistado)
Plano médio

Plano médio (CG om a 
palavra “Televisão”, à 
esquerda do vídeo).

Plano médio fechado 
de perfil

(CG com a palavra 
“Internet”, à esquerda 

do vídeo).

03:48-04:08 Posso falar de dentro da TV 
como foi um, a perspectiva, de, 

de quem vê, viu um tsunami 
chegando e tentou correr e 

pegar uma prancha de surf. Mas 
a verdade que a televisão foi, 

é, varrida, entre aspas, né? Pela 
internet, de uma forma.

04:08-04:13

04:13-04:18
04:18-04:19
04:19-04:23

04:23-04:30

Depoimento de Juli 
Wexel

Plano Americano 
(CG com créditos do 

entrevistado)
Primeiro plano

Plano americano
Plano médio aberto, 

com Tainan Piantavinha 
à direita.

Depoimento em 
primeiro plano, com 

CG em split screen (em 
movimento) e fundo 

azul.

04:08-04:30 Esses aspectos, esses elementos, 
eles estão sim, mexendo 

muito com os profissionais 
que trabalham com televisão. 

Porque a televisão, na sua 
origem, ela tinha praticamente 
uma via de mão única. Hoje 
na internet as pessoas tem a 
liberdade de interagir com a 
informação que elas querem, 
e de ter acesso a isso muito 

rápido.

04:30-04:36
04:36-04:43
04:43-04:48

Depoimento de Leo 
Madeira

Plano médio fechado
Primeiríssimo plano
Primeiro plano, com 

câmera à direita

04:30-04:48 A televisão nunca vai 
conseguir, é... ter essa 

propriedade que a internet 
tem, porque a televisão, 

como a gente sabe, é uma 
concessão pública, mas que 
na prática funciona como, é, 
uma ferramenta de interesses 

econômicos privados.
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04:48-04:56

04:56-05:00

05:00-05:02

05:02-05:07

05:07-05:11

05:11-05:12

Depoimento de Juli 
Wexel

Panorâmica horizontal 
– estúdio do Canal 

Futura até o switcher
Meia Panorâmica 

horizontal – Central de 
Jornalismo do Canal 

Futura
Primeiro plano de Juli 

Wexel
Primeiro plano de Juli 

Wexel, com foco e 
desfoco

Meia panorâmica no 
switcher do Futura

Primeiro plano

04:48-05:12 O acesso às novas tecnologias 
e aos meios de comunicação 
também depende de decisões 

do governo, da iniciativa 
privada, de uma série de 

condições pra isso. Então você 
pode até ter, uma... big nova 

televisão disponível, onde você 
tem acesso a tudo, mas esse 
acesso depende da condição 

que o, que a população 
também tem, né?

05:12-05:21
Clipe de transição

Imagens dos 
entrevistados em 

primeiro plano e em 
plano médio, com CG 

em split screen.

05:12-05:21 Trilha instrumental

05:21-05:24

05:24-05:29

05:19-05:35

05:35-05:37

Depoimento de Camila 
Fonseca

Plano americano (CG 
com as palavras “TV 
paga” e “Internet”)

Primeiro plano, como 
foco e desfoco

Primeiro plano (CG 
com créditos do 

entrevistado)
Plano americano

05:21-05:37 A gente vendo internet 
crescendo, pay tv crescendo, 

então esse fenômeno de 
principalmente TV caindo foi 

um alerta, tipo: “Tenha alguma 
coisa acontecendo. Não adianta 
mais eu colocar meu dinheiro 
todo em TV aberta que isso 

já não é uma realidade”. Isso 
também já não é mais tão 

rentável assim.

05:37-05:39
05:39-05:42

05:42-05:47

05:47-05:50

Depoimento de 
Susanna Lira

Primeiríssimo plano
Plano médio (CG 
com créditos do 

entrevistado)
Plano conjunto, 

com participação de 
Tcharly Briglia e Victor 

Brasileiro (GoPro)
Primeiríssimo plano

05:37-05:50 A gente tá vivendo um 
momento de transição, ao meu 
ver, ainda bastante crítico, onde 

a televisão ainda tá brigando 
com essa baixa audiência e não 
percebendo o quanto a internet 

tá ganhando de volume, de 
conteúdo, o quanto se assiste 

nessas plataformas novas.

05:50-05:57

05:47-06:01
06:01-06:05

Depoimento de Bruno 
Pinaud

Plano médio, 
emoldurado pelo tripé e 

por Tainan
Primeiríssimo plano

Plano americano

05:50-06:05 A internet ajudou muito a 
gente, né? Por que, hoje 
em dia, se você não tiver 
um conteúdo relevante, 

interessante ou legal, a pessoa 
simplesmente pula. Na, na 

internet, você num, num, num, 
você não consegue controlar 

é, é... Você não consegue mais 
comprar olhinhos.
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06:05-06:10
06:10-06:21

06:21-06:24

06:24-06:30

06:30-06:33

Depoimento de Márcio 
Motokane

Plano médio
Primeiro plano (CG 

com créditos do 
entrevistado)

Plano geral e equipe 
trabalhando na sala
Meia panorâmica 

horizontal com marcas 
dos programas do Canal 

Futura
Plano fechado em 
monitor da ilha de 

edição do Canal Futura

06:05-06:33 A internet está transformando 
muito o modo de fazer 

televisão. Eu acho que ela se 
torna uma produção mais ágil, 
tecnicamente falando. Eu acho 

que a internet, ela também 
populariza não só a linguagem 
da internet e do audiovisual, 
mas ela também populariza 
o jeito de fazer televisão. Eu 
acho que você tem menos 
equipamentos envolvidos, 

menos, menos gente, que no 
mundo de hoje, realmente, o 

menos faz diferença.

06:33-06:39
06:39-06:44

06:44-06:48

06:48-06:51
06:51-06:57

06:57-07:06

Depoimento de Luís 
Nachbin

Plano médio
Plano fechado (CG 

com créditos do 
entrevistado)

Plano americano de 
Luís e Tainan (imagem 

da GoPro)
Plano fechado

Primeiro plano, com 
foco e desfoco

Plano americano de 
Luís e Tainan (imagem 

da GoPro)

06:33-07:06 Talvez eu tenha um certo 
romantismo de quando as 

câmeras não eram tão fáceis, 
tão fartas. E as pessoas, de 

alguma forma, teriam que se 
juntar e compartilhar uma 
câmera e pensar um pouco 
melhor antes de partir pra 

um produto audiovisual. Ao 
mesmo tempo, saem, de vez 

em quando, coisas geniais que 
a gente vê pela internet ou 

em canais de televisão. Coisas 
geniais de um sujeito que 

pegou uma câmera ali e tal, o 
seu celular e pum! Foi embora, 

é, filmou e montou.

07:06-07:10

07:10-07:18

07:18-07:21

Depoimento de Cláudia 
Aied

Primeiro plano (CG 
com créditos do 

entrevistado)
Plano médio, com 
foco e desfoco. A 
entrevistada está 

levemente centralizada, 
com Tcharly à esquerda 
e Dilson Reis à direita.

Plano médio

07:06-07:21 A gente fazia aquela edição 
linear que era assim, você 
ter que pôr o off, depois ir 

lá na fita, lá na frente buscar 
a passagem, voltar na fita, 

agora você não tem mais isso, 
agora você inclui, enfia tudo 
no computador e faz aquela 

edição não linear que é muito 
mais rápida.
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07:21-07:23

07:23-07:40

07:40-07:42

07:42-07:45

07:45-07:49

07:49-07:53

Depoimento de 
Ricardo Boechat

Plano médio com foco 
e desfoco

Primeiro plano de 
perfil (CG com as 
palavras “Filma”, 

“Sonoriza” “Edita”, 
“Qualifica”, uma após 
a outra, totalizando 10 

segundos na tela)
Plano médio (CG com a 

palavra “Difunde”)
Panorâmica horizontal 

da Redação do 
Jornalismo da Band
Meia panorâmica 

horizontal com Central 
da Band News

Meia panorâmica 
horizontal com imagens 

da antena externa da 
Band

07:21-07:53 Uma pessoa com um simples 
celular é uma central de 

televisão de antigamente. Ela 
filma, ela sonoriza, ela edita, 
ela, é, qualifica a imagem, 

melhora a qualidade da 
imagem e, principalmente, 

fundamental, ela difunde essa 
imagem. Ela tem conexões 
que lhe permitem colocar 

numa rede global uma imagem 
que ela fez dentro de casa, 

praticamente no mesmo 
instante em que essa imagem e, 
portanto, esse fato, foi colhido.

07:53-07:57

07:57-08:03

08:03-08:10

Depoimento de Franz 
Vacek

Panorâmica horizontal 
da Central de 

Jornalismo da Rede TV!
Meia panorâmica 

horizontal de Dilson a 
Franz

Primeiro plano de Franz 
(CG com créditos do 

entrevistado)

07:53-08:10 Quem não conseguir se 
adaptar às novas tecnologias — 
internet, telefonia móvel — não 

vai conseguir sobreviver nos 
próximos anos. A televisão, 

ela sempre vai ter seu espaço. 
Mas a televisão já perdeu muito 

espaço.

08:10-08:13

08:13-08:17

08:17-08:21
08:21-08:26

08:26-08:29

Depoimento de Lecuk 
Ishida

Plano médio, com 
Tcharly à esquerda 
e Tainan à direita, 

levemente desfocados.
Plano médio (CG 
com créditos do 

entrevistado)
Primeiro plano

Plano médio, com 
foco e desfoco, e com 

Tcharly à esquerda 
e Tainan à direita, 

levemente desfocados.
Primeiro plano

08:10-08:29 A gente não sabe se a televisão 
tá virando computador, ou 
o computador tá virando 

televisão. É... Os formatos, 
eles tão ainda se testando. É. 

Tá todo mundo reaprendendo 
a fazer televisão, fazer 

documentário, fazer cinema. 
Tá todo mundo aprendendo a 
fazer de novo tudo isso. Então, 
a gente tá usando ferramentas 
antigas pra fazer coisas novas.
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08:29-08:34

08:34-08:36
08:36-08:38

08:38-08:41

08:41-08:43

08:43-08:44
08:44-08:45

08:45-08:46

Depoimento de Bruno 
Altieri

Plano médio, deslocado 
para a direita, com foco 

e desfoco e câmera 
aparecendo à direita 
(CG com créditos do 

entrevistado)
Plano médio

Plano fechado de 
Bruno trabalhando no 

computador
Meia Panorâmica 

vertical de placa da 
NBS

Primeiro plano 
(CG com a palavra 

“Convergência” por 2 
segundos)

Plano médio
Plano médio com foco 

e desfoco
Plano médio de Bruno

08:29-08:46 A mesma mensagem da tevê 
tem que conversar com a 

mensagem da internet. Então, 
eu esqueço que existem 

meios diferentes e, na hora de 
planejar, eu penso em ideia. 

Depois, onde essa ideia vai tá é 
mais fácil com a convergência. 

O que eu tô querendo dizer 
é, com a convergência é mais 
fácil eu pegar uma ideia boa e 

espalhar. Porque tudo conversa.

08:46-08:53

08:54-08:56

08:56-08:59

Depoimento de Celso 
Zucatelli

Primeiro plano (CG 
com créditos do 

entrevistado)
Plano médio aberto de 

Celso e Edu Guedes 
apresentando o 

programa
Plano aberto, como 

monitor do programa 
“Melhor pra você” à 
esquerda e câmeras 

trabalhando no estúdio, 
à direita.

08:46-08:59 Acho que essa convergência, 
sem dúvida nenhuma, é algo 
importante que a gente tem 
que tá atento a isso, mas, 
novas tecnologias podem 
aparecer amanhã, podem 

aparecer depois de amanhã, 
o importante é você estar 

preparado e aberto para as 
mudanças.

08:59-09:01
09:01-09:06

09:06-09:09

Depoimento de Luís 
Nachbin

Primeiro plano
Plano médio com foco 
e desfoco, com Dilson 

à direita
Plano médio

08:59-09:09 O público adora novidades, 
é, agora, construir novidades, 
televisão é um business como 

outro qualquer, construir 
novidade implica num risco, 

né?

09:09-09:11
09:11-09:16
09:16-09:17
09:17-09:24

09:24-09:28

Depoimento de Bruno 
Pinaud

Primeiro plano
Plano americano
Primeiro plano

Meia panorâmica na 
sala de criação da 

agência NBS
Plano geral (imagem da 

GoPro)

09:09-09:28 Tudo parte do público, né? 
O nosso objetivo é, é ser 

relevante, então, a gente tem 
que levar ao, o, o público é, 

é, a gente tem que se projetar 
no, no público, inclusive, 

né? Você precisa conhecer, 
você precisa se interessar 

pelas pessoas, você precisa 
saber é, reconhecer valores, é, 

reconhecer tendências.
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09:28-09:33

09:33-09:40

Depoimento de Carlos 
Queiroz

Plano médio (CG 
com créditos do 

entrevistado)
Primeiro plano

09:28-09:40 O público brasileiro, ele é 
muito diversificado, né? Então 
não vai existir uma tecnologia 
avassaladora que vai eliminar 

todas as outras, elas vão se 
misturar mesmo.

09:40-09:45

09:44-09:53

09:53-09:59

09:59-10:03

Depoimento de Cláudia 
Aied

Primeiro plano de 
Cláudia

Plano médio dos 
apresentadores do 
“Balanço Geral”, 
apresentando o 

programa na bancada 
do estúdio. Imagem 
com foco e desfoco
Meia panorâmica 

vertical no switcher da 
Record

Meia panorâmica 
horizontal da Redação 

de Jornalismo da 
Record

09:40-10:03 O público de TV que antes 
tinha mais fixação por TV 

mesmo, ele busca informação 
em outros lugares, ou ele 
vai pra internet, o próprio 
celular, né, que ninguém 

desgruda... E aí o seu desafio 
é acompanhar esse ritmo e dá 
pro seu telespectador a mesma 

informação que ele pode 
buscar lá em outras mídias 
pra você segurar, deixar ele 

próximo de você.

10:03-10:09

10:09-10:11

10:11-10:31

10:31-10:43

Depoimento de 
Guilherme Bokel
Meia panorâmica 

horizontal no switcher 
da Record

Plano americano de 
Guilherme

Primeiro plano de 
Guilherme (CG com a 
palavra “Audiência”, 

por 3 segundos; seguida 
da palavra “Público”, 
por 3 segundos; e da 

palavra “Produtor”, por 
3 segundos)

Meia panorâmica 
horizontal com imagens 

de Guilherme por 
detrás da cadeira e, em 
seguida, em primeiro 

plano e contra plongée 
(CG com a palavra 
“Desafio”, por 2 

segundos)

10:03-10:43 Como dizem lá fora, assim, 
“o produto é o rei”. Não 

tenha dúvida. Se você tem um 
produto matador, as pessoas 
estarão vendo em qualquer 

parte do mundo. Agora, quem 
é o soberano mesmo é o cara 
que liga o aparelho, porque 

ele que tem o direito, ele que 
tem na mão o botão que faz 

ele assistir o seu produto, 
mesmo que ele seja bom ou 

ruim, ou o produto da internet, 
ou do cabo, concorrência, 
não importa. Você tem que 

conhecer. O desafio é conhecer 
profundamente cada vez mais 
a sua audiência. Não só a sua 
audiência, toda a audiência.

10:43-10:52
Clipe de transição

Imagens das logomarcas 
das emissoras e 

produtoras em primeiro 
plano, com CG em split 

screen.

10:43-10:52
Trilha em 

BG

Trilha instrumental
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10:52-11:04

11:04-11:09

Depoimento de Débora 
Garcia

Plano médio fechado 
(emoldurado com o 
pedestal e o fio do 

microfone), seguido 
de meia panorâmica 

horizontal que se inicia 
no plano médio de 

Débora e termina no 
monitor do estúdio, 
em primeiro plano 
(CG com a palavra 
“Multitela”, por 3 

segundos)
Primeiro plano (CG 

com créditos do 
entrevistado)

10:52-11:09 O perfil do, desse consumidor 
de mídia é um consumidor 
voraz, multi, multitela, é, 

antenado, com muito acesso 
ao conteúdo e que vai, 

certamente, exigir mais de 
todas as mídias, né, não só da 
TV. Vai querer cada vez mais 
qualidade e, possivelmente, 
mais quantidade também.

11:09-11:12
11:12-11:15
11:15-11:18
11:18-11:22

11:22-11:24

Depoimento de 
Ricardo Boechat

Primeiro plano de perfil
Plano médio

Primeiro plano de perfil
Plano médio, 

emoldurado com 
monitores da sala da 

entrevista
Primeiro plano de perfil

11:09-11:24 Ele é mais volátil, ele é mais, 
ele é mais ávido por mudanças 
repentinas, ele quer agilidade. 
Ele quer rapidez no processo e 
no trânsito das imagens e das 

informações.

11:24-11:27
11:27-11:30
11:30-11:33

11:33-11:47

Depoimento de 
Guilherme Bokel
Primeiro plano

Plano americano
Primeiro plano de 

Guilherme
Meia panorâmica 

vertical, com imagens 
de fotografias de 

novelas antigas, em 
uma parede do Museu 

da TV

11:24-11:47 Eu diria que a nossa audiência 
hoje é bipolar, né? Porque de 
manhã ela tá de um jeito e à 
noite já tá, já é de outro. Ela 
muda de humores. A nossa 

audiência não é mais aquela 
coisa antiga, que fica ali, você 
sabe que aquilo pode mudar, 
aquela tendência pode mudar, 
daqui a um ano talvez, se um 

fato histórico ou qualquer coisa 
na sociedade caminha para que 

aquela sociedade mude um 
pouquinho.

11:47-11:48
11:48-11:49
11:49-11:56

11:56-11:59
11:59-12:02
12:02-12:04

Depoimento de Bruno 
Altieri

Plano médio
Primeiro plano

Plano conjunto, com 
Tainan à direita (GoPro)

Primeiro plano
Plano médio

Primeiro plano

11:47-12:04 Hoje a audiência não é só 
broadcasting. Então assim, a 
tevê hoje ela fala comigo e 

eu num sei como responder. 
Então, assim, eu tenho 

interação, eu tenho coisas 
diferentes. As pessoas tão 
exigentes em relação às 

empresas em geral, e vão 
ser mais exigentes com a 

publicidade, com tudo, com a 
qualidade do conteúdo do que 

elas estão vendo.
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12:04-12:07

12:07-12:09
12:09-12:12

12:12-12:15

Depoimento de Thelma 
Guedes

Plano médio aberto, 
com foco e desfoco por 
detrás do vidro da sala 

da entrevista.
Plano médio

Plano médio aberto 
por detrás do vidro 

(CG com créditos do 
entrevistado)
Plano médio

12:04-12:15 Com certeza, o receptor 
ficou mais exigente, mas é 

um desafio que, no final das 
contas... que eu acho legal, é 
bom, pra você também não 

se acomodar e fazer qualquer 
coisa e achar que cê é um 

gênio.

12:15-12:20

12:20-12:21

12:21-12:29

12:29-12:34

12:34-12:37

12:37-12:44

12:44-12:46

12:46-12:49

12:49-13:02

Depoimento de 
Cláudio Peralta
Primeiro plano 

(CG com nome do 
entrevistado)

Primeiro plano dos 
monitores da recepção 

da Conspiração
Meia panorâmica 

vertical com imagens de 
cartazes de produções 

da Conspiração
Plano médio de Cláudio 

com equipamentos à 
esquerda e à direita
Primeiro plano de 

Carlos
Primeiro plano de 

monitores da ilha de 
edição da Conspiração, 

com clipe de efeitos 
especiais.

Plano médio de 
profissional trabalhando 

no monitor, criando 
efeitos no software 

específico
Meia panorâmica 

horizontal, mostrando 
molde em forma 
de rosto humano, 

seguido de trabalho 
no computador, no 
software específico
Primeiro plano de 

monitores da ilha de 
edição da Conspiração, 

com clipe de efeitos 
especiais.

12:15-13:02 A verdade é que o 
telespectador já tá acostumado, 
já acostumou o olho, já sabe o 
que é bem feito, o que é mal 
feito. Então a pós-produção, 
a partir do momento que ela 
passou a ter um papel mais 
importante e abrangente nas 

produções, é, porque ela 
conseguiu trazer recursos que 
a televisão, ou que produtos 

antes não poderiam ter por ser 
caro, ela passou a ter também, 
a, o dever de ser manter em 
níveis altos. Então, é, o que 

dá pra sentir é que não existe 
mais produzir diferencialmente 
para uma publicidade, que vai 
passar umas cinquenta vezes 
ou cem vezes no canal, ou 

para televisão que a princípio 
passaria uma vez.
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13:02-13:04

13:04-13:10

13:10-13:13
13:13-13:14

Depoimento de Bruno 
Pinaud

Primeiro plano de um 
monitor da ilha de 

edição da Conspiração, 
com clipe de efeitos 

especiais.
Plongée de Bruno em 

primeiro plano, seguido 
de tilt para as mãos

Plano médio
Primeiro plano

13:02-13:14 Você tem que tá com o 
dedo muito no pulso do, do 

consumidor. Saber o que 
quer, onde ele tá, quais são os 

interesses dele, pra você tá bem 
em sintonia com aquilo, porque 

senão você simplesmente vai 
passar despercebido ou vai tá 

falando sozinho.

13:14-13:18

13:18-13:25

13:25-13:27
13:27-13:29

Depoimento de 
Marcílio Moraes

Primeiro plano (CG 
com créditos do 

entrevistado)
Plano médio aberto de 
Marcílio, com Tcharly à 

direita
Primeiro plano

Primeiro plano de um 
script da série Plano 

Alto

13:14-13:29 Há uma exigência mais 
genérica, mais geral, assim, 
que a coisa tenha um ritmo 
mais rápido, né? O mundo 

hoje é mais rápido, né? Você 
vê filmes, coisas da década 

de 60 e de hoje, né, o ritmo é 
inteiramente diferente né?

13:29-13:32

13:32-13:37

13:37-13:43

13:43-13:45

Depoimento de Thelma 
Guedes

Contra plongée em 
primeiro plano de 

quadros e troféus de 
Marcílio, em cima da 
estante do escritório.

Primeiro plano de 
Thelma

Meia panorâmica 
horizontal, por detrás 
do vidro, começando 

fora do quadro até focar 
no plano médio de 

Thelma, com câmeras 
nas laterais.
Plano médio

13:29-13:45 Se você também fala com, com 
muita rapidez, fala de, de... por 

exemplo, a estrutura é muito 
rápida, é... muita gente não 

entende, né?  Aí fica difícil. Aí, 
todo mundo fala: “Ah! Pera aí, 

as cenas tão muito rápidas! Não 
dá pra entender”.

13:45-13:48
13:48-13:52
13:52-13:54

Depoimento de Franz 
Vacek

Plano médio
Primeiro plano
Plano médio

13:45-13:54 Se nós não nos adaptarmos a 
isso, seremos ultrapassados 

pelo nosso próprio 
telespectador. Imagina um 

negócio desse?
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13:54-13:59
13:59-14:07

14:06-14:09
14:09-14:11

14:11-14:15

14:15-14:20

Depoimento de Lecuk 
Ishida

Primeiro plano
Plano geral (imagem da 

GoPro)
Plano médio

Plano médio – Lecuk 
de perfil

Primeiro plano 
(CG com a palavra 

“Interatividade” por 2 
segundos)

Plano médio de perfil, 
seguido de tilt para 

cima

13:54-14:20 Qualquer relação, mesmo a 
re/ a relação entre espectador 
e televisão, ele tem que ser 
sustentável no seguinte. Ele 

precisa se autoalimentar. Tanto 
a televisão precisa servir pro 
cara, quanto o cara tem que 
servir pra televisão. Hoje, a 
interatividade permite isso. 
Você não é só espectador, 

como você é alimentador de 
conteúdo.

14:20-14:23

14:23-14:26

14:26-14:29

14:29-14:33

14:33-14:39
14:39-14:43

Depoimento de Carlos 
Queiroz

Meia panorâmica 
horizontal no escritório 

da Fox
Plano geral da ilha de 

edição da Record
Plano geral da porta 
do estúdio da Record 

News
Plano médio de Carlos 

de perfil
Primeiríssimo plano

Plano médio (CG com a 
palavra “Feedback” por 

2 segundos)

14:20-14:43 Hoje ninguém precisa de um 
canal de televisão para dividir 

suas histórias, sua forma de 
produzir suas ideias hoje. O 

vídeo tá aí, né, as plataformas 
de vídeo tão aí. Então, é 

um mix hoje em dia. É mais 
desafiador sim, ah, mas por 
outro lado, ah, você tem um 

feedback um pouco mais direto 
e um pouco mais quente, né?

14:43-14:49

14:49-14:56

Depoimento de Débora 
Garcia

Plano aberto de 
Débora, emoldurada 
pelo teleprompter nas 

laterais
Primeiríssimo plano de 

Débora

14:43-14:56 O fato de ser, de estar em 
outras telas além da TV, não 
é garantia de sucesso, mas 

só fazer TV também, deitado 
em berço esplêndido e não 
pensar em outras formas de 

entrega, também é, no mínimo, 
preguiçoso, né?

14:56-15:00
15:00-15:06

15:06-15:11
15:11-15:23

15:23-15:30

Depoimento de Thelma 
Guedes

Primeiríssimo plano
Meia panorâmica 

horizontal, por detrás 
do vidro da sala, com 

Thelma em plano 
médio de perfil.

Primeiríssimo plano
Meia panorâmica 

horizontal, por detrás 
do vidro da sala, com 

Thelma em plano 
médio de perfil.

Primeiríssimo plano

14:56-15:30 Existe uma influência muito 
grande; na verdade, eu 

acho que é uma troca, é um 
espelho, né? Você espelha o 

que você vê e o telespectador, 
o receptor, ele devolve pra 
você. E é muito imediato, 

muito é... e quando rejeita, 
porque não gosta, porque não 
entende, porque não ah... é... 

cê não se comunicou, você não 
trocou, você falhou em algum 
momento, a gente não pode 

dizer que a falha é do receptor. 
Eu acho que se há uma falha, 

é de você entender essa 
comunidade naquele momento.
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15:30-15:35
15:35-15:43
15:43-15:57

15:57-16:02

Depoimento de 
Marcílio Moraes

Plano médio
Primeiro plano de perfil
Plano aberto (imagem 

da GoPro)
Primeiro plano, 

por detrás de uma 
ampulheta

15:30-16:02 Você escrevendo novela, 
você precisa ter, né, a volta, 
né, a pessoa tá gostando, o 

que que não tá gostando, né, 
a começar por você mesmo, 

né, escreveu, um mês depois, 
quando tá indo ao ar,  você vê 
o capítulo no ar, você sente o 
que é que tá indo bem, o que 
que, a mulher ali do lado já 

comenta, o pessoal sai na rua e 
as pessoas comentam e agora 

com esse negócio de, tudo que 
tem aí, né, Facebook, Twitter, 

Instagram, então, tem uma 
repercussão imediata.

16:02-16:10

16:10-16:17

16:17-16:26

Depoimento de Thelma 
Guedes

Plano médio aberto 
(imagem da GoPro)
Meia panorâmica 

horizontal, partindo de 
um quadro de Frida, na 
parede, até o primeiro 

plano de Thelma
Depoimento de Thelma 
em primeiro plano, com 
CG em split screen (em 

movimento) e fundo 
amarelo

16:02-16:26 Quando eu me afasto do, do 
receptor, eu, é, não consigo, 
é, ver muito sentido de eu 
estar falando. Pra quem eu 

estou falando se eu não estou 
falando pra quem tá lá no 

Twitter comentando? O que 
fica divertido, o que fica, 

é, desafiador, é, o que fica 
estimulante pro meu trabalho é 

poder trocar!

16:26-16:30
16:30-16:45

16:45-16:54

Depoimento de 
Ricardo Boechat

Plano médio frontal
Plano médio de perfil 
(CG com as palavras 

“Mídias sociais” e 
“Mídias individuais” 
por 2 segundos cada)

Plano conjunto de 
Ricardo e do Tcharly 
(imagens da GoPro)

16:26-16:54 O que é que os jornais, os 
telejornais mais pesados, mais 

lentos e não onipresentes, 
porque ninguém é onipresente, 
estão fazendo? Estão tentando 

capturar esse conteúdo 
produzido... é... paralelamente 
pelas mídias individuais, pelas 
mídias sociais, que eu chamo 
de individuais porque cada 

um tem a sua. Elas se tornam 
mídias sociais porque todo 

mundo compartilha, mas no 
fundo, a produção é individual, 

individualíssima.

16:54-16:56
16:56-17:00
17:00-17:04

17:04-17:08
17:08-17:13

17:13-17:14

Depoimento de Carlos 
Queiroz

Plano médio
Primeiro plano

Plano médio por detrás 
do vidro da sala
Primeiro plano

Plano médio por detrás 
do vidro da sala (CG 

com as palavras “Buzz”, 
“Envolvimento”, 

“Engajamento”, “Tweet” 
por 4 segundos, uma 

por vez)
Primeiro plano

16:54-17:14 As redes sociais nos ajudam 
a ter noção do que, do que 

pode funcionar, da capacidade 
de, de gerar envolvimento 

nas pessoas, mas ele também 
não é um parâmetro tão 

claro, né? Ah, eu gostaria 
muito de transformar buzz, 

envolvimento, engajamento, 
tweet em efetivamente 

audiência.
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17:14-17:24
Clipe de transição

Imagens de switcher 
em primeiro plano e 

equipes trabalhando em 
plano geral com efeito 
de CG em split screen.

17:14-17:24 Trilha instrumental em BG

17:24-17:26
17:26-17:30

17:30-17:39

17:39-17:42

17:42-17:49

Depoimento de 
Guilherme Bokel
Primeiro plano

Plano americano, com 
leve movimentação de 

câmera
Plano médio aberto 
(imagem do GoPro)

Plano médio, com foco 
e desfoco

Plano médio aberto 
(imagem do GoPro)

17:24-17:49 A rede social tem esse papel, 
né? Ela vai trazendo pessoas 
que vão entrando toda hora, 
ligando seus smartphones, 

ou o seu iPad, seja qualquer 
aparelho que esteja conectado 
a uma rede social, à medida 
que começa um buzz sobre 
algum assunto, as pessoas 

vão entrando, vão entrando 
e o produto, isso vai sendo 

comentado. O produto tá no 
ar, uma notícia, qualquer coisa 
que esteja no ar, em qualquer 

canal.

17:49-17:59

Depoimento de Bruno 
Pinaud

Depoimento em plano 
médio e em primeiro 

plano, com CG em split 
screen (em movimento) 

e fundo verde.

17:49-17:59 Hoje você tem o second 
screen. Então, você tá, tá todo 

mundo vendo televisão e 
olhando no, nas redes sociais, 
postando, vendo fotos, lendo 

outras matérias.

17:59-18:02

18:02-18:09
18:09-18:14

Depoimento de Camila 
Fonseca

Depoimento em 
primeiro plano, com 

CG em split screen (em 
movimento) e fundo 

verde.
Primeiro plano

Plano americano

17:59-18:14 A gente tem que pensar que 
a gente já não é mais escravo 
da TV, né? Assim, as pessoas 
são pessoas multitelas, e hoje 
a gente passa a maior parte do 
tempo com o celular na mão. 

O celular é nossa primeira tela. 
Não é mais a TV.

18:14-18:25
18:25-18:27

Depoimento de 
Guilherme Bokel

Primeiríssimo plano
Plano médio

18:14-18:27 O desafio é fazer o produ..., o 
melhor produto possível pra 
que isto não seja uma, uma 

coisa fácil para o consumidor, 
sair da televisão.

18:27-18:33

18:33-18:49

18:49-18:58

Depoimento de Leo 
Madeira

Plano médio (CG com a 
palavra “Conteúdo” por 

2 segundos)
Plano aberto, 

com imagem da 
GoPro (CG com as 

palavras “Cativante”, 
“Inteligente” e “Crítico”)
Primeiro plano de perfil

18:27-18:58 Mais desafiador é criar um 
conteúdo que seja... que seja 

ao mesmo tempo cativante, um 
conteúdo que chame a atenção, 

que gere audiência e que, 
simultaneamente a isso, seja 

inteligente, seja crítico, é... que 
tenha elementos, é... camadas 
de sentido, né? Que tenha uma 
riqueza, é... semiótica, vamos 

chamar assim, grande.
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18:58-19:03
19:03-19:11

19:11-19:16
19:16-19:18

19:18-19:20

19:22-19:26

Depoimento de 
Cláudio Peralta

Plano médio
Primeiro plano, 

com foco e desfoco, 
emoldurado com tripé e 

gravador nas laterais.
Primeiríssimo plano

Plano geral de switcher 
da Rede TV

Plano conjunto 
de funcionários 
trabalhando em 

computadores da 
sala de edição da 

Conspiração
Meia panorâmica 

horizontal do switcher 
da Rede TV

18:58-19:26 Tem muitos recursos vindo 
por aí, fala-se muito sobre 

o nível de qualidade que se 
atinge, hoje você tem o HD, 
depois você vai ter o 4K, isso 
tenta ainda chamar um pouco 

de atenção no sentido de 
“Olha, você pode tá vendo 
na internet, mas aqui você 

vai ver um negócio que você 
não tem como ver em lugar 
nenhum, uma qualidade de 

imagem absurda, é um patamar 
diferenciado”, mas ainda o 
conteúdo, ele consegue ser 

mais forte do que isso.

19:26-19:30
19:30-19:35

19:35-19:40

Depoimento de Flávia 
Lima

Primeiro plano
Plano americano 

(CG com créditos do 
entrevistado)

Primeiro plano

19:26-19:40 Hoje em dia, você não tem 
mais assim: “Vou produzir um 
programa de TV”. Você tem: 
“Vou produzir um conteúdo 
audiovisual, esse conteúdo 
audiovisual vai pra que tipo 
de mídia”? E você saber qual 

potencialidade que tem aquele 
conteúdo, porque nem tudo vai 

funcionar pra tudo.

19:40-19:50

Depoimento de 
Guilherme Bokel

Depoimento de Bruno 
em plano americano e 

em primeiro plano, com 
CG em split screen (em 

movimento) e fundo 
vermelho

19:40-19:50 Você tem um mercado de 
televisão aberta, um mercado 
de televisão a cabo, e agora 

você tem o mercado da internet 
e daqui a pouco eu não sei 

mais o que mais terá.

19:50-19:54

19:54-20:01

Depoimento de Débora 
Garcia

Depoimento em 
plano médio, com CG 

em split screen (em 
movimento) e fundo 

vermelho
Primeiríssimo plano

19:50-20:01 Por que a gente continua tendo 
as mesmas vinte e quatro horas 
no dia, né, os seres humanos 
continuam pautados por essa 

divisão de tempo. O tempo não 
aumentou, mas aumentaram as 

telas.

20:01-20:03
20:03-20:10

20:10-20:14

Depoimento de Carlos 
Queiroz

Primeiro plano
Plano médio de perfil, 

por detrás do vidro, 
com foco e desfoco

Primeiro plano

20:01-20:14 E como a gente vai disputar a 
atenção das pessoas, seja na 

televisão grande, seja na outra 
tela? Como a gente vai ser 

capaz de dizer: “Querido, para 
tudo aí, me dá uns dez minutos 

da tua atenção, me dá vinte 
minutos da sua atenção”?
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20:14-20:20

20:20-20:23

Depoimento de Luís 
Nachbin

Plano médio, com foco 
e desfoco e câmera à 

esquerda
Primeiro plano

20:14-20:23 Acho que a tevê tem que 
acompanhar o ritmo de 

evolução de linguagem. De 
certa forma, dialogar ainda com 

as alternativas que existem.

20:23-20:32
Depoimento de Flávia
Plano aberto conjunto 

de Flávia e Tcharly 
(imagem da GoPro)

20:23-20:32 A TV tá olhando para outros... 
as outras mídias que tão 

surgindo, as outras telas e 
tá fazendo, e tá tentando se 

apropriar disso dentro da sua 
linguagem.

20:32-20:37

20:37-20:39

20:39-20:41

20:41-20:45

20:45-20:47

20:47-20:50

Depoimento de Cláudia 
Aied

Primeiro plano 
(CG com a palavra 
“Linguagem” por 3 

segundos)
Plano geral de sala de 
produção da Record

Meia panorâmica 
horizontal da redação 

da Record News.
Meia panorâmica 

horizontal de switcher 
da Record

Plano geral seguido 
de zoom in, da sala de 
produção da Record.

Primeiro plano

20:32-20:50 E como é que você consegue 
isso? Com uma linguagem 
de TV, né? A graça da TV é 

a linguagem da TV, eu acho, 
embora cê consiga isso também 

na internet, porque agora 
também tem muita TV web, né? 

Mas eu acho que o desafio é, 
é você fazer isso, é, utilizando 
a TV que já é uma coisa que o 
público já ama há muitos anos.

20:50-20:53
20:53-21:15

21:15-21:22

Depoimento de Débora 
Garcia

Primeiríssimo plano
Plano médio, com foco 

e desfoco, seguido 
de meia panorâmica 

horizontal, começando 
em plano médio de 
Débora, indo para 
o visor da câmera 

em primeiro plano e 
retornando para o plano 

médio de Débora
Plano aberto (imagem 

da GoPro)

20:50-21:22 Às vezes é confortante você 
chegar em casa e você saber 
que alguém programou a sua 
vida, né, que você não tem 

que ficar lá olhando palavra-
chave, pulando de link pra link, 
abrindo várias telas, que tem, 
se você gosta de determinado 

conteúdo, de determinado 
canal, alguém já fez uma 

programação que faz sentido, 
que uma coisa conduz a outra, 

as coisas acontecem num 
certo tempo pré-determinado, 
então, de certa maneira, ajuda 
a organizar, é, o, a experiência 

de consumir um conteúdo 
audiovisual, né?

21:22-21:29

21:29-21:35

Depoimento de 
Susanna Lira

Primeiro plano de 
Susanna

Plano médio 
centralizado de 

Susanna, com Tcharly 
à direita e câmera à 

esquerda

21:22-21:35 Essa figura do programador 
que organiza, por horário, uma 
grade de programação de um 

canal, ela tende a desaparecer. 
Acho que o próprio público 

quer fazer isso, meio que já tem 
feito isso de forma informal, no 
acesso que ele tem ao YouTube 
e outras plataformas pra assistir 

uma programação.
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21:35-21:42

21:42-21:52

21:52-21:55

Depoimento de Márcio 
Motokane

Primeiro plano (CG 
com a expressão “Grade 
de programação” por 3 

segundos)
Plano aberto, com 
imagens da Go Pro 

(CG com as palavras 
“Transformação” e 
“Target”, por dois 
segundos cada)

Plano médio (CG 
com a expressão 

“On demand” por 2 
segundos)

21:35-21:55 Com relação à grade de 
programação convencional, 

eu acho que existe um grande 
risco sim de ela desaparecer, 
não por completo, mas ela 

diminuir ou ela se transformar, 
se ajustando hoje ao target, 

pensando nos jovens, que veem 
a televisão de outra maneira, 
que seria, basicamente, por 
demanda. É o on demand.

21:55-22:06

22:06-22:11

Depoimento de 
Cláudio Peralta

Plano aberto americano, 
com imagem da GoPro 
e equipe refletindo em 
plano geral no monitor 

de TV
Primeiríssimo plano

21:55-22:11 A tendência é que você queira 
perder seu tempo com o que 
você quer ver. E não com o 
que está disponível. E você 
poder ter essa escolha, é o 

que a televisão precisa fazer 
para poder se manter com a 

abrangência que ela ainda tem 
hoje.

22:11-22:21

22:21-22:29

Depoimento de Rubens 
Pozzi

Meia panorâmica 
vertical, começando do 
plano conjunto de dois 
monitores e seguindo 
para o plano médio.

Plano médio

22:11-22:29 E quão grande é o público que 
a gente pode alcançar ainda 
nessas plataformas que, que, 
que tão aí, ou perdidos, ou 
que não sabem usar, ou que 
tem medo de usar e, ou não 
tem esse hábito, e gostariam 
de ficar na TV, talvez quando 
conheçam essa liberdade que 

eles vão ter, vão gostar.

22:29-22:30
22:30-22:37

22:37-22:41

22:41-22:46

Depoimento de Celso 
Zucatelli

Plano médio de perfil
Meia panorâmica 

horizontal do estúdio 
do programa “Melhor 

pra você”
Plano aberto (imagem 

do GoPro)
Plano conjunto de 

Celso, Dilson e Tcharly

22:29-22:46 Simplesmente é uma outra 
maneira de você consumir 

televisão. Isso pensando o lado 
do consumidor. Eu acho que 
você tem mais opção para as 
pessoas. Isso é bom, isso é 

positivo, Isso é bacana. Então, 
a gente tem que entender 

assim. Como o profissional 
de televisão, a gente tem que 

batalhar pra gente jamais 
pensar nisso. Não entenda 

aquilo como um concorrente, 
entenda aquilo como um 

aliado.

22:46-22:52
22:52-22:54

Depoimento de 
Marcílio Moraes
Primeiro plano
Plano médio

22:46-22:54 Essa escolha individual é o que 
vai prevalecer mais que essa 

televisão horizontal, assim, de 
grade.
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22:54-22:57

22:57-22:58

22:58-23:02

23:02-23:08

23:08-23:09

Depoimento de Rubens 
Pozzi

Primeiro plano de um 
monitor da ESPN

Plano conjunto de dois 
monitores da ilha de 

edição da ESPN
Primeiríssimo plano de 

Rubens
Plano médio de Rubens 
de perfil, por detrás de 

um objeto da mesa.
Primeiríssimo plano de 

Rubens

22:54-23:09 Hoje em dia, por que que eu 
vou esperar chegar em casa pra, 

pra ver tal coisa, se eu posso 
assinar só isso, comprar só isso 

e vou assistir do meu tablet, 
do meu celular, ou ver do meu 

trabalho, ou ver viajando ou 
vou guardar isso e ver depois?

23:09-23:18
Clipe de transição

Bastidores dos estúdios, 
redações e equipes 

trabalhando em plano 
geral, com CG em split 

screen.

23:09-23:18
Trilha em 

BG

Trilha instrumental

23:18-23:21
23:21-23:30

23:30-23:38

23:38-23:42

Depoimento de Thelma 
Guedes

Primeiro plano
Meia panorâmica 

horizontal por detrás do 
vidro

Plano médio aberto 
(imagem da GoPro, 
CG com a palavra 

“Narrativas”)
Plano médio, com foco 

e desfoco

23:18-23:42 Eu sempre brinco, é isso, eu me 
sinto, quando eu vou escrever 
uma novela, a minha missão, 
e me coloco nesse lugar, de 

um, um velho narrador, é, em 
volta da fogueira, contando 

para sua comunidade histórias. 
Essas narrativas têm um papel, 
eu acho, sempre teve, de fazer 

com que as sociedades se 
reconheçam.

23:42-23:46
23:46-23:49

23:49-23:56

23:56-24:05

Depoimento de Débora 
Garcia

Primeiro plano
Plano aberto conjunto, 
com Tcharly e Tainan

Primeiro plano 
(CG com a palavra 
“Storytelling” por 2 

segundos)
Plano aberto, com 

imagem da GoPro (CG 
com os nomes “Ficção”, 

“Jornalismo”, “Talk 
show” e “Reality”, por 

1,5 segundos cada)

23:42-24:05 A TV, ela precisa encontrar 
um lugar, que é o lugar da 

contação de história, na minha 
percepção, né, do que, do 
que se chama no mercado 

de storytelling, né? É, as boas 
histórias sempre terão espaço. 
E as boas histórias eu não me 
refiro somente à ficção, né? 

Você pode ter boas histórias no 
jornalismo, ter boas histórias 
num talk-show, num, num 

reality, né?

24:05-24:09

24:09-24:11

Depoimento de Lecuk 
Ishida

Primeiro plano, com 
leve tilt para destacar 
as mãos em primeiro 

plano
Plano médio

24:05-24:11 A própria publicidade, esses 
momentos de breaks, já tão 

repensando uma outra forma de 
se colar na televisão.
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24:11-24:16
24:16-24:21

Depoimento de Flávia 
Lima

Primeiro plano
Plano conjunto de 

Flávia, com Tcharly à 
direita (Go Pro)

24:11-24:21 A propaganda tá indo muito 
por, para um lado de histórias 
reais, então você vai falar de 
uma marca, mas a marca não 

tá vendendo um produto, ela tá 
vendendo uma emoção, ela tá 
vendendo uma experiência.

24:21-24:21
24:24-24:29

24:29-24:30

Depoimento de Bruno 
Pinaud

Primeiro plano
Plano detalhes das 

mãos
Plano americano

24:21-24:30 Vai haver uma fusão ainda 
maior das marcas com o 

conteúdo, você não vai precisar 
parar o programa pra, pra 
passar a mensagem de um 

patrocinador.

24:30-24:36
24:36-24:38

Depoimento de Juli 
Wexel

Primeiro plano
Plano médio

24:30-24:38 Hoje você não tem mais 
um, você não pensa mais 

necessariamente numa narrativa 
linear, porque nós estamos 

pensando em links já.

24:38-24:48

24:48-24:53

Depoimento de Flávia 
Lima

Primeiro plano de 
Flávia

Plano americano de 
Flávia (CG com split 

screen em três telas, à 
direita, com conteúdos 
diferentes: a tela 1 com 

o primeiro plano do 
monitor de uma ilha de 
edição; a segunda tela 
com plano aberto do 

estúdio do “Melhor pra 
você” e a tela 3 com o 
primeiríssimo plano de 

Carlos)

24:38-24:53 Quando você vai, começa a 
pensar num programa, começa 

a pensar numa série, num 
programa, você já pensa como 

aquele, você pensa a TV, 
claro, mas você, na verdade, 

pensa igualmente como aquele 
conteúdo se desdobra em todas 

as mídias.

24:53-25:00
25:00-25:14

25:14-25:23

Depoimento de Carlos 
Queiroz

Primeiríssimo plano
Plano médio (CG com 
as palavras “Cápsulas”, 

“Pílulas”, “Promos”, 
“Depoimentos” e 
“Teasers”, com 1 

segundo cada)
Primeiro plano por 

detrás do vidro

24:53-25:23 As tecnologias, elas nos 
obrigam, como produtores e 

como pensadores de conteúdo, 
a gerar um conteúdo ao redor 

do conteúdo. A gente tem 
pensado em cápsulas, pílulas, 
promos, depoimentos, teasers, 
pequenos vídeos para as redes 
sociais, hã... fotos, né, porque, 
você conquistar a atenção das 
pessoas, conquistar um pouco 
de envolvimento, é... demanda 
outras ferramentas que antes eu 

não, não poderia contar.
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25:23-25:27

25:27-25:30

25:30-25:36

25:36-25:41

Depoimento de 
Susanna Lira

Primeiro plano de 
Susanna

Plano médio de 
Susanna

Plano médio de 
Susanna, com foco e 

desfoco
Primeiro plano de 

Susanna

25:23-25:41 Transmídia é uma linguagem 
que a gente precisa aprender 
a fazer e pensar os projetos 

dessa forma, já na origem do 
projeto. O que hoje eu vejo 
muito é assim, o que você 
exibiu na televisão, você 
automaticamente bota na 

internet, mas eu acho que a 
gente tem que pensar em novos 

formatos e novas linguagens, 
pra de, de fato, isso ser uma 

coisa transmídia.

25:41-26:11

Depoimento de Márcio 
Motokane

Depoimento de Márcio 
em plano médio, 

primeiro plano e plano 
aberto, simultâneos por 
conta da CG em split 

screen (em movimento) 
e fundo magenta.

25:41-26:11 Eu sei de uma informação num 
programa de televisão, de uma 
série, por exemplo, só que — se 
eu juntar essa série com outra 
série, que é uma websérie na 
internet —, eu consigo achar 
outras informações e outras 
curiosidades pra me manter 
naquela/ naquele tema. É, e 

automaticamente no título de 
um videogame ligado àquela 
série. Isso acontece muito nos 
universos dos HQs, né? Isso 
é muito legal. Isso faz parte 
dessa curiosidade e desse 
entretenimento que hoje a 

gente busca.

26:11-26:13
26:13-26:16

Depoimento de 
Susanna Lira

Primeiro plano
Plano médio

26:11-26:16 Os conteúdos tendem a ficar 
mais transmidiáticos, e a gente 
vai ter que ser mais criativo pra 

atrair a atenção do público.

26:16-26:25
Clipe de transição
Planos abertos e 

primeiros planos com 
imagens de switcher e 

de objetos do Museu da 
TV, com efeito de CG 

em split screen

26:16-26:25 Trilha instrumental

26:25-26:31

26:31-26:36

Depoimento de Vida 
Alves

Plano aberto (com 
imagens da GoPro)

Primeiro plano

26:25-26:36 A tecnologia é tão grande que 
nós chegamos onde sabemos 

que chegamos e onde não 
sabemos que chegamos.

26:37-26:39
26:39-26:51

26:51-27:00

Depoimento de Luís 
Nachbin

Primeiro plano
Meia panorâmica 

horizontal do primeiro 
plano para o plano 
detalhe do visor da 

câmera com Luís em 
plano médio
Plano médio

26:36-27:00 Ouvimos rádio. Continuamos 
ouvindo rádio. Ouvimos rádio 
de maneira diferente. Ouvimos 
rádio no celular hoje em dia, 
vemos tevê no celular, nos 
sentamos menos na sala, a 

família para assistirmos juntos 
à programação da televisão. 

Vai havendo a evolução, 
né, o mundo é dinâmico, as 
transformações tecnológicas 
levam a TV a mudar o tempo 

inteiro.
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27:00-27:03
27:03-27:07
27:03-27:11
27:11-27:15

Depoimento de 
Ricardo Boechat

Plano médio
Primeiro plano frontal
Primeiro plano lateral
Primeiro plano frontal 

finalizado com 
movimento para a 

esquerda, com primeiro 
plano do entrevistado 
refletido no vidro da 

sala.

27:00-27:15 Eu tenho a impressão de 
que a televisão terá que se 

adaptar a essa relação, perderá 
expressão na forma como é 

feita hoje, que é inevitável, mas 
não desaparecerá, no sentido 
assim de sumir, como sumiu o 

telégrafo, por exemplo.

27:15-27:20

Depoimento de 
Susanna Lira

Primeiro plano

27:15-27:20 Eu tenho fé que o futuro é cada 
vez mais investir em conteúdo.

27:20-27:24
27:24-27:31

Depoimento de Celso 
Zucatelli

Plano médio
Primeiro plano

27:20-27:31 E o futuro, que ele venha 
cheio de tecnologia, cheio 

de novidades. Eu acho que a 
tecnologia vai tá cada vez mais 
presente, a mobilidade vai tá 
cada vez presente, isso sem 
dúvida nenhuma, mas o que 

vai surgir no meio do caminho? 
Eu não tenho ideia.

27:31-27:36
27:36-27:38

Depoimento de Márcio 
Motokane

Primeiro plano
Plano médio

27:31-27:38 Essa televisão do futuro, ela já 
existe. Eu acredito, na verdade, 
numa televisão que conte boas 

histórias.

27:38-27:42
27:42-27:45

27:45-27:46

Depoimento de Thelma 
Guedes

Primeiro plano
Plano médio por detrás 

do vidro
Primeiro plano

27:38-27:46 As narrativas vão ser contadas, 
vão... as narrativas vão 

ser ouvidas e é isso que é 
importante.

27:46-27:50

Depoimento de Franz 
Vacek

Plano aberto (com 
imagem da GoPro)

27:46-27:50 O futuro da TV é uma TV muito 
mais autoral.

27:50-27:54
27:54-27:55

Depoimento de Juli 
Wexel

Primeiro plano
Plano médio

27:50-27:55 Se a gente pensar de uma 
maneira bem futurista mesmo, 
eu acho que, na verdade, é o 

público que vai comandar tudo.

27:55-28:04

Depoimento de Carlos 
Queiroz

Primeiro plano de perfil 
de Carlos

27:55-28:04
Trilha em 

BG

Quanto ao futuro mesmo, hã, 
não sei. De repente vai virar 

chip que implanta aqui dentro 
e não precisa mais de nada.
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28:04-28:08
28:08-28:17

28:17-28:22

Depoimento de 
Guilherme Bokel
Primeiro plano

Plano médio, com 
GoPro

Primeiríssimo plano

28:04-28:22
Trilha em 

BG

A TV do futuro vai ser uma só 
na minha cabeça. Não sei se 

você vai poder botar um óculos 
aqui e ficar assistindo ela. É, 
mas ela vai tá em todos os 

lugares, na sua vida, unificada, 
e você vai acessar o que você 
quiser, a hora que você quiser.

28:22-28:24

28:24-28:28

Depoimento de Débora 
Garcia

Plano americano de 
Débora

Primeiro plano de 
Débora

28:22-28:28
Trilha em 

BG

Tudo ao mesmo tempo agora, 
vamos dizer assim, né? Se 

tivesse um slogan da TV do 
futuro, seria um pouco por aí.

28:28-29:04
29:04-29:56

29:56-30:00

Créditos finais
Créditos da equipe
Créditos – Apoio 

institucional e 
agradecimentos

Crédito – UESC – 
Comunicação Social – 

2015.2

28:28-30:00 Trilha instrumental
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PROGRAME-SE ON-LINE
PROGRAMA 1 - TV ABERTA

TEMPO VÍDEO TEMPO ÁUDIO

00;00;00;00-
00;00;13;16

Diálogos 
do casal 
protagonista
Plano 
americano 

00;00;00;00-
00;00;13;16

ELA: É por isso que eu quero acabar com 
essa sala! Olha a bagunça disso aqui! E 
você? Ainda tá esperando esse programa 
começar...
ELE: É, Carla, eu e um monte de gente, né?

00;00;13;17-
00;00;34;11

Abertura 00;00;13;17-
00;00;34;11

Trilha instrumental 

00;00;34;12-
00;00;36;04

00;00;36;05-
00;00;38;15

00;00;38;16-
00;00;39;15

Depoimento 
de Guilherme 
Bokel
Plano 
americano

Plano geral 
(GoPro)

Plano 
americano

00;00;34;12-
00;00;39;15

A televisão aberta, ela tem um caminho 
claro, que é unir a família. 

00;00;39;16-
00;00;43;03

00;00;39;20-
00;00;42;20

00;00;43;04-
00;00;46;00

Depoimento de 
Luís Nachbin

Primeiro plano 

Inserção de 
caractere com 
o nome do 
entrevistado

Plano 
americano com 
equipe (GoPro)

00;00;39;16- 
00;00;46;00

Uma grande parte da nossa audiência ainda 
consome, é, majoritariamente, TV aberta.

00;00;46;01-
00;00;54;15

00;00;47;03- 
00;00;50;03
 

00;00;54;16-
00;01;01;16

00;01;01;17-
00;01;04;03

Depoimento 
de Guilherme 
Bokel
Primeiro plano

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Plano geral 
(GoPro)

Primeiro plano

00;00;46;01-
00;01;04;03

A família que hoje a gente fala não é mais 
a que fica sentada em frente à televisão, é 
aquela coisa da rede social. Quando uma 
novela tá no ar, se você não estiver junto 
vendo, se você gostar da novela, se o teu 
grupo gostar da novela, estará o tempo todo 
conversando nas redes sociais.
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00;01;04;04-
00;01;11;21

Diálogos 
do casal 
protagonista
Plano 
americano

00;01;04;04-
00;01;11;13

ELA: HAHAHAHAHA. Tá vendo aí? Tá 
todo mundo falando mal aqui também.
ELE: Como é que você consegue ficar no 
celular e prestar atenção ao mesmo tempo?

00;01;11;22- 
00;01;16;16

00;01;11;24-
00;01;15;01

00;01;16;17-
00;01;20;10

00;01;20;11-
00;01;25;29

Depoimento de 
Lecuk Ishida

Primeiro plano

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Plano médio

Plano geral 
(GoPro)

00;01;11;14-
00;01;25;29

A internet ainda é segmentada. Você busca 
ali. A TV aberta, até pela/ culturalmente, 
pensando no brasileiro, ele liga, e às vezes, 
ele até serve como um rádio, né?

00;01;26;00-
00;01;40;04

Diálogos 
do casal 
protagonista
Plano 
americano

00;01;26;00-
00;01;40;04

ELA: Ah, mas não tem a menor graça assistir 
e não ver o que todo mundo tá falando.
ELE: A graça pra mim é sentar no sofá 
e assistir o que eu quero na hora que tá 
passando.
ELA: Ah é, pois eu assisto o que eu quero 
na hora que eu quiser.

00;01;40;05-
00;01;47;20

00;01;41;04-
00;01;44;24

00;01;47;21-
00;01;54;27

00;01;54;28-
00;02;01;26

00;02;01;27-
00;02;05;16

Depoimento 
de Márcio 
Motokane 
Plano médio

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Primeiríssimo 
plano

Plano geral 
(GoPro)

Plano médio

00;01;40;05-
00;02;05;16

O ponto positivo da TV aberta é ainda 
o hábito de assistir TV por grade, 
programação por grade. O ponto negativo 
da TV aberta é que... eu acho que ela 
tem que, cada vez mais... ela tem que se 
atualizar, se popularizar e sair um pouco da 
caixinha do que é fazer audiovisual. E fazer 
audiovisual para exibição em TV aberta. 
Que isso... há realmente um exercício 
que as pessoas precisam fazer, que os 
profissionais precisam ter, e o público 
também precisa ter, de desapego.
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00;02;05;17-
00;02;08;24

00;02;05;21-
00;02;08;21

00;02;08;25-
00;02;13;15

Depoimento de 
Carlos Queiroz
Plano médio

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Primeiríssimo 
plano

00;02;05;17-
00;02;13;15

A própria TV aberta já está mais 
segmentada, já está pensando em diferentes 
tipos de conteúdo, não há mais esse poder 
de dizer “Todos vão amar essa, esse único 
conteúdo”.

00;02;13;16-
00;02;17;18

00;02;17;19-
00;02;23;16

00;02;18;10-
00;02;21;09

00;02;23;17-
00;02;26;03

Depoimento de 
Franz Vacek 
Plano médio

Plano médio 
com GoPro

Inserção de 
caractere com 
o nome do 
entrevistado

Primeiríssimo 
plano

00;02;13;16-
00;02;26;03

Nós somos diferentes, nós temos o nosso 
jeito, o nosso jeito de produzir, o nosso 
jeito de contar a história, o nosso... enfim, 
o nosso formato de fazer TV. E nós somos 
muito bons nisso.

00;02;26;04-
00;02;28;00

00;02;28;01-
00;02;31;00

Depoimento de 
Carlos Queiroz
Plano médio

Primeiríssimo 
plano

00;02;26;04-
00;02;31;00

Não se enganem: a TV aberta no Brasil é 
muito boa, é muito boa.

00;02;31;01-
00;02;50;16

Diálogos 
do casal 
protagonista
Plano 
americano

00;02;31;01-
00;02;50;16

ELE: Carla, você não viu aquela série 
policial que todo mundo comentou? 
ELA: Vi, mas achei que que já tinha visto 
antes.
ELE: Ah, a gente tá no Brasil! Aqui tudo é 
misturado!! 
ELA: É, a mistura até que tá dando certo. 
Tem umas coisas boas por aí mesmo 
ELE: Fica quieta, fica quieta. Olha, vai 
começar o programa.

00;02;50;17-
00;03;34;26

Créditos finais 00;02;50;17-
00;03;34;26

Trilha instrumental
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PROGRAMA 2 – TELEJORNALISMO

TEMPO VÍDEO TEMPO ÁUDIO

00;00;00;00-
00;00;04;16

00;00;04;17-
00;00;09;02

Depoimento de 
Franz Vacek 

Plano médio

 
Primeiríssimo 
plano

00;00;00;00-
00;00;09;02

Quem que inventou, assim, certos, certas 
regras para o jornalismo que parecem 
dogmas, que não dá para passar ou 
ultrapassar? 

00;00;09;03-
00;00;29;27

Abertura 00;00;09;03-
00;00;29;27

Trilha instrumental

00;00;30;00-
00;00;36;08

00;00;32;03-
00;00;35;05

Depoimento de 
Franz Vacek

Plano aberto (Go 
Pro)

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

00;00;30;00-
00;00;36;08

Quem disse que a informação não 
pode ser passada com qualidade com 
um sorriso, é... com um abraço com o 
personagem?

00;00;36;09-
00;00;44;08

Diálogos 
do casal 
protagonista

Plano americano

00;00;36;09-
00;00;44;08

ELE: Gente, eles estão apresentando o 
jornal em pé?
ELA: Agora que você viu que eles estão 
fazendo isso? Tá com uma pegada bem 
mais leve.

00;00;44;09-
00;00;48;09

00;00;44;12-
00;00;47;12

00;00;48;10-
00;00;54;23

Depoimento de 
Wanderley Villa 
Nova
Primeiro plano

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Plano americano 
conjunto com 
cinegrafista 
(GoPro)

00;00;44;09-
00;00;54;23

No começo, bem lá no comecinho, tipo, 
vinte anos atrás, diziam que, até por um 
bom tempo, diziam que entretenimento 
não se misturava com jornalismo e vice e 
versa.

00;00;54;24-
00;01;00;15

00;00;55;06
00;00;58;05

00;01;00;16-
00;01;03;13

Depoimento de 
Cláudia Aied

Primeiro plano

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado
Plano médio

00;00;54;24-
00;01;03;13

Desse jeito, você, você traz a, a 
informação mais perto daquele público, 
porque o público começa a entender 
porque que aquilo pode ou não mexer 
com a vida dele.
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00;01;03;14-
00;01;14;09

00;01;05;10- 
00;01;08;09

00;01;14;10-
00;01;20;21

Depoimento de 
Rubens Pozzi

Primeiro plano

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Plano médio

00;01;03;14-
00;01;20;21

E aí acho que tá a nossa maior missão e, 
talvez, a nossa maior responsabilidade, de 
não deixar que o entretenimento engula a 
imparcialidade, engula o posicionamento 
sério.

00;01;20;22-
00;01;27;09

00;01;22;04
00;01;25;08

Depoimento de 
Guilherme Bokel

Plano médio

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

00;01;20;22-
00;01;27;09

A informação, ela tem um poder 
muito maior hoje de sedução do que o 
entretenimento.

00;01;27;10-
00;01;39;24

Diálogos 
do casal 
protagonista

Plano americano

00;01;27;10-
00;01;39;17

ELE: É, tá melhor mesmo. Tá mais a cara 
da gente.
ELA: Tudo muda. Inclusive essa sala já deu 
o que tinha que dar. Bora renovar?
ELE: Mas tudo, tem que mudar tudo 
mesmo?

00;01;39;25-
00;01;43;21

00;01;40;05-
00;01;43;06

00;01;43;22-
00;01;49;03

00;01;49;04
00;01;51;07

Depoimento de 
Juli Wexel

Plano médio

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Primeiro plano

Plano médio

00;01;39;21-
00;01;51;07

Muita gente fala, “o jornalismo tá 
morrendo? Ele tá mudando?" A velha 
forma de fazer jornalismo talvez sim. A 
gente tá num momento de transição muito 
grande em relação a tudo isso.

00;01;51;08-
00;01;57;04

00;01;52;07-
00;01;55;09

00;01;57;05-
00;02;08;14

00;02;08;15-
00;02;16;13

Depoimento de 
Ricardo Boechat
Primeiro plano 
de perfil

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Plano conjunto 
com cinegrafista 
(Go Pro)

Plano médio

00;01;51;08-
00;02;16;13

Você não tem um grupo de pessoas 
fazendo imagem com um celular, você 
tem cada pessoa fazendo imagem com 
um celular. Então, na soma das mídias 
individuais, também chamadas de mídias 
sociais, tão produzindo um conteúdo 
jornalístico que revoluciona o processo 
de apuração. Na sua velocidade, na sua 
abrangência, na sua multiplicidade.
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00;02;16;14-
00;02;29;26

Diálogos 
do casal 
protagonista

Plano americano

00;02;16;14-
00;02;29;26

ELA: Olha isso aqui. Eu filmei aquela 
cratera que tá acabando com a nossa rua. 
Vamos mandar pra TV?
ELE: Cratera? Quem vai dar importância 
pra isso?
ELA: Ah, você tá por fora. Eles que pedem. 
E nosso nome ainda vai aparecer.

00;02;29;27-
00;02;35;00

00;02;35;01-
00;02;43;05

Depoimento de 
Franz Vacek

Plano médio

Plano médio 
(GoPro)

00;02;29;27-
00;02;43;05

O grande diferencial que eu acho do 
jornalista hoje para uma pessoa que 
tem uma câmera na mão e tá opinando 
e postando seus vídeos na internet, no 
YouTube, é a informação, é a apuração 
daquela informação, né?

00;02;43;06-
00;02;48;25

00;02;48;26-
00;02;54;02

Depoimento de 
Juli Wexel

Primeiro plano

Plano médio

00;02;43;06-
00;02;54;02

A comunicação está sendo muito híbrida. 
E quando a gente fala de jornalismo, aí a 
qualidade da informação precisa receber 
uma maior atenção.

00;02;54;03-
00;03;00;07

00;03;00;08-
00;03;06;06

Depoimento de 
Ricardo Boechat

Primeiro plano 
de perfil

Plano médio

04:03-04:15 Cada um de nós se tornou gerador de 
conteúdo com capacidade, com potencial 
de difusão. Isso me faz muito mais crítico 
daquilo que tão me apresentando como 
conteúdo produzido por terceiro.

00;03;06;07-
00;03;21;06

Diálogos 
do casal 
protagonista

Plano americano

00;03;06;07-
00;03;21;06

ELA: Viu aí que falaram o meu nome? E 
você nem queria mandar o vídeo, hem? 
ELE: Mandar é fácil! Quero ver resolver o 
problema.
ELA: Ih, tá assim só porque não falaram 
seu nome. Faz o seu aí agora...

00;03;21;07-
00;04;05;19

Créditos finais 00;03;21;07-
00;04;05;19

Trilha instrumental
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PROGRAMA 3 – ENTRETENIMENTO

TEMPO VÍDEO TEMPO ÁUDIO

00;00;00;00-
00;00;06;23

00;00;06;24-
00;00;09;27

00;00;09;28-
00;00;17;10

Depoimento de 
Rubens Pozzi

Plano médio 
(GoPro)

Plano médio

Primeiro plano

00;00;00;00-
00;00;17;10

A televisão, hoje a gente pode falar, que 
ela, que ela tomou conta de um, de uma 
parcela, que antes era dividida entre 
leitura, é, entretenimento fora de casa, no 
teatro, no estádio de futebol.

00;00;17;11-
00;00;38;01

Abertura 00;00;17;11-
00;00;38;01

Trilha instrumental

00;00;38;02-
00;00;49;16

Diálogos 
do casal 
protagonista 

Plano americano

00;00;38;02-
00;00;49;16

ELA: Mozão, já decidiu que dia a gente 
vai desmontar essa sala? 
ELE: Não, porque a gente não vai. Como 
é que eu vou me divertir dentro de casa 
que não tem uma sala de TV?
ELA: Eu não tô acreditando que eu tô 
ouvindo isso.
ELE: Pois acredite.

00;00;49;17-
00;00;56;11

00;00;56;12-
00;01;02;09

00;00;56;13
00;00;59;13

00;01;02;10
00;01;11;29

Depoimento de 
Flávia Lima

Plano conjunto 
de Flávia e 
entrevistador 
com a GoPro

Plano americano 

Inserção de 
caracteres 
com nome do 
entrevistado

Primeiro plano

00;00;49;17-
00;01;11;29

A tecnologia nasce pra te facilitar a 
vida, pra você ter mais tempo de vida 
e... e, na verdade, ela tem um efeito 
contrário. Quanto mais tecnologia você 
tem disponível, mais coisa você traz para 
fazer, porque agora você não gasta tanto 
tempo com uma coisa que você fazia 
antigamente. Então, essa aceleração, 
essa coisa, quando você vai pra TV, você 
realmente tá num momento em que você 
quer relaxar.
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00;01;12;00-
00;01;16;08

00;01;16;09-
00;01;24;03

00;01;17;08-
00;01;21;08-

00;01;24;04-
00;01;28;06

Depoimento de 
Rubens Pozzi

Plano médio 
(GoPro)

Primeiro plano

Inserção de 
caracteres 
com nome do 
entrevistado

Plano médio

01:32-01:48 Uma pessoa hoje, facilmente, não precisa 
sair de casa pra ter uma experiência 
cultural, uma experiência musical, 
esportiva, é... até educacional, didática.

00;01;28;07-
00;01;58;29

Diálogos 
do casal 
protagonista 

Plano americano

00;01;28;07-
00;01;58;29

ELE: Carla, quantos momentos felizes a 
gente já viveu aqui e você agora tá me 
propondo um divórcio?
ELA: Para! Para que tá feio. Que é 
isso? Que exagero, Caio! Pelo amor 
de Deus. A gente já conversou sobre 
isso. Ninguém mais tem sala de TV. Só 
a gente. Eu vejo meus programas pelo 
celular, você vê pelo computador de 
madrugada, que eu sei...
ELE: Sim, sim, eu, sei, mas você não 
consegue perceber que isso aqui é 
quase um templo sagrado? É aqui que eu 
consigo relaxar. É por isso que a gente vê 
TV. Pra se divertir.

00;01;59;00-
00;02;07;00

00;01;59;15
00;02;02;20

00;02;07;01-
00;02;15;14

Depoimento de 
Guilherme Bokel
Primeiro plano 

Inserção de 
caracteres 
com nome do 
entrevistado

Plano médio

00;01;59;00-
00;02;15;14

O entretenimento, ele é super 
importante, ele é cada vez mais 
importante para unir as famílias, no 
caso, a televisão aberta, pra formar 
linguagem, pra formar cultura, pra 
divertir simplesmente, dar um refresco às 
pessoas.

00;02;15;15-
00;02;25;07

00;02;25;08-
00;02;34;13

00;02;34;14
00;02;38;09

Depoimento de 
Flávia Lima
Primeiro plano

Plano conjunto 
de Flávia e 
entrevistador 
(GoPro)

Plano americano

00;02;15;15-
00;02;38;09

Por mais que a gente queira variar os 
conteúdos, o formato entretenimento, a 
pitada de entretenimento tem que tá lá, 
porque isso atrai a pessoa. Não que a 
gente ache que os outros formatos, uma 
coisa que não seja puro entretenimento, 
que seja um conteúdo um pouco mais, 
digamos assim, informativo, educativo, 
não atraia, atrai. Mas a gente vê cada vez 
mais as pessoas buscando um escape na 
hora de assistir TV.
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00;02;38;10-
00;02;52;25

Diálogos 
do casal 
protagonista 

Plano americano

00;02;38;10-
00;02;52;25

ELA: Bonito, tive uma ideia: bora dividir 
os horários?
ELE: Mas por que a gente vai fazer isso? 
Você nem gosta desse lugar, você quer 
destruir tudo isso aqui. 
ELA: Sim! Mas eu também tenho direito 
de relaxar.
ELE: Relaxar! E a vez, de quem é?
ELA: Minha, é óbvio. Dá licença.
ELE: Claro. 

00;02;52;26-
00;03;36;28

Créditos finais 00;02;52;26-
00;03;36;28

Trilha instrumental
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PROGRAMA 4 – ESPORTE

TEMPO VÍDEO TEMPO ÁUDIO

00;00;00;00-
00;00;09;07

Depoimento de 
Vida Alves
Plano aberto 
(GoPro)

00;00;00;00-
00;00;09;07

Naquele tempo eram três câmeras pra tu-
do!  E resolveram fazer futebol.

00;00;09;08-
00;00;30;03

Abertura 00;00;09;08-
00;00;30;03

Trilha instrumental

00;00;30;04-
00;00;38;23

00;00;31;14-
00;00;34;16

00;00;38;24-
00;00;45;22

Depoimento de 
Vida Alves
Primeiríssimo 
plano

Inserção de 
caracteres 
com nome da 
entrevistada

Plano americano

00;00;30;04-
00;00;45;22

Eles punham as três câmeras num 
caminhão, e claro, três técnicos, três 
operadores. E como fazia a programação? 
Saia do ar.  E o que que ficava no ar? 
Shiiii.

00;00;45;23-
00;01;01;21

Diálogos 
do casal 
protagonista
Plano americano

00;00;45;23-
00;01;01;21

ELA: E aí? Bora, meu amor, bora ver o 
jogo no estádio?
ELE: Que loucura! Lá a gente pode ser 
assaltado, morto e execrado. Sem falar 
que lá não dá pra ver o jogo direito. 
ELA: Como assim? E a emoção? E a 
vibração da galera?

00;01;01;22-
00;01;09;14

00;01;02;01-
00;01;05;03

00;01;09;15-
00;01;20;14

00;01;20;15-
00;01;26;20

Depoimento de 
Rubens Pozzi

Plano médio

Inserção de 
caracteres 
com nome do 
entrevistado

Plano médio 
(GoPro)

Primeiro plano

00;01;01;22-
00;01;26;20

A pessoa que achava bacana ir pro 
estádio, que achava legal passar o 
domingo dela fora de casa pra, pra ver um 
jogo, seja ele de futebol, vôlei, o que seja, 
ou viajar pra fazer alguma coisa, ela teve 
na televisão, ali, uma coisa muito mais 
cômoda é... que ela pode ter muito mais 
opções, escolher, se for o caso, pagar pra 
isso, pay-per-view.
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00;01;26;21-
00;01;33;03

00;01;27;25-
00;01;30;25

00;01;33;04-
00;01;42;29

00;01;43;00-
00;01;56;03

Depoimento de 
Cláudio Peralta 

Plano médio

Inserção de 
caracteres 
com nome do 
entrevistado

Plano americano 
(GoPro)

Primeiro plano

00;01;26;21-
00;01;56;03

O esporte, especificamente, é um que 
quase fica como um programador que tem 
um espaço eterno e que tem uma grade 
cativa, gera muitos recursos, porque você 
sabe que as pessoas vão assistir, vão olhar 
e aí você consegue associar melhores 
vendas de espaços comerciais. E isso tudo 
te ajuda muito na hora de escolher o que 
você vai passar e reforçar a sua grade.

00;01;56;04- 
00;02;15;25

Diálogos 
do casal 
protagonista
Plano americano

00;01;56;04- 
00;02;15;25

ELE: Oh, Carlinha, você acha que eu pago 
um pacote caríssimo de pay-per-view 
para ir assistir num estádio? Olha, minha 
família, eu vou ficar tranquilão aqui no 
meu sofá, assistindo tudo em full HD. E 
tem mais, já chamei a galera, já comprei a 
cerveja, só falta começar.
ELA: De novo? Já tô vendo a bagunça. 
Agora que eu saio mesmo!

00;02;15;26-
00;02;22;28

00;02;17;07-
00;02;20;07

00;02;22;29-
00;02;27;20

00;02;27;21-
00;02;32;04

Depoimento de 
Débora Garcia

Primeiríssimo 
plano

Inserção de 
caracteres com 
o nome da 
entrevistada

Plano americano

Plano geral 
(GoPro)

00;02;15;26-
00;02;32;04

Quando a gente pensa numa Copa do 
Mundo, nas Olimpíadas, no Pan, numa 
final de, de um reality de música ou 
qualquer coisa do gênero, não tem outra, 
ainda não consigo ver outra mídia que 
não seja a TV, né, com todo um aparato 
fazendo aquilo acontecer.

00;02;32;05-
00;02;38;12

00;02;38;13-
00;02;42;29

Depoimento de 
Rubens Pozzi

Primeiro plano

Plano médio 
(GoPro)

00;02;32;05-
00;02;42;29

O evento ao vivo chama bastante atenção 
das pessoas, saber que aquilo ali tá 
acontecendo naquele momento, de não 
saber quem vai ganhar aquele jogo, seja 
vôlei, seja golfe, seja o que, o que for. 
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00;02;43;00-
00;02;49;03

00;02;49;04-
00;02;52;22

00;02;52;23-
00;02;58;29

Depoimento de 
Cláudio Peralta 

Primeiríssimo 
plano

Plano médio

Plano americano 
(GoPro)

00;02;43;00-
00;02;58;29

Pra uma exibição de um show, ou de um 
esporte, inevitável que a imagem faça 
diferença. Porque o programa que você 
vai tá vendo é o mesmo. Só que você tá 
vendo num celular pequeninho, ou na 
televisão, sim vai fazer uma diferença 
grande.

00;02;59;00-
00;03;19;02

Diálogos 
do casal 
protagonista

Plano americano

00;02;59;00-
00;03;19;02

ELA: Bora, amor, dispensa a galera. 
A gente leva o radinho, você escuta 
enquanto vê. Se não der pra você ver 
muito bem, depois você assiste pelo 
celular. 
ELE: Celular... Você acha que eu vou 
assistir um espetáculo, uma ópera em uma 
telinha de celular? Vou ficar aqui e vai ser 
como se eu estivesse lá. Você vai ver. 

00;03;19;03-
00;03;23;10

00;03;19;11-
00;03;22;11

00;03;23;11
00;03;26;12

00;03;26;13
00;03;30;05

Depoimento de 
Leo Madeira

Primeiríssimo 
plano

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Plano médio

Plano geral 
(GoPro) 

00;03;19;03-
00;03;30;05

Tô vendo lá um jogo de futebol e o 
narrador ao invés de comentar o jogo, 
fica lá dois minutos falando: “mandar um 
abraço pro, pro fulano lá de Uberaba”.

00;03;30;06-
00;03;41;29

Diálogos 
do casal 
protagonista

Plano americano

00;03;30;06-
00;03;41;29

ELE: Eh, Carlinha, tô sentindo que o 
narrador hoje vai falar meu nome.
ELA: O seu e o de um bocado de gente. 
Mas não tem problema não, eu vou 
sozinha. 
ELE: Isso. Isso! Vai! Depois eu te conto 
como foi o jogo.

00;03;41;28-
00;04;25;27

Créditos finais 00;03;41;28-
00;04;25;27

Trilha instrumental
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PROGRAME-SE ON-LINE
PROGRAMA 5 – TELENOVELA

TEMPO VÍDEO TEMPO ÁUDIO

00;00;00;00-
00;00;16;03

Diálogo 
do casal 
protagonista
Plano 
americano

00;00;00;00-
00;00;16;03

ELE: Boa noite, meu bem. Como é que tá? 
Já começou a novela? 
ELA: Ih... você vai continuar assistindo 
isso?
ELE: É hoje que desmascaram aquele cara. 
Tá muito diferente, tá ótima, tá rápida essa 
novela. 
ELA: Pois eu posso até adivinhar até o 
final. Pra mim, é tudo a mesma coisa.

00;00;16;04-
00;00;36;22

Abertura 00;00;16;04-
00;00;36;22

Trilha instrumental

00;00;36;23-
00;00;41;03

00;00;37;21-
00;00;40;21

00;00;41;04-
00;00;45;26

Depoimento 
de Marcílio 
Moraes
Primeiro plano

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Plano 
americano 
(GoPro)

00;00;36;23-
00;00;45;26

Essa força da telenovela no Brasil que é 
muito grande, ela ocupa praticamente 
todo o horário nobre, não sei se tem outro 
país que tem, né, tanta telenovela.

00;00;45;27-
00;00;51;15

00;00;46;16
00;00;49;17

00;00;51;16-
00;00;57;22

00;00;57;23-
00;01;04;13

Depoimento de 
Thelma Guedes
Primeiro plano

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Plano médio

Plano médio 
(GoPro)

00;00;45;27-
00;01;04;13

Ainda estamos num momento de 
transição. Eu acho que ainda tem um 
papel muito importante na vida das 
pessoas de se reconhecer, de contar, 
mesmo que esses comentários, hoje em 
dia, sejam feitos dentro do Twitter, dentro 
do Facebook, dentro de outras redes 
sociais.

00;01;04;14- 
00;01;11;05

Diálogo 
do casal 
protagonista
Plano 
americano

00;01;04;14- 
00;01;11;05

ELA: É, né? Essa cena foi boa.
ELE: Eu não falei? Esse autor sabe falar o 
que o povo quer.
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00;01;11;06-
00;01;18;16

00;01;18;17-
00;01;27;26

00;01;27;27-
00;01;36;05

Depoimento de 
Thelma Guedes
Plano médio

Plano médio 
(GoPro)

Primeiríssimo 
plano

00;01;11;06-
00;01;36;05

Eu não me coloco nesse lugar de que tá, 
de que tô ensinando alguma coisa pro 
telespectador. Eu, eu, eu... eu me vejo 
assim, eu quero saber exatamente onde 
esse telespectador está pra estar no lado 
dele? Né? Claro, se puder contribuir com 
alguma ideia nova, com alguma questão, 
que, que algum momento alguém também 
me abriu a cabeça num livro. Mas eu 
tenho também que respeitar o ritmo dessa 
pessoa.

00;01;36;06-
00;01;42;11

00;01;42;12-
00;01;52;15

00;01;52;16-
00;01;59;20

Depoimento 
de Marcílio 
Moraes
Plano 
americano 
(GoPro) 

Primeiro plano

Plano médio

00;01;36;06-
00;01;59;20

Hoje eu sinto que é mais complicado 
mesmo. É mais... se tornou mais difícil. 
Classificação indicativa é muito severa. A 
empresa tá sempre com medo, aí eles vão 
reclassificar. Como é que você vai mudar 
o horário de uma novela, né? Agora não 
pode mais às sete, tem que ir às nove. 
Quebra a emissora, né?

00;01;59;21-
00;02;06;07

00;02;06;08-
00;02;11;03

Depoimento de 
Thelma Guedes
Primeiro plano

Plano médio 
(GoPro)

00;01;59;21-
00;02;11;03

O problema não é o tema. É de como 
o tema chega nas pessoas. Como você 
coloca esse tema. Quando você coloca 
com muita verdade, muita humanidade, 
ele é compreendido. Não tem, não tem 
muito jeito.

00;02;11;04-
00;02;23;00

Diálogo 
do casal 
protagonista
Plano 
americano

00;02;11;04-
00;02;23;00

ELA: Que massa! Eles tão falando 
abertamente sobre isso?
ELE: Você tá por fora. Fica o tempo todo 
nesse telefone e não vê que tem tanta 
polêmica rolando.
ELA: É, tô precisando assistir mais novela.  

00;02;23;01-
00;02;25;29

Depoimento 
de Marcílio 
Moraes
Plano médio

00;02;23;01-
00;02;25;29

O básico na telenovela é a identificação. 

00;02;26;00-
00;02;30;10

00;02;30;11-
00;02;37;00

00;02;37;01-
00;02;39;17

Depoimento de 
Thelma Guedes
Plano médio

Primeiro plano

Plano médio

00;02;26;00-
00;02;39;17

Quando você escreve uma novela, você 
não tá escrevendo só pro menino de vinte 
anos, que... que já tá acostumado com 
uma questão social ou moral.
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00;02;39;18-
00;02;45;26

00;02;45;27-
00;02;49;17

Depoimento 
de Marcílio 
Moraes
Primeiríssimo 
plano

Plano médio

00;02;39;18-
00;02;49;17

Não adianta ritmo correndo, duzentas 
cenas, né, por capítulo, se você não tem 
personagens ali cativantes, a coisa não vai 
pra frente. 

00;02;49;18-
00;03;00;08

Depoimento de 
Thelma Guedes
Plano médio

00;02;49;18-
00;03;00;08

Você tá falando pra uma senhora de 
noventa anos também, aliás, ela é uma 
grande telespectadora sua! Então porque 
que eu não vou respeitar essa pessoa?

00;03;00;09-
00;03;05;08

Diálogo 
do casal 
protagonista
Plano 
americano

00;03;00;09-
00;03;05;08

ELA: E eu achando que esse negócio de 
novela ia acabar.
ELE: Ai, ai, que nada.

00;03;05;09-
00;03;10;18

00;03;10;19-
00;03;16;12

Depoimento 
de Marcílio 
Moraes
Plano 
americano 
(GoPro)

Plano médio

00;03;05;09- 
00;03;16;12

Acabar não vai, mas já começa a entrar em 
declínio porque tem outras formas, né, de 
dramaturgia, que vem acontecendo, como 
as séries, basicamente as séries.

00;03;16;13-
00;03;21;15

Depoimento de 
Thelma Guedes
Plano médio da 
GoPro

00;03;16;13-
00;03;21;15

As pessoas assistem, a coisa repercute, aí 
todo mundo para de dizer que a novela 
vai acabar.

00;03;21;16-
00;03;35;22

Diálogo 
do casal 
protagonista
Plano 
americano

00;03;21;16-
00;03;35;22

ELA: Mentira que essa menina é a vilã! 
ELE: Adoro essa vilã! 
ELA: É? Pois eu adorei mesmo foi aquele 
galã. 
ELE: Olha! E esse galã aqui? 
ELA: Ah, sai daí, figurante. 
ELE: Figurante... Figurante vai virar 
protagonista.

00;03;35;23-
00;04;21;00

Créditos finais 00;03;35;23-
00;04;21;00

Trilha instrumental
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PROGRAMA 6 – SÉRIE

TEMPO VÍDEO TEMPO ÁUDIO

00;00;00;00-
00;00;05;00

Depoimento 
de Guilherme 
Bokel
Plano americano

00;00;00;00-
00;00;05;00

Seriado é o cinema novo. É o novo cinema 
do mundo.

00;00;05;01-
00;00;25;27

Abertura 00;00;05;01-
00;00;25;27

Trilha instrumental

00;00;25;28-
00;00;30;10

Diálogo do casal 
protagonista
Plano americano

00;00;25;28-
00;00;30;10

ELA: Amando essa série, velho! Esse povo 
é criativo, viu?

00;00;30;11-
00;00;35;07

00;00;35;08-
00;00;45;20

00;00;38;21-
00;00;41;21

00;00;45;21-
00;00;48;23

Depoimento de 
Marcílio Moraes
Plano médio

Plano americano 
(GoPro)

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Plano médio

00;00;30;11-
00;00;48;23

Do ponto de vista da escritura, de fazer 
a dramaturgia, a série, é, eu acho muito 
melhor, quer dizer, é um desafio muito 
melhor, é uma dramaturgia muito mais 
apurada, é, que você tem que desenvolver. 
O público também, né, ele também é 
desafiado.

00;00;48;24-
00;00;57;10

Diálogo do casal 
protagonista
Plano americano

00;00;48;24-
00;00;57;10

ELE: É, eu até que tô gostando, mas eu 
prefiro as minisséries brasileiras.
ELA: Quer comparar? Pessoal lá fora tá a 
mil anos-luz. 

00;00;57;11-
00;01;02;22

00;00;58;01-
00;01;01;05 

Depoimento de 
Carlos Queiroz
Plano médio

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

00;00;57;11-
00;01;02;22

A gente tem hoje vivido momentos 
incríveis de ver as pessoas se relacionando 
com as séries. 
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00;01;02;23-
00;01;06;16

00;01;02;27-
00;01;05;28

00;01;06;17-
00;01;10;26

00;01;10;27-
00;01;14;10

Depoimento de 
Débora Garcia
Primeiro plano

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Plano geral 
(GoPro) 

Plano americano

00;01;02;23-
00;01;14;10

Você ter uma experiência como essa e 
depois assistir a uma simples ficção, né, 
que não tenha todo aquele arrojo, parece 
que você tá assistindo uma coisa menor, 
uma coisa mais malfeita, uma coisa menos 
acabada.

00;01;14;11-
00;01;20;19

00;01;14;29-
00;01;17;29

00;01;18;00-
00;01;30;23

Depoimento de 
Marcílio Moraes
Plano americano 
(GoPro)

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Primeiro plano

00;01;14;11-
00;01;30;23

Antigamente, o que acontecia com a 
novela das oito, agora das nove, aquilo 
ocupava toda a imprensa, os comentários, 
o papo das pessoas, hoje não acontece 
mais. Não tem esse prestígio mais. 
Prestígio que está sendo ocupado pelas 
séries

00;01;30;24-
00;01;42;01

Diálogo do casal 
protagonista
Plano americano

00;01;30;24-
00;01;42;01

ELA: Esse episódio que a gente tá vendo 
tá sendo assistido por pessoas do mundo 
inteiro. É a estreia mundial!
ELE: Hum. Toda semana tem uma estreia 
mundial. 

00;01;42;02-
00;01;47;21

00;01;47;22-
00;01;53;11

00;01;48;17-
00;01;51;17

00;01;53;12-
00;01;57;19

Depoimento de 
Cláudio Peralta
Plano americano 
(GoPro)

Primeiro Plano

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Plano médio 

00;01;42;02-
00;01;57;19

Ela pode se prender a um roteiro, como é 
um filme, uma peça menor, só que de uma 
série, destrincha isso em algum episódios. 
E aí ela consegue passar uma única ideia, 
ao longo de um período. Isso amarra as 
pessoas. 
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00;01;57;20-
00;02;02;29
 
00;01;58;11-
00;02;01;12

00;02;03;00-
00;02;12;07

00;02;12;08-
00;02;15;19

Depoimento 
de Guilherme 
Bokel
Plano médio da 
GoPro

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Primeiro plano

Plano americano

00;01;57;20-
00;02;15;19

As séries, elas têm cada vez mais 
componentes cinematográficos, elas 
estão cada vez mais, sendo cada vez 
mais cinema e menos televisão. Então, 
eles estão criando uma linguagem que o 
mundo está gostando, eles vendem para 
o mundo inteiro, como fizeram com o 
cinema, e que nós vamos ter que fazer 
também.

00;02;15;20-
00;02;21;00

00;02;21;01-
00;02;21;01

00;02;21;02-
00;02;25;14

Depoimento de 
Marcílio Moraes
Plano médio

Plano americano 
da GoPro

Primeiríssimo 
plano

00;02;15;20-
00;02;25;14

No Brasil, a gente ainda tá um pouco 
engatinhando com as séries, né. A novela 
ainda é muito preponderante. Mas eu 
acredito que esse quadro tá começando a 
mudar.

00;02;25;15-
00;02;52;23

Diálogo do casal 
protagonista
Plano americano

00;02;25;15-
00;02;52;23

ELA: Aceita, meu amor. É isso aí mesmo. 
ELE: Tá bom, mas o Brasil não vende 
novela pra outros países? E por que não 
pode vender seriados?
ELA: É, né? (pausa). 
ELE: Aqui, ó. Tão dizendo que tão fazendo 
um seriado revolucionário. E onde é que 
eu vou estar quando ele estiver passando 
na nossa TV full HD? Aqui na nossa sala.
ELA: Aqui mesmo não, meu amor, que 
essa sala vai deixar de existir, inclusive, a 
gente precisa conversar.
ELE: Que deixar de existir? Onde é que 
se tá a todo o momento? Carla, para com 
isso, hem?

00;02;52;24-
00;03;37;18

Créditos finais 00;02;52;24-
00;03;37;18

Trilha instrumental
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PROGRAME-SE ON-LINE
PROGRAMA 7 – TV FECHADA

TEMPO VÍDEO TEMPO ÁUDIO

00;00;00;00-
00;00;24;14

Diálogo 
do casal 
protagonista
Plano 
americano

00;00;00;00-
00;00;24;14

ELA: Sim, sim, eu tô ligando para can-ce-
lar o pacote. Não, não quero mais. Nada 
funciona como eu quero, tô gastando muito 
dinheiro com TV a cabo. Ah, vai transferir 
para o setor responsável?
ELE: Carla, você vai destruir os meus finais 
de semana. Tire tudo de mim, a água, o ar, 
tudo menos meus jogos, meus filmes, você 
sabe que eu gosto!

00;00;24;15-
00;00;45;05

Abertura 00;00;24;15-
00;00;45;05

Trilha musical

00;00;45;05-
00;00;50;05

00;00;50;06-
00;00;53;20

00;00;53;21-
00;00;57;02

Depoimento 
de Flávia 
Lima
Primeiríssimo 
plano

Plano 
conjunto 
– Flávia 
e Tcharly 
(GoPro)

Plano 
americano 

00;00;45;05-
00;00;57;02

A TV fechada, ela tem essa coisa de olhar 
mais para o público-alvo, né? Quem é o 
meu público, né? Os canais, inicialmente 
os canais de TV a cabo, eles nascem já 
predestinados a determinado público-alvo.

00;00;57;03-
00;01;03;00

00;01;03;01-
00;01;08;27

00;01;08;28-
00;01;13;04

Depoimento 
de Carlos 
Queiroz
Primeiríssimo 
plano

Plano médio

Primeiríssimo 
plano

00;00;57;03-
00;01;13;04

A gente tem que entender que cada canal 
no pay TV, ele é efetivamente um meio 
segmentado, um meio fragmentado. Cada 
canal tem um pedacinho de audiência. E ele 
tem que construir uma percepção para que 
ele seja relevante para um público que é 
muito específico para ele.

00;01;13;05-
00;01;40;20

Diálogo 
do casal 
protagonista
Plano 
americano

00;01;13;05-
00;01;40;20

ELE: O tempo que você tá esperando pra 
ser atendida é um sinal. Não vai dar certo. 
Desiste disso. Todo mundo sabe que quem 
cancela assinatura de TV tá com algum 
problema. Carla, você tá com problema. E 
tem coisa melhor do que ter 500 canais pra 
assistir tudo em casa, no conforto do lar, em 
full HD, coladinho?
ELA: Para, Caio. Do que que adianta ter 
tudo isso e cobrar tão caro? A internet basta. 
Alô! Alô!
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00;01;40;21-
00;01;49;20

00;01;49;21-
00;01;59;24

00;01;59;25-
00;02;07;18

Depoimento 
de Márcio 
Motokane 
Primeiríssimo 
plano

Plano geral 
com GoPro 
e Dilson à 
esquerda

Plano médio

00;01;40;21-
00;02;07;18

A TV por assinatura, ela sim também 
tem o seu próprio vício da linguagem, o 
vício na sua própria narrativa e formato, 
mas ela tá aberta a conversar um pouco 
mais com outras formas de trazer e fazer 
audiovisual e exibir esse audiovisual. Por 
exemplo, quando ela utiliza muito as suas 
mídias sociais, né? As suas plataformas 
outras, que às vezes nem necessariamente 
eletrônica, pra conseguir, é, manter mais a 
programação dela ao longo de um tempo 
maior.

00;02;07;19-
00;02;24;11

Diálogo 
do casal 
protagonista
Plano 
americano

00;02;07;19-
00;02;24;11

ELE: Eu até aceito reduzir o nosso 
orçamento, mas a minha TV, a minha TV 
não.
ELA: Sem conversa, Caio. Muito caro, 
muitos canais, muitos inclusive que a gente 
nem sabe o nome, muita informação, 
ocupa espaço... Oi? Quero cancelar. Isso! 
Cancelar!
ELE: Não! Não! Não vai cancelar nada. Não! 
[Toma o telefone]

00;02;24;12-
00;02;24;11

00;02;24;12-
00;02;36;18

Depoimento 
de Flávia 
Lima
Plano médio

Plano 
conjunto 
– Flávia 
e Tcharly 
(GoPro)

00;02;24;12-
00;02;36;18

Você tem muita oferta e demanda do 
mercado, as pessoas, as produtoras 
independentes te trazendo programação, 
te trazendo sugestão e você tem que ter, 
fazer essa escolha de uma maneira muito 
consciente.

00;02;36;19-
00;02;40;07

00;02;40;08-
00;02;49;09

00;02;49;10-
00;02;51;10

Depoimento 
de Guilherme 
Bokel
Plano médio 
(GoPro)

Primeiro 
plano

Plano 
americano

00;02;36;19-
00;02;51;10

Ou é notícia, ou é esporte, ou são séries 
dramáticas, ou são séries cômicas, ou 
documentários, ou pro/ principalmente 
programas infantis, porque programa infantil 
basicamente, ficou no cabo.
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00;02;51;11-
00;03;01;18

00;03;01;19-
00;03;08;04

00;03;08;05-
00;03;13;07

Depoimento 
de Flávia 
Lima
Plano médio

Plano 
conjunto 
– Flávia 
e Tcharly 
(GoPro)

Plano 
americano

00;02;51;11-
00;03;13;07

É sempre uma escolha de Sofia. É você 
ir falar um pouco com o nichado, é você 
investir, é, de repente em mais programas, 
mas com valor orçamentário mais baixo, 
e daí você talvez não invista tanto na 
qualidade, numa qualidade que você 
gostaria. Então, eu acho que a TV a cabo, 
ela tem muitas escolhas, você tem que tá 
sempre muito consciente do caminho que 
você vai seguir, sabendo que todas escolhas 
têm perdas e ganhos

00;03;13;08-
00;03;17;29

00;03;18;00-
00;03;21;06

00;03;21;07-
00;03;27;09

00;03;27;10-
00;03;33;19

Depoimento 
de Guilherme 
Bokel
Primeiro 
plano

Plano 
americano

Plano médio 
(GoPro)

Primeiro 
plano

00;03;13;08-
00;03;33;19

A televisão a cabo tem uma dificuldade 
muito maior pra enfrentar a nova mídia, 
na minha opinião, que é a mídia portátil, 
a mídia que você que comanda, do 
que a própria televisão aberta. Ela tá ali 
segmentada, quando a web vai te dar 
também.

00;03;33;20-
00;03;59;10

Diálogo 
do casal 
protagonista
Plano 
americano

00;03;33;20-
00;03;59;10

ELE: Não, não, não, não precisa cancelar 
nada. Estamos muito bem (ao telefone).
ELA: Me devolva esse telefone. Eu vou 
vender sua TV. 
ELE: Como é? Canais extras? Bônus de um 
ano? Séries exclusivas? Conteúdo on-line? 
Ah, meu Deus, que maravilha! (Ao telefone)
ELA: Tá, demoraram de atender mesmo. 
Melhor deixar tudo como tá. [Mostrando-se 
interessada nos benefícios]
ELE: Fala com ela. Ela vai acertar melhor 
com você.  É contigo, Carla.

00;03;59;11-
00;04;43;28

Créditos 
finais

00;03;59;11-
00;04;43;28

Trilha musical
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PROGRAME-SE ON-LINE
PROGRAMA 8 – DOCUMENTÁRIO

TEMPO VÍDEO TEMPO ÁUDIO

00;00;00;00-
00;00;08;04

00;00;08;05-
00;00;14;07

00;00;14;08-
00;00;16;10

Depoimento de Luís Nachbin
Primeiro plano

Plano americano com equipe 
(GoPro)

Plano médio

00;00;00;00-
00;00;16;10

O documentário para 
se popularizar, para 
entrar mais no dia a 
dia das pessoas, no 
gosto das pessoas, ou 
se integrar mais ao 
cotidiano das pessoas, 
teria que ocupar um 
espaço mais nobre, né? 
Mais nobre em termo 
de frequência, e mais 
nobre em termo de 
horário.

00;00;16;11-
00;00;37;05

Abertura 00;00;16;11-
00;00;37;05

Trilha musical

00;00;37;06-
00;00;47;21

Diálogo do casal protagonista
Plano americano

00;00;37;06-
00;00;47;21

ELA: Quem falou que 
documentário só fala de 
problemas ou de bichos 
da floresta?
ELE: Ah, eu não tenho 
saco! Parece uma 
matéria de jornal 
esticada, esticada.

00;00;47;22-
00;00;51;09

00;00;47;23
00;00;50;23

00;00;51;10-
00;00;53;07

Depoimento de Susanna Lira
Primeiro plano

Inserção de caracteres com o nome 
da entrevistada

Plano geral com equipe (Go Pro)

00;00;47;22-
00;00;53;07

Hoje o documentário 
tem um espaço 
interessante na... nas 
TVs de uma maneira 
geral, principalmente na 
TV a cabo, né?

00;00;53;08-
00;00;57;27

00;00;53;20-
00;00;56;20

00;00;57;28-
00;01;01;00

00;01;01;01-
00;01;02;29

Depoimento de Luís Nachbin
Primeiro plano

Inserção de caracteres com o nome 
do entrevistado

Plano americano com equipe 
(GoPro)

Primeiro plano

00;00;53;08-
00;01;02;29

O que já é bom, ter 
documentário lá no 
canal “X”, às vinte e 
três e trinta ou então à 
meia-noite, ou séries 
de documentários 
esporádicas; ótimo que 
elas existam.
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00;01;03;00-
00;01;14;18

Diálogo do casal protagonista

Plano americano

00;01;03;00-
00;01;14;18

ELA: Ah, amor, você tá 
super enganado. Hoje 
tem um documentário 
melhor do que outro... 
Inclusive, dá pra ver em 
qualquer tela.
ELE: Se eu não gosto na 
TV, imagine no celular 
ou tablet. Eu durmo!

00;01;14;19-
00;01;19;04

00;01;14;22
00;01;17;23

00;01;19;05-
00;01;26;22

00;01;26;23-
00;01;31;02

Depoimento de Lecuk Ishida
Plano médio

Inserção de caracteres com o nome 
do entrevistado

Primeiríssimo plano

Plano médio

01:45-02:02 As redes sociais 
também é uma 
plataforma pra você 
colocar documentário. 
As pessoas assistem 
ali, sabe? Hoje em 
dia você tem infinitas 
possibilidades de 
acesso. Multiplica-se aí 
a capacidade de alcance 
dos documentários.

00;01;31;03-
00;01;38;19

00;01;38;20-
00;01;51;12

00;01;51;13-
00;01;56;05

00;01;56;06-
00;02;03;15

Depoimento de Luís Nachbin

Primeiro plano

Plano americano com equipe 
(GoPro)

Plano médio

Primeiríssimo plano

00;01;31;03-
00;02;03;15

Por que que as tevês 
abertas num mostram 
documentários se os 
horários nobres ou 
quase nobres? Por que 
o documentário tem um 
ritmo que talvez não 
desse, talvez temáticas 
que não dessem o 
Ibope necessário? Mas 
essas temáticas podem 
ser trabalhadas para 
dar o Ibope necessário. 
Os ritmos podem ser 
trabalhados pra gerar o 
Ibope desejado. Enfim. 
Eu acho que há também 
um certo preconceito. 
Sobre o formato por 
mim tão querido, que é 
o documentário.

00;02;03;16-
00;02;08;26

00;02;08;27-
00;02;16;25

00;02;16;26-
00;02;22;12

Depoimento de Susanna Lira

Plano médio

Plano geral com equipe (Go Pro)

Primeiríssimo plano

00;02;03;16-
00;02;22;12

Os canais ainda têm 
muita dificuldade em... 
em alguns temas mais 
áridos. A gente mesmo 
que é uma produtora 
que tem foco em 
direitos humanos, a 
gente dificuldade de 
implementar alguns 
temas. É... várias vezes, 
a gente chega num 
canal “Ah! É muito 
forte”, “Ah! É muito 
deprimido, muito 
depressivo” É, e aí eu 
acho que os canais 
precisam amadurecer 
muito. 
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00;02;22;12-
00;02;27;14

Diálogo do casal protagonista

Plano americano

00;02;22;12-
00;02;27;14

ELE: Você já me 
mostrou vários. Eu não 
gostei de nenhum. 
ELA: Calma, amor. Olha 
esse, que interessante! 
[mostra, na TV, 
zapeando]. 

00;02;27;15-
00;02;31;07

00;02;31;08-
00;02;35;20

Depoimento de Susanna Lira

Plano geral com equipe (Go Pro)

Primeiro plano

00;02;27;15-
00;02;35;20

Eu me recuso a 
fazer esse tipo de 
programação, onde fico 
só apresentando aquilo 
que o público vai 
digerir de forma mais 
fácil. 

00;02;35;21-
00;02;42;01

00;02;42;02-
00;02;46;16

00;02;46;17-
00;02;48;17

Depoimento de Luís Nachbin
Primeiro plano

Plano americano com equipe 
(GoPro)

Plano médio

00;02;35;21-
00;02;48;17

O produto 
documentário teria 
o poder ou tem a 
capacidade de, certa 
forma, abraçar um 
público muito mais 
amplo do que de fato 
ocupa na TV brasileira.

00;02;48;18-
00;02;51;22

00;02;51;23-
00;02;57;03

00;02;57;04-
00;03;00;27

Depoimento de Susanna Lira

Plano geral com equipe (GoPro)

Primeiro plano

Plano médio

00;02;48;18-
00;03;00;27

O nosso papel, 
principalmente na área 
de documentário, é 
tentar empurrar um 
pouco essa porta e 
tentar ir um pouco a 
diante. De trazer uma 
coisa nova, trazer uma 
perspectiva não só de 
linguagem, mas de 
formato novo, pra que o 
público seja provocado 
também.

00;03;00;27-
00;03;17;05

Diálogo do casal protagonista

Plano americano

00;03;00;27-
00;03;17;05

ELE: É, esse eu gostei 
muito, gostei muito 
mesmo! 
ELA: Muito bom 
mesmo, né amor. Agora 
olha esse aqui: é sobre 
a vida de casais que 
melhoraram muito a 
vida conjugal depois 
que acabaram com a 
sala de TV.
ELE: Ahhh! Esse eu não 
quero assistir, não. 
ELA: Vem, amor. Vem 
dar uma olhadinha!
ELE: Ah, não! Pelo 
amor...

00;03;17;06-
00;04;02;20

Créditos finais 00;03;17;06-
00;04;02;20

Trilha musical



22
4

Pr
og

ra
m

e-
se

PROGRAME-SE ON-LINE
PROGRAMA 9 – PUBLICIDADE

TEMPO VÍDEO TEMPO ÁUDIO

00;00;00;00-
00;00;08;12

Diálogo do casal 
protagonista

Plano americano

00;00;00;00-
00;00;08;12

ELA: Pula essa propaganda agora! Que 
absurdo isso aparecer assim no meio do 
nada.
ELE: Espera, Carlinha! Olha isso!

00;00;08;13-
00;00;29;07

Abertura 00;00;08;13-
00;00;29;07

Trilha musical

00;00;29;07-
00;00;34;12

00;00;34;13-
00;00;40;08

00;00;34;16-
00;00;37;17

00;00;40;09-
00;00;46;08

00;00;46;09-
00;00;50;15

Depoimento de 
Bruno Altieri

Plano médio

Plano conjunto 
com Tainan 
(GoPro)

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Primeiríssimo 
plano

Plano médio

00;00;29;07-
00;00;50;15

Engraçado, a publicidade não é uma coisa 
que as pessoas querem ver. É interessante, 
é lúdico, num sei quê. Mas, a pessoa de 
fato tá sendo obrigada a fazer assim. Tudo 
que a gente faz é tentar fazer que isso seja 
o mais interativo possível, mais lúdico, pra 
que isso seja aceito, pra que a publicidade 
seja aceito cada vez mais. 

00;00;50;16-
00;00;57;02

00;00;57;03-
00;01;07;02

00;00;57;18-
00;01;00;19

Depoimento de 
Bruno Pinaud

Plano geral com 
GoPro

Primeiro plano

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

00;00;50;16-
00;01;07;02

A publicidade é um aditivo pro que quer 
que seja, pra economia como um todo, 
independente da, da, da forma que ela, 
que ela, se expressa, seja ela num filme, 
seja ela numa tecnologia nova, seja ela 
num... num... numa ação de internet. 

00;01;07;03-
00;01;14;20

Diálogo do casal 
protagonista

Plano americano

00;01;07;03-
00;01;14;20

ELE: Quero saber quanto custa essa TV 
agora.
ELA: Mais uma TV? Não! Não tem nem 
lugar mais. Vai botar aonde se essa sala vai 
acabar?
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00;01;14;21-
00;01;18;24

00;01;18;25-
00;01;24;00

00;01;24;01-
00;01;30;23

Depoimento de 
Bruno Pinaud

Plano americano

Plano geral com 
GoPro

Primeiro plano

00;01;14;21-
00;01;30;23

Se um produto é bom, ela faz mais pessoas 
ficarem sabendo dele mais rápido e fazem 
ele alcançar o maior número de pessoas e 
ter mais sucesso. Se o produto é ruim, ela 
faz mais pessoas ficarem sabendo desse 
produto mais rápido e fazem ele se dar mal 
mais rápido. Então eu acho que no fim das 
contas é bom pra todo mundo.

00;01;30;24-
00;01;33;28

00;01;33;29-
00;01;44;28

00;01;44;29-
00;01;49;07

Depoimento de 
Bruno Altieri

Plano médio

Primeiríssimo 
plano

Plano médio

00;01;30;24-
00;01;49;07

Posicionar bem o produto vai garantir que 
aquilo seja bem planejado.  Eu acho que a 
primeira coisa, “pra quem eu tô falando?” 
Seja ele já consumidor, seja quem eu 
quero atingir. Essa é a primeira coisa. 
Vou estudar pra ver que comportamento. 
Comportamento muda muito rápido 
hoje em dia. Ai entra meio também. 
Comportamento de meios. 

00;01;49;08-
00;01;53;24

00;01;53;25-
00;01;59;16

00;01;59;17-
00;02;02;14

00;02;02;15-
00;02;04;14

Depoimento de 
Bruno Pinaud

Primeiríssimo 
plano

Plano geral com 
GoPro

Primeiríssimo 
plano

Plano médio

00;01;49;08-
00;02;04;14

Às vezes o projeto é pra TV, às vezes o 
projeto é pra internet, às vezes o projeto 
permite que você misture os dois, 
então varia muito de projeto a projeto. 
Geralmente a gente foca no problema e no 
público e daí vem a solução. 

00;02;04;14-
00;02;09;07

00;02;04;17-
00;02;07;18

00;02;09;08-
00;02;13;02

Depoimento de 
Camila Fonseca

Primeiríssimo 
plano

Inserção de 
caracteres com 
o nome da 
entrevistada

Plano americano

00;02;04;14-
00;02;13;02

Hoje a gente não tem mais um cliente que 
pense em veículo. A gente tem um cliente 
que pensa em resultado, que pensa em 
campanha, que pensam em objetivo de 
campanha. 
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00;02;13;03-
00;02;38;09

Diálogo do casal 
protagonista

Plano americano

00;02;13;03-
00;02;38;09

ELE: Olha pra isso, meu amor! Que história 
linda dessa família.
ELA: É mesmo! Tudo isso por causa de uma 
TV! Que lind... (pausa) Sim! Mas eu não 
vou me convencer por causa disso não! 
ELE: Mas, meu amor! Olha a qualidade de 
imagem! Você acha que eles iam investir 
tanto em uma propaganda se o negócio 
não fosse bom?
ELA: Como se alguém ainda visse tanta 
TV...
ELE: Eu vejo. 

00;02;38;10-
00;02;42;03

Depoimento de 
Camila Fonseca

Primeiríssimo 
plano

00;02;38;10-
00;02;42;03

A gente cada vez tem que fazer menos 
publicidade e mais comunicação. 

00;02;42;04-
00;02;45;25

00;02;45;26-
00;02;47;24

Depoimento de 
Bruno Altieri

Plano conjunto 
com Tainan 
(GoPro)

Plano médio

00;02;42;04-
00;02;47;24

A ideia sempre vai ser melhor que o meio. 
A ideia tá muito mais colada no público do 
que no meio.

00;02;47;25-
00;02;52;09

00;02;52;10-
00;02;55;17

00;02;55;18-
00;02;57;01

Depoimento de 
Camila Fonseca

Plano americano

Primeiríssimo 
plano

Plano americano

00;02;47;25-
00;02;57;01

Se a gente não pensar o mercado como 
um todo, a tecnologia como um todo, o 
consumidor como participante de todo 
esse processo, a gente não tá fazendo nada 
pelo cliente. 

00;02;57;02-
00;03;14;14

Diálogo do casal 
protagonista

Plano americano

00;02;57;02-
00;03;14;14

ELE: Tá decidido! Essa propaganda foi feita 
pra gente! Vou comprar essa TV agora!
ELA: Já vi tudo. Daqui a dois meses vai 
querer trocar. 
ELE: Ah, meu amor, algumas coisas são pra 
sempre.
ELA: Oh, amor, que lindo!
ELE: Como essa sala, por exemplo.

00;03;14;14-
00;04;02;02

Créditos finais 00;03;14;14-
00;04;02;02

Trilha musical
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PROGRAME-SE ON-LINE
PROGRAMA 10 – INTERNET

TEMPO VÍDEO TEMPO ÁUDIO

00;00;00;00-
00;00;11;16

Diálogo do casal 
protagonista

Plano americano

00;00;00;00-
00;00;11;16

ELA: HAHAHA. Eu adoro essa mulher! 
O canal dela vale mais que todos esses 
programas de entrevista que a gente vê na 
TV!
ELE: Ah, Carla. Para com isso! Eu não 
suporto esses famosinhos de internet.

00;00;11;17-
00;00;32;05

Abertura 00;00;11;17-
00;00;32;05

Trilha musical

00;00;32;06-
00;00;39;19

00;00;35;27-
00;00;38;27

00;00;39;20-
00;00;43;13

00;00;43;14-
00;00;50;19

Depoimento de 
Guilherme Bokel
Primeiro plano

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Plano médio – 
GoPro

Plano americano

00;00;32;06-
00;00;50;19

A web é uma outra linguagem. A web 
como programadora é uma coisa. Pode 
programar a televisão a cabo, pode até 
programar a televisão aberta. A web como 
fonte de informação ou como meio de 
difusão de entretenimento é uma nova 
linguagem.

00;00;50;20-
00;00;56;07

00;00;51;25-
00;00;54;25

00;00;56;08-
00;01;01;17

Depoimento de 
Flávia Lima
Primeiríssimo 
plano

Inserção de 
caracteres com 
o nome da 
entrevistada

Plano conjunto 
com Tcharly – 
Go Pro

00;00;50;20-
00;01;01;17

O que é legal é que a gente tá quebrando 
essas barreiras de um vim pra cá, “não, 
você é só da internet, você é só de TV”, 
não, tudo pode, tudo pode acontecer 
desde que você ache, você adeque aquele 
conteúdo ao formato e à mídia que você 
tem.

 

00;01;01;18-
00;01;15;22

Diálogo do casal 
protagonista

Plano americano

00;01;01;18-
00;01;15;22

ELE: Olha aí! A sua queridinha da internet 
agora vai fazer novela. 
ELA: Pera aí! É isso mesmo? Acabou a 
carreira dela.
ELE: Que é isso? Metade da população 
nem conhece esse canal. Agora, na 
novela, é que as pessoas vão saber quem 
é ela. 
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00;01;15;22-
00;01;18;11

00;01;18;12-
00;01;24;10

00;01;24;11-
00;01;27;06

Depoimento de 
Flávia Lima
Plano americano

Primeiríssimo 
plano

Plano conjunto 
com Tcharly – 
GoPro

00;01;15;22-
00;01;27;06

Tá rolando um caminho inverso, de você 
olhar “Puxa, essa pessoa aqui, bom, tem 
cem mil seguidores no Facebook e tem 
um conteúdo interessante que conversa 
com nossa linha editorial, será que a gente 
consegue fazer alguma coisa de TV com 
ela”?

00;01;27;07-
00;01;33;08

00;01;33;09-
00;01;40;25

00;01;40;26-
00;01;47;29

Depoimento de 
Guilherme Bokel
Plano americano

Primeiro plano 

Plano médio – 
GoPro

00;01;27;07-
00;01;47;29

Você lança um vídeo, ela, ele fica viral, 
tem lá cinco, vinte milhões de pessoas 
e ele acabou depois disso. Ele morre, 
né? Então, você tem que ser rápido nisso 
porque uma ideia, uma ideia, ela é boa 
naquele momento na web, né? Ela é boa 
se ela for colocada na hora certa, no lugar 
certo, senão ela deixa de ser boa.

00;01;48;00-
00;01;57;21

Diálogo do casal 
protagonista

Plano americano

00;01;48;00-
00;01;57;21

ELA: O bom da internet é que a gente 
pode ver tudo de vez!
ELE: É, pra mim não tem a mesma graça 
não...
ELA: Claro que tem. Fazer minha própria 
programação não tem preço. 

00;01;57;21-
00;02;03;05

00;01;58;09-
00;02;01;10

00;02;03;06-
00;02;14;01

00;02;14;02-
00;02;19;11

Depoimento de 
Juli Wexel
Plano médio

Inserção de 
caracteres com 
o nome da 
entrevistada

Primeiro plano

Plano médio

00;01;57;21-
00;02;19;11

Na verdade, a presença da internet que 
tem mudado a... as relações, a forma 
das pessoas se comunicar, é... vem 
influenciando muito diretamente na nossa 
maneira de pensar o jornalismo dentro 
das redações mesmo e de fazer. Porque 
hoje as pessoas têm um acesso muito mais 
direto aos veículos de informação e elas se 
tornaram mídias. As pessoas são mídias.

00;02;19;12-
00;02;27;15

00;02;19;17
00;02;22;17

00;02;27;16-
00;02;31;24

Depoimento de 
Ricardo Boechat
Primeiro plano 
de perfil

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Plano médio

00;02;19;12-
00;02;31;24

Hoje, nada passa despercebido, nada 
passa sem ser capturado, não existe mais o 
segredo, não existe mais a área isolada. 
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00;02;31;25-
00;02;37;00

Diálogo do casal 
protagonista

Plano americano

00;02;31;25-
00;02;37;00

ELE: Decide aí: ou vê ou posta. 
ELA: Ai, meu Deus! Um dia você me 
entende.

00;02;37;00-
00;02;45;04

00;02;39;08
00;02;42;09

00;02;45;05-
00;02;48;15

Depoimento de 
Carlos Queiroz

Primeiríssimo 
plano 

Inserção de 
caracteres com 
o nome do 
entrevistado

Plano médio

00;02;37;00-
00;02;48;15

A internet não é uma vilã, ela é um meio, 
ela é um trilho, ela é como a eletricidade. 
Ela vai gerar coisas que a gente não faz a 
menor ideia dessas consequências.

00;02;48;16-
00;02;52;03

00;02;52;04-
00;02;55;24

00;02;55;25-
00;02;59;06

Depoimento de 
Guilherme Bokel

Primeiríssimo 
plano 

Plano médio – 
GoPro 

Primeiríssimo 
plano 

00;02;48;16-
00;02;59;06

A internet, ela deixa de existir em muito 
pouco tempo, esse nome não vai existir, 
você não vai falar mais internet, isso será 
novamente coisa de velho em muito 
pouco tempo.

00;02;59;07-
00;03;20;11

Diálogo do casal 
protagonista

Plano americano

00;02;59;07-
00;03;20;11

ELA: Oh, amor, você tem que entender 
que não existe mais esse negócio de hora 
marcada pra ver televisão. 
ELE: Eu acho que não vou me adaptar, viu. 
ELA: Oh, filho, tudo na vida acaba. Você 
tem que entender isso. 
ELE: Carla, e se um dia a gente se separar, 
eu posso ficar com a TV? 

00;03;20;12-
00;04;06;29

Créditos finais 00;03;20;12-
00;04;06;29

Trilha musical
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APÊNDICE B – PROJETO EXECUTIVO APÊNDICE B – PROJETO EXECUTIVO 
(ELEMENTOS BÁSICOS)(ELEMENTOS BÁSICOS)

1 APRESENTAÇÃO
A experiência de ver TV não é mais a mesma. Muitos já as-

sistem aos seus programas favoritos na hora que desejam, seja pelos 
sites das emissoras ou nos serviços de conteúdo sob demanda, tais 
como o YouTube, o Netflix e outros. A TV saiu do centro da sala e 
ganhou outros espaços. Novas telas proporcionam uma maior intera-
ção entre o público e os conteúdos apresentados. Já está se tornando 
comum comentar, nas redes sociais, o que se vê na TV. Os níveis 
de interação são diferentes, haja vista que muitos já assistem à TV ao 
mesmo tempo em que acessam o celular e o computador. 

Nesse cenário, há a preocupação dos anunciantes com a pos-
sível mudança dos rumos da programação. O fim da fronteira entre os 
programas e os intervalos poderá causar transformações na relação do 
público com os conteúdos. Para favorecer uma participação maior, é 
preciso pensar em formas de produção de conteúdos colaborativos que 
intensifiquem a relação entre os produtores de TV e os espectadores. 

De que modo essas transformações alteram a produção te-
levisiva? É preciso pensar como será a “TV do futuro” e também da 
atualidade, uma vez que as transformações já se fazem presentes. As-
sim, este documentário pretende discutir o fenômeno da convergência 
das mídias, a partir de entrevistas com profissionais envolvidos em 
cadeias produtivas da televisão brasileira. Compreende-se, assim, que 
será possível disparar discussões pertinentes, uma vez que ainda não 
há muitas produções audiovisuais, no Brasil, acerca dessas temáticas. 

2 SINOPSE
Profissionais da TV, do circuito Rio-São Paulo, expõem 

suas opiniões sobre o presente e o futuro da televisão, em meio 
às discussões sobre produção, direção, publicidade, jornalismo e 
entretenimento, no cenário atual de mídias convergentes.
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3 OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL 

Produzir um documentário que abordará as características, in-
fluências e tendências da televisão brasileira no cenário atual de mídias 
convergentes, a partir do ponto de vista dos profissionais envolvidos em 
cadeias produtivas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Estudar como o telespectador contemporâneo é pensado em sua 
relação com o consumo dos programas televisivos, a partir do de-
poimento de profissionais da TV; 

• Realizar um estudo teórico sobre os impactos da criação de uma 
nova interface entre a TV e o seu público;  

• Proporcionar a interação com o público em redes sociais (um canal 
no YouTube, um perfil no Instagram, uma fan page no Facebook), 
espaços nos quais serão disponibilizados materiais complementa-
res ao tema do documentário;

• Produzir um almanaque em forma de e-book com a síntese dos 
principais conceitos abordados na pesquisa. 

4 PÚBLICO-ALVO

• Direto: espectadores, pesquisadores, profissionais da TV e estu-
dantes de Comunicação Social; 

• Indireto: empresários e publicitários; jovens e adultos em geral, 
usuários de redes sociais. 
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5 POR QUE INVESTIR?

1. Contribuir para a produção e circulação de um documentá-
rio com temática contemporânea, com possibilidade de al-
cance nacional;

2. Associar a sua marca/empresa a um projeto universitário, 
contribuindo, assim, para o desenvolvimento de um produto 
educativo; 

3. Oferecer visibilidade para a marca/empresa por meio da di-
vulgação em diversas plataformas de circulação do projeto 
(imprensa, sites, redes sociais, materiais gráficos e no próprio 
produto audiovisual). 

6 COTAS DE INVESTIMENTO E CONTRAPARTIDAS

a. COTA 1: R$ 1.000,00

b. - Divulgação da marca no final do documentário;

c. - Divulgação da marca nas páginas iniciais do e-book e nos 
materiais de divulgação;

d. - Anúncio semanal na página do projeto no Facebook.

e. COTA 2: R$ 2.000,00

f. - Divulgação da marca no final do documentário;

g. - Divulgação da marca nas páginas iniciais do e-book e nos 
materiais de divulgação;

h. - Anúncio semanal na página do projeto no Facebook;

i. - Exibição da marca nos vídeos do projeto postados no YouTube.

j. COTA 3: R$ 3.000,00 

k. - Divulgação da marca no final do documentário;

l. - Divulgação da marca nas páginas iniciais do e-book e nos 
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materiais de divulgação;

m. - Anúncio semanal na página do projeto no Facebook;

n. - Exibição da marca nos vídeos do projeto postados no YouTube;

o. - Divulgação da marca em exibições regionais e em releases. 

7 CRONOGRAMA

• Pré-produção — fevereiro a julho de 2015; 

• Produção/gravação — julho e agosto de 2015; 

• Pós-produção (edição, finalização do material e envio das cópias 
e recompensas para os apoiadores) — agosto de 2015 a janeiro de 
2016.
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APÊNDICE C – ROTEIRO GERAL DE PERGUNTASAPÊNDICE C – ROTEIRO GERAL DE PERGUNTAS

1. Qual a importância da televisão, hoje, em meio à convergên-
cia midiática?

2. Ao longo da sua carreira, quais as principais mudanças que 
você observou no modo de fazer TV?

3. Considerando o conteúdo consumido pelos espectadores de 
TV em outras telas, como é pensado o entretenimento/tele-
jornalismo dessas plataformas?

4. De que modo a internet tem transformado a dinâmica de 
produção da TV aberta e da TV fechada?

5. O público de hoje está mais crítico, menos passivo e com 
menos propensão a permanecer fiel a um horário e a um pro-
grama específico. Como conquistar, então, telespectadores 
que estão se atraindo mais por outras plataformas? 

6. Quais as potencialidades e fragilidades da TV aberta e fecha-
da contemporânea?

7. De que modo a internet tem transformado a dinâmica de 
produção de TV?

8. Quais os formatos que se adequam à televisão contemporâ-
nea?

9. A grade de programação convencional vai deixar de existir? 

10. Ao produzir um programa de TV, qual o papel do público na 
definição dos temas e da linguagem utilizada?

11. A TV está conseguindo falar com um público cada vez mais 
tecnológico, participativo e nômade?

12. Como você analisa o fenômeno da segunda tela?

13. Quais as vantagens e desvantagens do consumo dos conteú-
dos televisivos em outras plataformas?

14. A TV tem conseguido acompanhar as transformações sociais 
e tecnológicas a ponto de ainda impor padrões?

15. Em seu ponto de vista, como será a TV do futuro?
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APÊNDICE D – MINIBIOGRAFIA DOS PERSONAGENSAPÊNDICE D – MINIBIOGRAFIA DOS PERSONAGENS

BRUNO ALTIERI 

Diretor de planejamento publicitário na agência NBS (RJ), Bruno 
já atua há mais de dez anos na área de publicidade. Possui experiência 
em gestão de equipe e supervisão/coordenação de trabalhos de planeja-
mento estratégico para projetos de ordem pública e privada. Já trabalhou 
com marcas de relevância para o mercado nacional, como Petrobrás, 
Ministério do Esporte, Coca-Cola, CCAA e Bob’s. 

BRUNO PINAUD

Atual gerente de promoções da Rede Globo, é um redator publi-
citário com mais de 20 anos de experiência em agências. Atua na área 
de roteiro e criação, tendo trabalhado com marcas importantes como 
Coca-Cola, Walt Disney, Greenpeace, L’Oréal, Kraft Foods, SC Johnson, 
Citroën, CCAA, Bob’s e Oi. Criador do aplicativo I-sofa.TV. 

CAMILA FONSECA

Gerente de mídia na agência de publicidade NBS (RJ). Formada 
em Publicidade e Propaganda, tem experiências na área de supervisão e 
coordenação de mídia. 

CARLOS QUEIROZ

Gerente de produções originais dos canais Fox Brasil, em São 
Paulo. É formado em Publicidade e Propaganda, pela Universidade Ca-
tólica de Salvador. Atuou como redator publicitário no início da car-
reira, até se tornar roteirista e desenvolvedor de projetos audiovisuais. 
Participou do desenvolvimento e da criação do seriado de animação 3D 
Pixcodelics, exibido em mais de 20 países e em quatro idiomas. Desde 
2008, atua no desenvolvimento, venda e produção de novos formatos e 
projetos multiplataforma para os canais Fox Brasil. 



23
6

Pr
og

ra
m

e-
se

CELSO ZUCATELLI

Jornalista, com passagem por diversos jornais e canais bra-
sileiros, tais como O Estado de S. Paulo, Band, Cultura e Record, 
atualmente é apresentador do Melhor pra Você, na Rede TV!. Expe-
riência como repórter, apresentador e editor-chefe, tem no currícu-
lo a cobertura de grandes eventos, como os atentados aos EUA em 
11 de setembro de 2001. 

CLÁUDIA AIED

Jornalista, editora-chefe do Balanço Geral, na Rede Re-
cord, tem mais de 20 anos de experiência trabalhando em diversos 
setores da Rede Record, inclusive à frente de formatos que mes-
clam jornalismo e entretenimento. 

CLÁUDIO PERALTA

Começou a carreira na animação e na criação 3D, produ-
zindo aberturas e efeitos visuais para produções da Rede Globo. 
Desde 2004, é coordenador do departamento de pós-produção e 
diretor/supervisor de efeitos especiais da Conspiração Filmes. Com 
mais de 15 anos de experiência de mercado, assinou a direção de 
comerciais de animação e a supervisão de efeitos de longas-metra-
gens, como Os Penetras, Gonzaga — de Pai para Filho, O Homem 
do Futuro, entre tantos outros. Venceu o Grande Prêmio do Cine-
ma Brasileiro, em 2012, por conta dos efeitos de O Homem do 
Futuro. Participou da idealização do projeto da marca olímpica dos 
Jogos de 2016, no Rio de Janeiro. 

DÉBORA GARCIA

Mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminen-
se (UFF)/Georgia State University, com especialização em Gestão 
do Conhecimento pela Coppe — Instituto Alberto Luiz Coimbra de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia/Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), é a atual Gerente de Conteúdo e Mídias Di-
gitais do Canal Futura. Trabalha há quase duas décadas em projetos 
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da Fundação Roberto Marinho. Desenvolve projetos de apoio pedagógi-
co, atuando na mídia e na educação, criando e conceituando programas 
e interprogramas, bem como conteúdos on-line. 

FLÁVIA LIMA

Com diversas experiências na área de TV, tem passagens pelo 
Canal Futura, Canal Brasil e TV Globo, bem como em diversas produ-
toras. Já desempenhou funções de coordenadora de programas, analista 
de conteúdo, roteirista, assistente de direção e produtora. Desde 2011, é 
coordenadora artística e de conteúdo do Canal GNT (Globo Sat).

FRANZ VACEK 

Graduado em jornalismo, já trabalhou no Canal Rural e TV Uni-
fesp, com experiências como videorrepórter. Antes de se tornar o atual 
superintendente de Jornalismo e Esporte da Rede TV!, foi o primeiro cor-
respondente internacional da emissora, fazendo importantes coberturas. 
É o principal responsável pelas mudanças na linha de programação da 
Rede TV!, com ênfase nos produtos jornalísticos. 

GUILHERME BOKEL

Diretor Executivo de Entretenimento Multiplataforma da TV 
Globo, Guilherme Bokel está na emissora desde a década de 1970. Tem 
vasta experiência na área de produção executiva e entretenimento, ten-
do passado por diversos setores do canal. Hoje, lidera o departamento 
responsável pelos produtos de entretenimento que escoam na TV fecha-
da e na internet, com as necessárias articulações com a TV aberta. 

JULI WEXEL

Jornalista, apresentadora e produtora de rede do Canal Futura, 
Juli é mestra em Letras, Cultura e Regionalidade. Formada na Universida-
de de Caxias do Sul (UCS), começou a carreira na USC TV. Já trabalhou 
em rádio, na RBS TV de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Porto Alegre, 
além de atuar como produtora em diversos trabalhos. 
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LECUK ISHIDA

Diretor de TV e desenvolvedor de projetos autorais na área 
de dramaturgia e documentário. Ligado à Bossa Nova Films (SP). 
Estudou em cursos da Univerity of California (UCLA), nos EUA, e 
da Silicon Graphic (Japão). Tem trabalhos na área de publicidade 
também, além de experiências na direção de DVD e programas 
de TV, como Tempos de Escola (Futura), Nosso Planeta (Record) e 
Globo Ecologia (Globo).

 

LEO MADEIRA

Apresentador de TV. Depois de anos à frente de programas 
de sucesso na MTV, atualmente trabalha em projetos do Canal Fu-
tura. Formado em Administração, Leo começou na TV após vencer 
um concurso popular para a escolha de um novo apresentador para 
a MTV, em 2002. Desde então, além da experiência com TV, tra-
balha com composições musicais, dado seu vasto conhecimento 
na área. 

LUÍS NACHBIN 

Produtor, jornalista, professor e documentarista, com tra-
balhos de sucesso na Rede Globo (como algumas edições do Glo-
bo Repórter), e no Canal Futura (Passagem para... e Entre Frontei-
ras), é o diretor da Matrioska Filmes, no Rio de Janeiro. Formado 
em Economia e em Jornalismo, é mestre em Rádio e Televisão pela 
San Franciso State University, na Califórnia (EUA). No currículo, 
tem grandes reportagens e documentários independentes produzi-
dos em diversas partes do mundo. 

MARCÍLIO MORAES 

Dramaturgo, com mais de 40 anos de experiência em tea-
tro, televisão e literatura, já escreveu novelas de sucesso na TV 
Globo (Roque Santeiro — como coautor; Sonho Meu, Mico Preto, 
entre outras) e está há dez anos na Rede Record, onde assinou 
novelas e séries como Vidas Opostas e A Lei e o Crime. Além de 
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roteirista, é contista e romancista, tendo também atuado como professor, 
tradutor, revisor e crítico, por conta da sua formação em Letras.   

MÁRCIO MOTOKANE

Coordenador de Núcleo do Canal Futura, Márcio também já 
atuou como coordenador artístico do canal, liderando campanhas e pro-
jetos importantes. É graduado em Cinema e pós-graduado em Direção 
de Arte para TV e Cinema. No mercado desde a década de 1990, já tra-
balhou como diretor, produtor, editor, roteirista e finalizador artístico na 
Band, HBO, Chile Filmes, Canal Brasil e Multishow. 

RICARDO BOECHAT

Jornalista, com passagens pelos principais jornais do país (O 
Globo, O Dia, Jornal do Brasil e O Estado de São Paulo), atualmente é 
âncora do Jornal da Band e da Band News FM, trabalhos que já lhe con-
feriram alguns prêmios. Construiu uma sólida carreira no Grupo Globo, 
de onde foi demitido em 2001, por conta de complicações de ordem 
ética. Atualmente, é um dos jornalistas mais influentes do país.

RUBENS POZZI

Jornalista esportivo do canal ESPN-Brasil, no Rio de Janeiro. Já 
trabalhou em outros veículos de comunicação do país, como a Rede Pa-
ranaense de Comunicação, o Jornal Tribuna do Paraná, a Rádio Paraná 
e o Jornal O Estado. Na ESPN, atualmente, exerce também a função de 
editor-chefe.

SUSANNA LIRA

Após passar por importantes veículos de comunicação do país, 
como TV Globo, TV Cultura, TV Brasil, Canal Futura, GNT e Multishow, 
Susanna Lira hoje é diretora, roteirista, curadora e sócia da Modo Ope-
rante Produções, no Rio de Janeiro. Graduada em Publicidade e Jornalis-
mo, com especialização em direção de documentários e pós-graduação 
em Direito Internacional e Direitos Humanos, é responsável pela direção 
e pelo roteiro de diversas produções, tais como Porque temos esperança 
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(TV Câmara); Estrelas mudam de lugar (Canal Futura); Mulheres em 
luta (GNT); Levante (Canal Futura), entre outras. Também dirigiu os 
documentários Rio’s red card para a Al Jazeera. 

THELMA GUEDES

Escritora e dramaturga, com quase 20 anos trabalhando 
como roteirista da Rede Globo, é autora de sucessos como Cordel 
Encantado e Joia Rara, escritas em parceria com Duca Rachid. É 
formada em Letras e mestra em Literatura Brasileira pela Univer-
sidade de São Paulo (USP). Tem vários livros e textos publicados. 
Antes de ser autora titular, trabalhou como roteirista e colaborou 
em diversas atrações da Rede Globo. 

VIDA ALVES

Atriz e escritora, é uma das pioneiras da TV no Brasil. Des-
de 1995, faz parte da Associação dos Pioneiros, Profissionais e In-
centivadores da Televisão Brasileira e está à frente do Museu da 
TV, em São Paulo. Como atriz, além de atuar em diversas produ-
ções, ficou famosa por ter sido a primeira a protagonizar um beijo 
heterossexual, em 1951, e um beijo homossexual, em 1963. Avó 
da cantora e compositora Tiê, Vida também trabalhou como profes-
sora em cursos sobre a importância de se comunicar bem. 

WANDERLEY VILLA NOVA

Diretor com mais de 30 anos de experiência em TV, já 
trabalhou com Sílvio Santos, Gugu Liberato, Tom Cavalcante, Ro-
drigo Faro, entre outros. Hoje, dirige o Melhor pra Você, na Rede 
TV! No currículo, conta com dezenas de programas de sucesso, tais 
como Ídolos Kids (2012), Mega Senha (2010), Show do Tom (2006-
2008), Hoje em dia (2005-2006) e vários outros. 



24
1

Pr
og

ra
m

e-
se

APÊNDICE E – CRONOGRAMA DE GRAVAÇÃO DAS ENTREVISTASAPÊNDICE E – CRONOGRAMA DE GRAVAÇÃO DAS ENTREVISTAS

DATA HORA DESTINO

22 DE JULHO 14h AGÊNCIA NBS

18h MODO OPERANTE PRODUÇÕES

23 DE JULHO 10h FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO

16h MATRIOSKA FILMES

24 DE JULHO 9h CONSPIRAÇÃO FILMES

13h30 ESPN

16h30 ESCRITÓRIO DO AUTOR MARCÍLIO MORAES

27 DE JULHO 9h GLOBO — ESCRITÓRIO DO LEBLON

28 DE JULHO 9h REDE TV

29 DE JULHO 9h FOX

14h RECORD

30 DE JULHO 10h BOSSA NOVA FILMS

14h ESCRITÓRIO DA AUTORA THELMA GUEDES

17h ENTREVISTA COM LEO MADEIRA

31 DE JULHO 10h MUSEU DA TV

17h BAND
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APÊNDICE F – ORÇAMENTOAPÊNDICE F – ORÇAMENTO
 
 

SERVIÇO VALOR

Hospedagem RJ/SP R$ 2.400,00

Passagens aéreas R$ 3.076,92

Transporte terrestre (aluguel de carros e serviço de 
motorista) R$ 3.252,00

Alimentação R$ 1087,00

Aluguel de equipamentos R$ 175,00

Finalização (áudio e vídeo) R$ 1.900,00

Impressões (Produção) R$ 200,00

Impressões e encadernação (Pós-Produção) R$ 100,00

Camisas R$ 300,00

Brindes (canetas) R$ 80,00

Publicidade em redes sociais R$ 500,00

Mídias de DVD/CD R$ 172,00

Capas de DVD R$ 239,00

Impressão nas mídias dos DVD R$ 150,00

Despesas com cartões e papéis R$ 90,00

Despesas com Correios R$ 315,00

TOTAL R$ 14.036,00
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Departamentos de Letras e Artes

Colegiado de Comunicação Social

 UESC (Ilhéus-BA), ____/____/____

Assunto: Apoio para o documentário “Programe-se”, trabalho de Conclu-
são de Curso da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC/ Ilhéus-BA). 

Prezado,

É de conhecimento de todos a importância dos serviços presta-
dos pela ________________________. Dada essa relevância, venho, por 
meio deste documento, solicitar a participação da sua marca como uma 
das apoiadores da proposta dos discentes Dilson Reis, Tcharly Briglia e 
Tainan Piantavinha, responsáveis pelo Trabalho de Conclusão de Curso 
de Comunicação Social da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC/ 
Ilhéus-BA), intitulado “Programe-se”. Trata-se de um produto de cunho 
educativo, que objetiva discutir as atuais configurações da programação 
televisiva, diante do desenvolvimento da internet e da interatividade pro-
porcionada por este suporte. O propósito é apresentar o cenário atual 
sob o ponto de vista de quem produz televisão, por meio de depoimen-
tos daqueles que estão envolvidos nas dinâmicas produtivas televisivas, 
investigando quais são as estratégias pensadas pelos profissionais deste 
meio diante do fenômeno da convergência. 

As gravações destas entrevistas já estão confirmadas e acontece-
rão entre os dias 21 e 26 de julho, no Rio de Janeiro, e em São Paulo, de 
27 a 31 de julho. A Rede Globo, o Canal Futura, a Rede Record, a Rede-
TV! e a agência NBS, entre outras agências e produtoras, já confirmaram a 
participação. De agosto de 2015 a fevereiro de 2016, os estudantes darão 
continuidade ao projeto, com a edição e finalização do documentário. 

APÊNDICE G – MODELO DE OFÍCIO – SOLICITAÇÃO DE APOIOAPÊNDICE G – MODELO DE OFÍCIO – SOLICITAÇÃO DE APOIO
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É válido salientar que, durante o curso de Comunicação So-
cial da Universidade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus-BA), os proponen-
tes deste documentário cursaram diversas disciplinas sob a minha su-
pervisão direta e apresentaram excelente desempenho nas atividades 
propostas, superando todas as expectativas. Posso afirmar, também, 
que demonstram comprometimento e competência para desenvolver 
a proposta apresentada, razão pela qual recomendo o projeto a ser 
desenvolvido sob a minha orientação.

A realização deste documentário implica em despesas com 
transporte, hospedagem, equipamentos, mão de obra e finalização 
com qualidade. Para isso, os estudantes precisam do apoio financeiro. 
A visibilidade que o documentário pode atingir dará um excelente re-
torno no que compete à visibilidade para a sua marca, como descrito 
no projeto executivo que segue junto a este ofício. Os realizadores 
estão trabalhando com cotas de apoio a partir de R$ 500,00. No en-
tanto, todo apoio financeiro é bem-vindo, a fim de que a proposta seja 
realizada com qualidade.  

Saliento que o documentário não tem fins lucrativos e, após 
a apresentação na universidade, será inscrito em eventos acadêmicos 
e, posteriormente, postado na internet, a fim de que se torne fonte de 
estudo e de informação para todos os interessados em TV. Concluo en-
fatizando a importância da temática apresentada na proposta “Progra-
me-se – O Documentário”, que evoca questões de interesse público, 
relacionadas às condições atuais de produção e consumo televisivos, 
e certamente, por serem questões atuais, são de interesse também des-
ta marca. 

Respeitosamente, 

Karen Vieira Ramos

Professora da Área de Imagem — 
Curso de Comunicação Social da UESC
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
Departamentos de Letras e Artes

Colegiado de Comunicação Social

 UESC (Ilhéus-BA), ____/____/____

Assunto: Participação da ______________ em Trabalho de Conclusão de 
Curso da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC/ Ilhéus-BA)

 

Prezado, 

Considerando a relevância da ________________________ para 
a televisão no Brasil, venho, por meio deste documento, solicitar a par-
ticipação da emissora/produtora na proposta dos discentes Dilson Reis, 
Tcharly Briglia e Tainan Piantavinha, responsáveis pelo Trabalho de 
Conclusão de Curso de Comunicação Social da Universidade Estadual 
de Santa Cruz (UESC/ Ilhéus-BA), intitulado “Programe-se”. Trata-se de 
um produto de cunho educativo, que objetiva discutir as atuais configu-
rações da programação televisiva, diante do desenvolvimento da internet 
e da interatividade proporcionada por este suporte. O propósito é apre-
sentar o cenário atual sob o ponto de vista de quem produz televisão, 
por meio de depoimentos daqueles que estão envolvidos nas dinâmicas 
produtivas televisivas, investigando quais são as estratégias pensadas pe-
los profissionais deste meio diante do fenômeno da convergência. Caso 
sejam autorizadas, as gravações destas entrevistas estão previstas para 
julho de 2015, em emissoras de TV do circuito Rio-São Paulo. 

É válido salientar que, durante o curso de Comunicação Social 
da Universidade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus-BA), os proponentes des-
te documentário cursaram diversas disciplinas sob a minha supervisão 
direta e apresentaram excelente desempenho nas atividades propostas, 
superando todas as expectativas. Posso afirmar, também, que demons-

APÊNDICE H – MODELO DE OFÍCIO – SOLICITAÇÃO DE APÊNDICE H – MODELO DE OFÍCIO – SOLICITAÇÃO DE 
ENTREVISTAENTREVISTA
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tram comprometimento e competência para desenvolver o projeto 
apresentado, razão pela qual o oriento e recomendo.

Concluo enfatizando a importância da temática apresentada 
na proposta “Programe-se”, que evoca questões de interesse público, 
relacionadas às condições atuais de produção e consumo televisivos, 
e certamente, por serem questões atuais, são de interesse também des-
ta rede televisiva/produtora. 

Respeitosamente, 

Karen Vieira Ramos
Professora da Área de Imagem — Curso de Comunicação Social da 

UESC
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APÊNDICE I – MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E VOZAPÊNDICE I – MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E VOZ

Pelo presente instrumento, eu, abaixo identificado, autorizo, 
graciosamente, aos estudantes Dilson Alves de Souza Reis Júnior, Tainan 
Maria Barbosa de Souza Piantavinha e Tcharly Magalhães Briglia a utili-
zar minha imagem e voz para fins de inserção no projeto intitulado Pro-
grame-se, o documentário, desenvolvido como trabalho de conclusão 
do curso de Comunicação Social (Rádio e TV) da Universidade Estadual 
de Santa Cruz, situada no Km 16 da BR-415, Ilhéus-BA. 

Reconheço expressamente que os realizadores, para o fim da pro-
dução da obra, na qual serão inseridas minha imagem e voz, poderão 
livremente das referidas obras dispor, bem como de seus extratos, trechos 
ou partes, dando-lhe qualquer utilização sem fins lucrativos e com obje-
tivos educativos e culturais, sem que a mim caiba qualquer remuneração 
ou compensação, podendo, exemplificativamente, adaptá-la para fins de 
produção de obras audiovisuais novas, para fins de exibição em circuito 
cinematográfico, acadêmico, além de utilizá-la para matéria promocional 
em qualquer tipo de mídia, inclusive impressa, seja para fins de divul-
gação da referida obra, para a composição de qualquer produto ligado 
à mesma (tais como, mas não limitados, a capas de CD, DVD, “home-
video”, DAT, entre outros), assim como para a produção do “making of” 
da referida obra; fixá-la em qualquer tipo de suporte material, tais como 
películas cinematográficas de qualquer bitola, CD (“compact disc”), CD 
ROM, CD-I (“compact-disc” interativo), “home video”, DAT (“digital audio 
tape”), DVD (“digital video disc”) e suportes de computação gráfica em ge-
ral, armazená-la em banco de dados, exibi-la através de projeção em tela 
em casas de frequência coletiva ou em locais públicos, sem ingresso pago, 
bem como serviços de vídeo “on demand”.

Ademais, autorizo que os realizadores façam a dublagem e/ou 
legendagem da minha voz em qualquer língua, a título de divulgação da 
obra em outro país. 

Nenhuma das utilizações previstas acima, ou ainda qualquer ou-
tra que pretendam os realizadores, cuja utilização foi autorizada através 
deste termo, tem limitação de tempo ou de número de vezes, podendo 
ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem necessidade de autorização espe-
cífica ou que seja devida a mim qualquer remuneração ou indenização.
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________________, ____ de ______________ de 2015.

Nome: ______________________________________

Assinatura:______________________________________

End.: ______________________________________

CPF:______________________________________
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APÊNDICE J – MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE LOCAÇÃOAPÊNDICE J – MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE LOCAÇÃO

Pelo presente instrumento, eu, abaixo identificado, na qualidade de 
responsável pelo imóvel situado à __________________________________
_____________________________, autorizo, graciosamente, aos estudantes 
Dilson Alves de Souza Reis Júnior, Tainan Maria Barbosa de Souza Pianta-
vinha e Tcharly Magalhães Briglia a utilizarem imagens captadas na referida 
locação para fins de inserção das mesmas na obra audiovisual intitulada 
Programe-se, o documentário, desenvolvido como trabalho de conclusão 
do curso de Comunicação Social (Rádio e TV) da Universidade Estadual de 
Santa Cruz, situada no Km 16 da BR-415, Ilhéus-BA. 

Esta autorização inclui o uso de todas as imagens captadas no 
local supracitado, a exclusivo critério dos realizadores, notadamente para 
toda e qualquer forma de comunicação ao público, tais como material im-
presso, CD (“compact disc”), CD ROM, CD-I (“compact-disc” interativo), 
“home video”, DAT (“digital audio tape”), DVD (“digital video disc”), bem 
como via Internet e para inclusão em kit educativo, e suportes de compu-
tação gráfica em geral, armazená-la em banco de dados, exibi-la através de 
projeção em tela em casas de frequência coletiva ou em locais públicos, 
sem ingresso pago, bem como serviços de vídeo “on demand”, indepen-
dentemente do processo de transporte de sinal e suporte material que ve-
nha a ser utilizado para tais fins, sem limitação de tempo e/ou do número 
de utilizações/exibições, no Brasil e/ou no exterior, sendo certo que o ma-
terial cujo uso ora é autorizado destina-se à produção de obra intelectual 
organizada e de titularidade exclusiva dos realizadores, sem fins lucrativos 
e com objetivos meramente culturais, acadêmicos e educacionais.  

________________, ____ de ______________ de 2015.

Nome: ______________________________________

Assinatura:______________________________________

End.: ______________________________________

CPF:______________________________________
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APÊNDICE K – MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE TRILHA APÊNDICE K – MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE TRILHA 
MUSICALMUSICAL

Pelo presente instrumento, eu, abaixo firmado e identificado, 
autorizo aos estudantes Dilson Alves de Souza Reis Júnior, Tainan 
Maria Barbosa de Souza Piantavinha e Tcharly Magalhães Briglia a 
utilizarem as minhas composições musicais produzidas sob encomen-
da para o projeto intitulado Programe-se, desenvolvido como traba-
lho de conclusão do curso de Comunicação Social (Rádio e TV) da 
Universidade Estadual de Santa Cruz, situada no Km 16 da BR-415, 
Ilhéus-BA. O uso não tem limitação de tempo e/ou número de utiliza-
ções e exibições.

Esta autorização inclui o uso de toda a trilha musical da forma 
que melhor lhe aprouver, notadamente para toda e qualquer forma 
de comunicação ao público, tais como material impresso, CD (“com-
pact disc”), CD ROM, CD-I (“compact-disc” interativo), “home vídeo”, 
DAT (“digital audio tape”), DVD (“digital video disc”), rádio, radiodi-
fusão, televisão aberta fechada e por assinatura, suportes de compu-
tação gráfica em geral, banco de dados, exibições através de proje-
ção em tela em casas de frequência coletiva ou em locais públicos, 
sem ingresso pago, bem como serviços de vídeo “on demand”, assim 
como sua disseminação via Internet e inclusão em kit educativo, inde-
pendentemente do processo de transporte de sinal e suporte material 
que venha a ser utilizado para tais fins, sem limitação de tempo e/ou 
do número de utilizações/exibições, no Brasil e/ou no exterior.

______________, ____ de ________________ de 2016.

Assinatura: _____________________________________

Nome:  _____________________________________

End.:   _____________________________________

CPF:  _____________________________________
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APÊNDICE L – CRÉDITOS APÊNDICE L – CRÉDITOS 

CRÉDITOS INICIAIS

Trabalho de conclusão de curso 
 Comunicação Social - Rádio e TV

Universidade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus-BA)

apoio
FATOR 6 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

RATINHO TRANSPORTES
ÍCONE ÁUDIO E VÍDEO

EDITUS (EDITORA DA UESC)
CAFÉ RIO HOSTEL

ESCOLA CURUMIM
COROA AZUL – CACAU E CHOCOLATE

ITABUNA BRINDES

CRÉDITOS FINAIS 

orientação
BETÂNIA VILAS BÔAS 

coorientação
KAREN RAMOS

roteiro e produção
DILSON REIS

TAINAN PIANTAVINHA
TCHARLY BRIGLIA

direção do documentário e do programa
TCHARLY BRIGLIA

computação gráfica do documentário e do programa
DILSON REIS

identidade visual e diagramação do e-book
DILSON REIS

direção de fotografia e supervisão técnica
VICTOR BRASILEIRO
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som direto
TAINAN PIANTAVINHA

assistentes de produção
OLÍVIA PRUDENTE
SILVANA BERILO

cinegrafistas
DILSON REIS

TAINAN PIANTAVINHA
VICTOR BRASILEIRO

edição do documentário
TCHARLY BRIGLIA

DILSON REIS

edição do programa
TCHARLY BRIGLIA

finalização do documentário e do programa
VICTOR BRASILEIRO

edição e desenho de som 
DANLEY RODRIGUES
VICTOR BRASILEIRO

trilha musical  
DANLEY RODRIGUES
VICTOR BRASILEIRO

auxílio à pesquisa
GLOBO UNIVERSIDADE

apoio institucional
ASSOCIAÇÃO DOS PIONEIROS, PROFISSIONAIS E

INCENTIVADORES DA TELEVISÃO BRASILEIRA (PRÓ-TV)
BAND

BOSSA NOVA FILMS
CANAL FUTURA
CONSPIRAÇÃO 

ESPN BRASIL
FOX BRASIL

MATRIOSKA FILMES
MODO OPERANTE PRODUÇÕES



25
3

Pr
og

ra
m

e-
se

MUSEU DA TV
NBS (NOBULLSHIT)

REDE GLOBO
REDE RECORD

REDE TV!

agradecimentos
ADRIAN GREYCE
ALENCAR JÚNIOR

ALESSANDRA LAURENTINO
ANA ELISABETH AMARAL

ANA LUÍSA MENDES
ANDRÉ LIBONATI
ANTÔNIA SOUZA

ANTÔNIO FIGUEIREDO
AUGUSTO BRIGLIA
BEATRIZ BRIGLIA
BERNADETE PAES

BRISA AZIZ
BRUNO ALTIERI 
BRUNO PINAUD

CAMILA FONSECA
CAMILA QUEIROZ
CAMILLA NOBRE

CARLOS QUEIROZ
CAROLINE LESSA

CECÍLIA SOBRINHA
CELIA MELO

CELSO ZUCATELLI
CLARICE SALIBY
CLÁUDIA AIED

CLÁUDIO PERALTA
DANIEL PRUDENTE

DAVI MELLO
DÉBORA GARCIA
DIANA ROCHA

EDMILSON COUTO
EDMILSON JÚNIOR

ÉLIDA ALVES
ELIETE SANTOS

EMIRON GOUVEIA
ERALDO FARIAS

ERIC SOUZA
ESCOLA CURUMIM
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EULINA LAVIGNE
FELIPE FERRARI

FELIPE SÁ
FERNANDA ABIGAIL
FERNANDA SANTOS

FERNANDO OLIVEIRA
FLÁVIA LIMA

FRANCISCO BRIGLIA JÚNIOR
FRANCISCO CORREIA

FRANZ VACEK
GABRIEL SIQUEIRA
GILVANA COSTA 
GLEICE SANTANA

GUILHERME ANDRADE
GUILHERME BOKEL

INSTITUTO NOSSA ILHÉUS
JACQUES ESKINAZI
JANAÍNA FERREIRA

JANAÍNA RIOS
JEAN PAUL FERRAZ

JOANA LEVY
JOICE LAURA

JOLIANE OLSCHOWSKY
JORNAL AGORA

JORNAL DA UESC
JOSÉ JÚNIOR

JUAN CRISAFULLI
JULI WEXEL

JÚLIA OLIVEIRA
JÚNIOR OLIVEIRA

KAREN RAMOS
KARINA SANTIAGO

KARLA BRAITT
KEYLA RAQUEL
LECUK ISHIDA
LEO MADEIRA

LETÍCIA VASCONCELOS
LIAMARA BARBOSA

LÍVIA GIANNINI
LUCAS BARRETO

LUCIANA BANDEIRA
LUÍS NACHBIN
MAIRA GODOY

MÁRCIA ESKINAZI
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MARCÍLIO MORAES
MÁRCIO MOTOKANE
MÁRCIO ZAVAREZE

MARIA ANTONIÊTA MAGALHÃES
MARIA DO SOCORRO 

MARIA EDUARDA VIANA
MARIA OLÍVIA FRANCO

MARIA RAFAELA DE ANDRADE
MARIA RITA PRUDENTE
MARIA SOCORRO PAES

MARINEIDE LEMOS
MATHEUS SOUZA

MIRNA TONUS
MITHER AMORIM
NAYARA MUNIZ
NILSON XAVIER

OLÍVIA PRUDENTE
PAULA NAKAHARA

PAULO FRANCO
PEDRO DE JESUS SILVA

R2CPRESS
RÁDIO E TV DA DEPRESSÃO

RAQUEL PRUDENTE
REINALDO JOVITA

REZIA LOPES
RICARDO BOECHAT

RITA ARGOLLO
RODRIGO BOMFIM

ROSE PAZ
RUBEM MACÁRIO DE MELO

RUBENS POZZI
SAMUEL BASTOS

SANDRA LAURENTINO
SANDRA SCHNEIDER

SILVANA BERILO
SIMONE BARBOSA

SUSANNA LIRA
TAYNÁ BORGES
TÉCNICA - UESC
THAINÁ GOMES
THELMA GUEDES

THIAGO ANDRADE
THIAGO DE MOURA

THIERRY BRITO
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TINA MONTEIRO
TV UESC

VALDEMIR ALMEIDA
VERA PAES

VICTOR BRASILEIRO
VIDA ALVES

VIRGÍNIA GARBIN
WANDERLEY VILLA NOVA

YANARA OLIVEIRA
YARA MOREIRA

YESS CURSO DE IDIOMAS

 
fotografias do livro
OLÍVIA PRUDENTE

VICTOR BRASILEIRO
TAINAN PIANTAVINHA

LUCAS BARRETO




