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Resumo 

 

No ambiente televisivo, uma equipe de produção de TV que visa trabalhar de forma 

integrada deve buscar constantes atualizações para desenvolver conteúdos de 

qualidade em diversos gêneros e formatos. Para que isto aconteça é necessário muita 

pesquisa e dedicação de todos os departamentos envolvidos a fim de conquistar o 

espaço na mídia e manter um programa atualizado com o mercado dentro da grade 

de programação. É neste contexto que este trabalho se insere, uma vez que seu 

objetivo é apresentar um protótipo de sistema integrado de registro e 

compartilhamento de informação, com foco em programas diários e semanais para 

produções televisivas, que organize o fluxo de materiais entre os setores envolvidos. 

Como metodologia foram aplicadas as etapas do Design Sprint como norteador do 

processo obtendo dados relevantes sobre a sistematização integrada entre os 

departamentos. Elaborou-se um protótipo a ser veiculado em um ambiente virtual 

responsivo a partir da inserção e armazenamento das informações geradas entre 

equipes multidisciplinares que envolve o ambiente televisivo, com foco nas empresas 

de telecomunicações interessadas em sistematizar um conhecimento tácito, 

transformando-o em um produto. As etapas do processo em que se obteve resultados 

tangíveis e concluídos foram: Mapear o problema e escolher o alvo, esboçar soluções, 

tomar decisões e construir um protótipo. A etapa de teste com equipes de trabalho e 

mensuração dos resultados obtidos não foi realizada. O estudo valida-se devido à sua 

importância para o âmbito profissional em que se insere, estando pronto para ser 

objeto de futuros estudos mais aprofundados para o desenvolvimento real desta 

ferramenta. 

 

Palavras-chave: Sistema Integrado, Interatividade, Design Sprint, Programas para 

TV. 
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Abstract 

 

In the television environment, a TV production team that aims to work in an integrated 

manner must seek constant updates to develop quality content in different genres and 

formats. For this to happen, a lot of research and dedication from all the departments 

involved is necessary to conquer the space in the media and keep an updated program 

with the market within the programming grid. It is in this context that this work is 

inserted, since its objective is to present a prototype of an integrated system for 

recording and sharing information with a focus on daily and weekly programs for 

television productions that organize the flow of materials between the sectors involved. 

As a methodology, the stages of Design Sprint were applied as a guide for this process, 

obtaining relevant data on the integrated systematization between departments. A 

prototype was developed to be transmitted in a responsive virtual environment for the 

insertion and storage of information generated between multidisciplinary teams that 

involves the television environment for telecommunications companies interested in 

systematizing tacit knowledge and transforming it into a product. The steps of the 

process with tangible and concluded results were: Map the problem and choose the 

target, outline solutions, make decisions and build a prototype. The steps of testing 

with work teams and measurement of the obtained results were not carried out. The 

study is valid due to its importance for the professional environment in which it is 

inserted, being ready to be the object of future more in-depth studies for the real 

development of this tool. 

 

Keywords: Integrated System, Interactivity, Design Sprint, TV Programs. 
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1 INTRODUÇÃO 

A rotina de produção de TV não acontece por acaso. Faz-se necessário muita 

pesquisa, busca constante por atualizações em referências e esforço para desenvolver 

conteúdos de qualidade em diversos gêneros, a fim de conquistar espaço na mídia e manter 

um programa dentro da grade de programação televisiva. 

Entretanto, o conhecimento adquirido na academia muitas vezes é modificado no 

cotidiano das empresas, criando seu próprio caminho e transformando a forma de 

aprendizagem, este processo tácito, ou seja, um conhecimento internalizado no indivíduo, 

porém, formalmente não expresso ou externado, com o tempo acaba sendo compartilhado 

pelos funcionários informalmente, em um ciclo suscetível a falhas de comunicação, como 

afirmam Maia, Andrade e Duarte:  

Os profissionais de um projeto de telenovela possuem um conhecimento tácito 
coletivo e de modo geral todas as equipes têm conhecimento das suas atribuições 
e tarefas que precisam ser executadas, embora não estejam especificadas em 

nenhum tipo de documento. (MAIA, ANDRADE e DUARTE, 2012, p. 153). 

 Há tempos, o cenário da televisão no Brasil e no mundo vem sofrendo muitas 

modificações em decorrência tanto da evolução tecnológica, em que se faz necessário uma 

substituição constante de equipamentos e sistemas integrados ao broadcast, quanto da 

convergência das mídias, em que a TV deixa de ser o principal veículo de comunicação de 

massa e passa a ser um braço de uma rede de comunicação muito maior.  

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas 
de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte 
em busca das experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma 
palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, 
culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar 
falando. (JENKINS, 2013, p. 30). 

 Para complementar o pensamento de Jenkins (2013), é possível entrar no conceito 

de “segunda tela”, abordado por Médola e Silva (2015), que revela que a experiência de 

ver televisão se torna algo complementar a uma outra plataforma ou dispositivo como 

notebooks, tablets e smartphones. Esta convergência impacta os espectadores de diversas 

maneiras desde novas formas de consumir conteúdos até a parte comercial por meio de 

propagandas comerciais e anúncios online. Os programas televisivos devem seguir as 
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tendências de mercado e tecnológica, com isto as equipes de produção acabam se 

especializando em diversos nichos de comunicação online e offline para poder suprir as 

demandas do mercado. 

 Outros fatores influenciadores na mudança desse ambiente são as constantes 

reorganizações estruturais nas emissoras, tanto da parte operacional, que são os 

envolvidos na parte técnica das produções televisivas, quanto da parte de criativa, descrita 

como produção. Estas equipes estão diretamente ligadas à audiência, parâmetro utilizado 

pelas emissoras de televisão para obterem a média de quantos espectadores estão 

consumindo os conteúdos produzidos pelas TVs e que norteiam a intenção para 

investimentos de patrocinadores. 

 Uma pesquisa realizada em 2016 com mais de 15 mil pessoas pela Secretaria de 

Comunicação Social (SECOM) e aplicada pelo IBOPE inteligência, com o objetivo de 

conhecer os hábitos de consumo de mídia da população brasileira aponta que:  

A TV é o meio de comunicação mais acessado pelos entrevistados, sendo 
mencionada pela quase totalidade da amostra. Pouco mais de três quartos dos 
entrevistados assistem TV todos os dias da semana. O acesso é mais frequente 
entre segunda e sexta-feira, e o tempo médio de acesso supera as três horas 
diárias. (SECOM, 2016. P.33). 

Conforme a pesquisa citada, há uma grande abrangência da televisão no cotidiano 

da população brasileira, porém, segundo Sapiro (2019), em uma pesquisa feita pelo IAB 

Brasil (Interactive Advertising Bureau) intitulada previsões 2020, está previsto que  as 

tendências de mídia e entretenimento terão mais de 50% dos orçamentos em publicidade 

alocados para o ambiente online em 2023, projetando uma grande pulverização na 

audiência e consequentemente fazendo com que a verba de patrocínio diminua, 

impactando diretamente as emissoras de televisão. 

 A reviravolta no cenário mundial, provocada pela pandemia de COVID-19 1 e a 

tendência de mercado que impele as empresas a buscarem vantagens sobre suas 

concorrentes, de pequeno, médio ou grande porte, transformaram o fator tempo em um dos 

maiores diferenciais no campo estratégico. Consequentemente, as empresas buscam cada 

vez mais projetos para otimizar sua produção, minimizar o tempo gasto em seus processos 

e aumentar sua diferença no mercado frente aos concorrentes. 

 
1  Uma pandemia mundial causada por um vírus SARS-CoV-2, que desenvolve uma síndrome respiratória 
aguda grave ao qual mais de 2.300.000 morreram de 2019 até o presente momento. 
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 De acordo com Martins e Martins (2005), as empresas já perceberam a importância 

do desenvolvimento de projetos que otimizam o tempo e a geração de conteúdo como 

elementos primordiais para alcançar resultados mais substanciais e compreendem que sua 

permanência e/ou crescimento são frutos dos resultados pertinentes destes projetos e da 

maneira com que são administrados e executados pelos setores envolvidos. Com isto, é 

importante utilizar o conhecimento envolvido entre as equipes de trabalho, muitas vezes 

empírico, visando a transformação desse senso comum compartilhado da experiência 

vivida no decorrer do trabalho em um artefato explicito e palpável. 

 Esta padronização se faz necessária para se criar uma práxis, compreendida nesta 

dissertação como utilização de uma teoria ou conhecimento que poderá modificar uma 

prática estabelecida no cotidiano dos setores e com a absorção deste hábito pode-se 

observar o desenvolvimento e melhorar os entornos que permeiam esta prática. 

 Dentro deste contexto, a produção de TV e sua rotina precisam sofrer constantes 

modificações em seus ambientes e melhorias em seu entorno, Zettl (2017). É preciso 

desenvolver conteúdos informativos ou de entretenimento de qualidade e em diversos 

gêneros. Quando se faz referência a gênero televisivo, pretende-se atingir o jornalístico, de 

entretenimento ou de programações de cunho religioso. Todos estes segmentos são 

observados e quantificados por instituições que tabelam por meio de pesquisas o alcance 

da programação de cada emissora e determinam sua posição diante do mercado. 

 O diferencial de todas as produções, em qualquer emissora, são os conteúdos 

entregues pelas equipes de produção observando o tempo em que todo este processo é   

e entende-se que produzir é mais do que ter grandes ideias, é preciso saber executar desde 

a concepção de um determinado assunto até a entrega do conteúdo finalizado. Neste 

contexto, se faz necessário dominar vários passos e envolver inúmeros setores para que o 

produto seja entregue com qualidade. Como afirma Zettl (2017), o papel do produtor é 

fundamental em uma emissora e suas funções são diversas. Para que isto seja possível os 

diferentes setores têm que se completar como uma engrenagem e cabe ao profissional 

saber como fazer este fluxo de informações girar. 

 O caminho a ser percorrido passa por diversos departamentos e cabe ao produtor 

saber como trabalhar com cada um, incorporar suas rotinas, processos, prazos, entre 

outros. Como, por exemplo, pode-se citar as solicitações de externa (gravações realizadas 
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fora da emissora), requerimento de mídias de gravação, transporte, ingest2 (departamento 

onde são inseridos todos os materiais coletados nas gravações para o servidor da 

empresa), edição, finalização, exibição, arquivamentos, entre outros. Cada uma destas 

etapas tem processos independentes que podem assustar os produtores iniciantes, 

confundir os veteranos e atravancar as informações necessárias para as futuras liberações 

de reexibições de materiais, reprises e outros materiais que necessitem de utilização de 

produtos já exibidos. 

 Partindo desta premissa, o presente estudo destina-se a criar um protótipo de 

sistema integrado de registro e compartilhamento de informação com foco em programas 

diários e semanais para colaboradores em produções televisivas, por meio do qual poderá 

ser traçado o caminho e o passo-a-passo do fluxo de informações e processos desde a 

ideia (pré-produção) até o arquivamento (pós-produção) de um produto. 

 A elaboração deste material de sistema integrado visa padronizar e otimizar as 

informações e os caminhos que permeiam o fluxo de materiais criados por uma produção 

audiovisual. A fim de harmonizar a fluidez na relação entre os diferentes setores envolvidos 

dentro de uma empresa de comunicação, o sistema integrado poderá ajudar os 

colaboradores a ampliarem seus conhecimentos, fortalecendo a colaboração entre si. 

 Esta pesquisa é norteada pela metodologia do Design Sprint, que se caracteriza 

como uma abordagem centrada em um objetivo de longo prazo, destinada a resolver 

problemas e ajudar pessoas e organizações em um curto período de tempo. Neste sentido, 

autores John Knapp, John Zeratsky e Braden Kowitz (2017) afirmam que é possível 

desenvolver e prototipar soluções em cinco dias, um método utilizado pelo google para 

testar e aplicar novas ideias. 

 Pretendeu-se auxiliar alguns segmentos de empresas de televisão com base nas 

fases do design sprint de uma maneira funcional e orgânica e, sendo assim, embasar de 

maneira documental e processual o desenvolvimento e melhoria na agilidade observados 

no processo de fluxo de informações visando a competitividade perante outras emissoras. 

A observação da vida humana produz insights 3relativos ao que as pessoas querem ou 

necessitam. Nesse sentido, o desafio do design sprint é responder criativamente a esses 

 
2 Palavra vinda do inglês que significa ingerir, ou seja, colocar para dentro. No ambiente televisivo, representa colocar 

as informações de imagens, áudio e dados dentro do servidor geral da emissora. 
3 Palavra de origem inglesa que significa a compreensão ou solução de um problema pela súbita captação 
mental dos elementos e relações adequados. 
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desejos e necessidades, prioritariamente por meio de trabalho colaborativo entre pequenas 

equipes multidisciplinares.  

 As pesquisas para o desenvolvimento deste material também tiveram como alicerce 

o material dos autores Herbert Zettl (2017), Catherine Kellison (2007), Valter Bonasio (2002) 

entre outros, para um levantamento bibliográfico sobre contextualização de TV e 

compreensão do organograma e fluxograma dos setores envolvidos de forma a obter uma 

linha de pensamento clara e objetiva. 

 Em consonância com os autores que serviram de base para o estudo proposto, 

também foi utilizada a experiência profissional do autor desta dissertação que é radialista e 

atuou diretamente em emissoras televisivas na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, 

em que no decorrer dos anos, pôde observar direta e indiretamente o fluxo de informações 

existentes no cotidiano das emissoras religiosas nas funções de produtor e diretor de 

programas de entretenimento.  

 

 

1.1 Contribuição do Trabalho 

 Este trabalho tem sua contribuição tanto pela ótica acadêmica quanto pelo prisma 

social, uma vez que este produto poderá contribuir com colaboradores de empresas do 

segmento televisivo e audiovisual, em especial da Região Metropolitana do Vale do Paraíba 

e Litoral Norte, na sub-região 3 que, em sua maioria, são compostas por uma parte 

significativa de estudantes de cursos de comunicação que poderão assimilar o conteúdo 

utilizado neste sistema integrado de registro e compartilhamento de informação para 

produção de TV em seu cotidiano profissional e acadêmico. 

 Futuramente, este estudo pode ser apontado como material de embasamento 

acadêmico por detalhar o fluxo de informações do material audiovisual e seu percurso por 

todos os departamentos com suas etapas distintas, facilitando a compreensão do micro e 

do macroambiente profissional. Essa descrição minuciosa pode auxiliar estudantes a 

conhecerem melhor o panorama das empresas em que se tornarão profissionais. 
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2 OBJETIVOS 

2.1     Geral 

 Criar um sistema integrado de registro e compartilhamento de informação com foco 

em programas diários e semanais para colaboradores em produções televisivas para 

agilizar os processos de produção de TV; 

 

 

2.2     Específicos 

• Identificar o fluxo de informação entre os setores envolvidos em uma produção 

televisiva para a criação de um sistema integrado entre eles em um ambiente virtual; 

• Estabelecer um procedimento para cada etapa do fluxo de informação; 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Neste capítulo, será abordado o embasamento teórico necessário para o 

desenvolvimento do material proposto nesta dissertação, criar um sistema integrado de 

registro e compartilhamento de informação para colaboradores em produções televisivas. 

Interfaces, usabilidade e experiência do usuário serão abordagens do design que servirão 

de alicerce para o desenvolvimento de um sistema integrado entre os setores envolvidos 

em uma emissora de televisão. Serão apresentados conceitos como inovação e seus 

processos, sistemas de informação, Design Sprint, User Interface UI, User Experience UX, 

Usabilidade, que precisam ser compreendidos sob o enfoque do que se propõe nesta 

pesquisa. 

 

3.1 Inovação 

 

 Considera-se inovação como a introdução no mercado de algo novo, observando os 

aspetos técnicos, mercadológicos, econômicos e organizacionais (BARBIERI, 2003, p.10).  

Mlecnik (2013) complementa a definição de inovação, afirmando ser todo o conhecimento 

novo desenvolvido para o lançamento de um produto ou serviço no mercado. 

 A TV ainda é o maior meio de comunicação no Brasil, de acordo com a pesquisa 

realizada pela SECOM (2016). Observando o mercado, o veículo se faz presente de forma 

direta no que se relaciona à inovação. As emissoras são empresas que produzem 

informações e o público é o cliente que adquire o produto oferecido pela televisão, o 

conteúdo, e de forma indireta, em que o anunciante compra um espaço na grade de 

programação e disponibiliza seu produto sem que a emissora tenha que produzir este 

conteúdo. Com isto, observam-se as inovações como propostas para geração de capital 

para as empresas de comunicação. Essa discussão é aceita por Osterwalder, Pigneur 

(2014) que concilia a proposta de design thinking para agregar valor às propostas 

inovadoras para as empresas.  

 Elaborado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o 

Manual de Oslo define a inovação como: 

... a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 
melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método 
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organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 
relações externas. (OECD, 2004, p. 55). 

 

 Mlecnick (2013) e a OECD (2004) compartilham do mesmo ponto de vista quando 

consideram que a inovação, tanto de um produto quanto de um processo, método de 

marketing ou organizacional novo ou significativamente novo é inserido no mercado. 

  Por outro lado, Sawhney, Wolcott, Arroniz (2011) alegam que só se pode 

caracterizar como inovação produtos e serviços que agregam valor para o cliente e para a 

empresa por meio de mudanças em uma ou mais dimensões do sistema de negócios 

utilizando a criatividade. Esta abordagem é a adotada nesta pesquisa, combinada à 

definição de inovação do Manual de Oslo (OECD, 2004), o que possibilita identificar 

demandas para inovar em diversas áreas de uma empresa. 

 Para se ter um panorama sobre o termo “inovação”, faz-se necessário diferenciá-lo 

de invenção. Etimologicamente, invenção, segundo o dicionário (Dicio, 2021), é a ação de 

inventar, criar algo novo. Geralmente, o termo está relacionado a algum tipo de produto ou 

serviço, porém, nem toda invenção é uma inovação. Para inovar, é preciso gerar valor e 

atender as necessidades existentes do mercado, não bastando ser somente uma novidade, 

é necessário ter aplicações concretas no meio em que será aplicada.  

 Pode-se dizer que em uma organização inovação é uma ideia, produto ou processo 

que foi implementado e explorado por seu corpo de funcionários e, de acordo com seu êxito, 

deve gerar algum retorno para a empresa como, reduzir tempo de processos, aumentar o 

faturamento, reduzir custos, melhorar condições de trabalho, entre outras possibilidades de 

melhoramento tanto para empresa quanto para os envolvidos no processo. 

 

 

3.2 Processo de Inovação 

 

 O processo de inovação pode ser considerado um conjunto de atividades ordenadas 

e integradas para geração de valor para os consumidores, por meio de produtos, serviços 

e informações. Wylant (2008) defende que para aguçar o surgimento de novas ideias é 

necessário colocar em prática algum tipo de processo que irá produzir algo novo.  Para o 

autor, o processo de inovação é concebido a partir do momento em que se realiza uma 

ação inspirada por uma ideia, resultando na inserção de um novo produto, sistema, 
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processo ou modelo de negócio no mercado. Qualquer atividade que venha após este 

insight4 e tenha o intuito de materializar um conceito, compreende-se como um processo 

de inovação. 

 A compreensão da maneira como as fases do processo de concepção de ideias é 

desenvolvida e a relação entre elas consistem em um elemento importante para entender 

como este método de inovar é gerado. Este processo é composto por um conjunto de 

atividades estruturadas e padronizadas que envolvem a identificação e análise de uma 

oportunidade, a geração e seleção de ideias e conceito, estendendo-se até o lançamento 

no mercado (HACKLIN et al., 2001, p. 246). 

 Macedo, Miguel e Filho (2015) apresentam uma definição complementar ao 

processo de inovação, definindo-o em atividades estruturadas de operações técnicas 

industriais e comerciais para gerar ideias de processos, produtos ou serviços novos. Assim, 

um processo inovador consiste em atividades de produção e comercialização de um novo 

produto/serviço ou implementação de um novo processo na empresa. 

 

 

3.3 Sistemas de Informação 

 

 Na rotina de uma empresa, são diversos os procedimentos e processos que os 

colaboradores executam ao longo do dia. Pode-se inferir que cada um destes 

procedimentos tem uma função específica, cada uma com sua finalidade, como um sistema 

natural das funções e pessoas, seja de forma orgânica sendo mental, manual ou 

informatizada. 

 Durante esses processos, toda ação realizada pode ser identificada, padronizada e 

repetida. Concomitantemente, existe uma ligação de cada ação com diferentes tipos de 

dados, que são extremamente necessários para a interpretação e transformação de todas 

as ações executadas em resultados para a Informação. 

 Por conta disto, são criados Sistemas de Informação, que utilizam o fluxo de 

informações que auxiliam, por meio do processamento de dados, a tomada de decisões e 

indicam qual caminho deve ser seguido nas próximas etapas do processo. 

 

 
4 Termo vindo da língua inglesa que se refere à iluminação; revelação ou visão inesperada e repentina de 
alguma coisa. 
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...um sistema de informação é um conjunto de componentes inter-relacionados que 
coletam, processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a 
tomada de decisões, a coordenação e o controle em uma organização. (LAUDON e 
LAUDON, 2015, p. 13). 

 

 Pela ótica empresarial, para se obter serviços otimizados e padronizados, 

fortalecendo a confiabilidade e identidade das informações, se faz necessário ter 

conhecimento da importância e função do Sistema de Informação dentro de uma 

organização. Turban, Rainer Jr., Potter (2007) destacam as principais características e 

benefícios de um Sistema de Informação, sendo eles: 

- Realizar cálculos numéricos de alta velocidade e alto volume; 

- Fornecer comunicação e colaboração rápida e precisa dentro da organização e entre 

organizações; 

- Armazenar enormes quantidades de informação em um espaço fácil de acessar, embora 

pequeno; 

- Permitir acesso rápido e barato a enormes quantidades de informação em todo o mundo; 

- Facilitar a interpretação de grandes quantidades de dados; 

- Aumentar a eficácia e a eficiência das pessoas trabalhando em grupos em um local ou 

em vários locais, independentemente do lugar; 

- Automatizar processos comerciais semiautomáticos e tarefas manuais. 

 Os autores ainda afirmam que “a finalidade dos sistemas de informação é obter as 

informações certas para as pessoas certas, no momento certo, na quantidade certa e no 

formato certo”. (TURBAN, RAINER JR., POTTER, 2007, p.27). 

 Porém, um sistema de informação pode ser inutilizado operacionalmente se não 

houver comprometimento de quem usa, argumento embasado pelos autores Laudon, 

Laudon (2015). Eles afirmam que os “sistemas de informação são inúteis sem pessoas 

qualificadas para desenvolvê-los e mantê-los…” (LAUDON, LAUDON, 2015, p.16) 

 Neste estudo, o sistema de informação utilizado em uma emissora de televisão 

poderá auxiliar no controle e gerenciamento de informações que surgem durante o 

processo de criação de conteúdos diversos, automatizar ciclos repetitivos que desperdiçam 

esforços dos colaboradores, estabelecer auxílio à gestão diante do desempenho dos 

funcionários, identificar pontos em que ocorrem a maior incidência de retrabalho, padronizar 

documentos e processos, e reduzir custos ao utilizar outras inúmeras ferramentas para as 

diversas tarefas da organização. 
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 Desta forma, é necessário que o desenvolvimento do sistema integrado de registro 

e compartilhamento de informações possua uma boa usabilidade e navegabilidade para 

diminuir os prazos, otimizar ações e possivelmente facilitar o trabalho dos funcionários da 

empresa. 

 

3.4 Design Sprint 

 Os autores John Knapp, John Zeratsky e Braden Kowitz (2017) afirmam que com o 

design sprint5 é possível desenvolver soluções para os problemas de diversos tipos de 

empresas com um método imersivo e com poucos dias de duração, envolvendo uma equipe 

relativamente reduzida e multidisciplinar, trabalhando com foco na solicitação do cliente. 

Esta metodologia se apoia em outros pilares do design como o design thinking que, 

segundo Brown (2010), pode ser compreendido como um método que insere as atividades 

de inovação com foco no ser humano, através de um processo de observações diretas, 

para extrair os desejos e necessidades das pessoas não descritos em pesquisas 

tradicionais. 

 Este pensamento está alicerçado em estruturas conceituais adaptadas por dias da 

semana e, a cada dia, um ponto a ser focado como se pode observar no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Fases do Design Sprint 

SEGUNDA-FEIRA Mapear o problema e escolher um ponto importante em que se 
concentrar. 

TERÇA-FEIRA Esboçar soluções concorrentes no papel. 

QUARTA-FEIRA Tomar decisões difíceis e transformar as ideias em hipóteses que 
possam ser testadas. 

QUINTA-FEIRA Construir um protótipo. 

SEXTA-FEIRA Fazer teste com humanos 
Fonte: Adaptado de Knapp, Zeratsky e Kowitz (2017, p. 24) 

 

 Essas etapas nomeadas como dias da semana determinam um panorama de como 

será implantada a metodologia de cada projeto com um período determinado de cinco dias. 

Os autores (KANAPP, ZERATSKY, KOWITZ, 2017) afirmam que este é um período ideal 

para que a equipe consiga focar no projeto sem distrações e com isto extrair o máximo dos 

envolvidos no processo. Estas divisões também podem ser visualizadas de acordo com a 

Figura 1, a seguir. 

 
5 Uma alusão às corridas de alta velocidade em curtos períodos de tempo 
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Figura 1 - Fases do Design Sprint 

 

Fonte: Adaptado de Knapp, Zeratsky e Kowitz (2017, p. 25) 

 

 A Figura 1 detalha com iconografias o passo a passo dos processos de sprint. O 

sprint é um recurso bastante visual, em que todas as etapas são, literalmente, desenhadas 

de forma detalhada. Pode-se observar que o grande objetivo é fazer com que o projeto dê 

certo, mas, caso isso não aconteça, o ciclo encerra com o aprendizado dos envolvidos.  

 Antes de começar o processo é necessário ter o desafio pré-estabelecido, ou seja, 

o objetivo que a empresa quer alcançar ou o problema que se deseja solucionar; além disso 

é necessário montar a equipe que irá trabalhar no sprint e o espaço físico onde todos 

ficarão. Também é necessária uma série de insumos de papelaria à disposição de todos. 

 A equipe do projeto deve ser multidisciplinar, para se ter vários pontos de vista sobre 

o objetivo específico trabalhado. Knapp, Zeratsky e Kowitz (2017) aconselham a 

trabalharem com uma equipe de sete pessoas ou menos, para que os pontos que serão 

levantados não sejam muito divergentes, perdendo-se tempo em coisas desnecessárias.  

 No Quadro 2, observam-se algumas sugestões de especialistas que são 

interessantes para serem convidados a fazer parte do processo de sprint.  
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Quadro 2 - Equipe de Sprint 

DEFINIDOR  Quem toma as decisões em sua equipe? Talvez seja o CEO, ou 
talvez seja apenas o “CEO” do projeto em questão. Se ele não 
puder participar em tempo integral, certifique-se de que possa 
fazer pelo menos duas aparições e de que delegue um Definidor 
(ou dois) que esteja presente o tempo todo. Exemplos: CEO, 
fundador, gerente de produto, designer-chefe. 

ESPECIALISTA EM 
FINANÇAS 

Quem pode explicar de onde vem (e para onde vai) o dinheiro? 
Exemplos: CEO, diretor financeiro, gerente de desenvolvimento 
de negócios. 

ESPECIALISTA EM 
MARKETING  

Quem formula as mensagens de sua empresa? Exemplos: 
diretor de marketing, marqueteiro, relações-públicas, gerente de 
comunidades. 

ESPECIALISTA NO 
CONSUMIDOR  

Quem tem o papel de falar diretamente com os consumidores? 
Exemplos: pesquisador, vendas, atendimento ao cliente. 

ESPECIALISTA EM 
TECNOLOGIA/LOGÍSTICA  

Quem entende melhor o que sua companhia pode produzir e 
vender? Exemplos: diretor técnico, engenheiro. 

ESPECIALISTA EM DESIGN  Quem faz o design para o que sua companhia produz? 
Exemplos: designer, gerente de produto. 

CRIADOR DE CASO Pessoas inteligentes que têm opiniões contrárias fortes — 
Criadores de caso enxergam problemas de um modo diferente 
de qualquer outra pessoa. A ideia louca dele para resolver o 
problema pode estar certa. E, mesmo que esteja errada, a 
presença de um ponto de vista discordante vai servir de incentivo 
para que todo mundo trabalhe melhor. 

Fonte: Adaptado de Knapp, Zeratsky, Kowitz (2017, p. 39 e 40) 

 

 As equipes podem variar de acordo com o segmento da empresa, porém, a 

diversidade entre elas faz com que haja uma pluralidade de ideias. 

 No decorrer da semana, há uma série de etapas a se percorrer divididas em períodos 

de tempo de 90 minutos com um rápido intervalo e o período de almoço, a semana eleita 

para a realização do processo é vedada a utilização de equipamentos eletrônicos para que 

haja uma maior concentração dos participantes nas tarefas. Assim, todos estarão focados 

em resolver os problemas a fim de se chegar ao objetivo estabelecido.  

 Com as tarefas divididas por dias da semana e em períodos de 90 minutos por etapa, 

os dias para o andamento do processo são divididos da seguinte forma: 
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Quadro 3 - Etapas Sprint 

SEGUNDA-FEIRA Mapear o problema e 
escolher o alvo 

- Definir um objetivo de longo prazo; 
- Listar as perguntas do sprint; 
- Mapear; 
- Traçar uma rota; 
- Perguntar aos especialistas; 
- Organizar “Como Poderíamos?” 
- Determinar o Alvo. 

TERÇA-FEIRA Esboçar soluções 
concorrentes no papel 

- Ajustar e aperfeiçoar as ideias; 
- Realizar pequenas demonstrações; 
- Dividir e agrupar a equipe; 
- Fazer esboços; 

QUARTA-FEIRA Tomar decisões - Analisar e votar nas ideias dos 
grupos; 
- Mapear as ideias mais votadas; 
- Apresentar as ideias ao definidor; 
- Definir ideias. 

QUINTA-FEIRA Construir um protótipo - Criar Storyboard6; 
- Desenhar a ideia para que todos 
vejam; 
- Prototipar; 
- Testar. 

SEXTA-FEIRA Aplicar teste - Entrevistar usuários; 
- Testar; 
- Analisar todos os momentos do teste; 
- Finalizar processo com sucesso ou 
aprendizado. 

Fonte: Adaptado de Knapp, Zeratsky, Kowitz (2017, p. 51 a 218) 

 

 Com a equipe empenhada em desenvolver as etapas, ao final do quinto dia poderá 

perceber se o sprint realizado no decorrer da semana poderá ser aplicado pela empresa ou 

cliente, economizando tempo e recursos ou se a ideia necessita de aprimoramentos. O 

importante é que cada experiência de sprint serve como aprendizado para os gestores das 

organizações. 

 

 

3.5 User Interface (UI), User Experience (UX) e Usabilidade 

 

 O termo UX, acrônimo para User Experience, pode se dizer que surgiu inicialmente 

com Donald Norman, ex-vice-presidente do grupo de Tecnologia Avançada da Apple e 

 
6 Storyboard ou Esboço sequencial são organizadores gráficos tais como uma série de ilustrações ou 
imagens arranjadas em sequência com o propósito de pré-visualizar um filme, animação ou gráfico 
animado, incluindo elementos interativos em websites. 
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membro da IDEO empresa de design global que adota uma abordagem centrada no ser 

humano e baseada no design para ajudar as organizações a inovar e crescer. Norman foi 

o primeiro a utilizar User Experience Architect como referência em seu cartão de visitas. 

 O termo simplifica-se como qualquer experiência positiva ou negativa que uma 

pessoa pode obter com algum produto ou serviço por meio de diferentes características 

como UI (user interface), UX (user experience) e Usability. Estes são termos relevantes no 

desenvolvimento de projetos de produtos e serviços. Mas, é importante segregar cada 

significado e exemplificar para que fique claro o que é cada elemento e quais são suas 

importâncias para aplicação em uma pesquisa. 

 Pode-se dizer que a Interface do usuário é o “objeto” ou aplicação em que se pode 

realizar uma interação. A Usabilidade é como geralmente essa ação é realizada que, 

consecutivamente, leva à Experiência do usuário, que pode ser observada como o 

resultado da integração de todos os fatores que constroem a experiência de consumo de 

algum produto ou serviço. 

 Para adentrar no cotidiano do produto desta pesquisa, pode se estabelecer Utilidade 

como a necessidade de um gerenciamento do fluxo de informações e processos de uma 

emissora de televisão, a Usabilidade como o nível de facilidade que os usuários possuem 

ao interagir com um determinado sistema de conferência de etapas do produto (artefato 

audiovisual a ser veiculado) e, Desejabilidade como o grau de vontade que os funcionários 

envolvidos possuem de usufruir da ferramenta existente ou que será desenvolvida durante 

esta pesquisa. 

 Segundo Repinaldo (2019), para ter uma experiência, o usuário necessita que exista 

previamente uma interação de indivíduos com um produto determinado, processo ou 

aplicação. Rogers, Sharp, Preece (2013) afirmam que existem quatro tipos de interação, 

entretanto, ressalta-se que eles não são tipos exclusivos e definitivos como apresentado no 

Quadro 4, a seguir: 

 

Quadro 4 - Tipos de interação entre indivíduos 

1. Instrução 

Estilo em que os usuários emitem instruções a um sistema. Isso pode 
ser feito de inúmeras maneiras, incluindo: digitar comandos, selecionar 
opções de menus em um ambiente de janelas ou em uma tela 
multitoque, falar os comandos em volta alta, gesticular, pressionar 
botões ou usar uma combinação de teclas de função. 

2. Conversação Estilo em que os usuários têm um diálogo com um sistema. Os usuários 
podem falar por meio de uma interface ou escrever em perguntas para 
as quais o sistema responde via texto ou saída de voz. 
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3. Manipulação Estilo em que os usuários interagem com os objetos em um espaço 
virtual ou físico, manipulando-os (p.ex., abrir, segurar, fechar, colocar). 
Os usuários podem aprimorar seu conhecimento familiar de como 
interagir com objetos. 

 4. Exploração Estilo em que os usuários se movem por um ambiente virtual ou um 
espaço físico. Ambientes virtuais incluem mundos 3D e sistemas de 
realidade aumentada e de realidade virtual. Eles permitem que os 
usuários aprimorem seu conhecimento familiar sobre se movimentar 
fisicamente. Espaços físicos que utilizam tecnologias baseadas em 
sensores incluem salas ou ambientes inteligentes, permitindo também 
que as pessoas tirem proveito da familiaridade. 
Fonte: Adaptado de Rogers, Sharp, Preece (2013, p. 47) 

 

 É importante observar que a interação realizada pelo usuário, seja ela qual for, é 

fator determinante para a experiência do indivíduo, seja ela positiva ou não. Com isto, torna-

se necessária a projeção de soluções que ajudem um resultado satisfatório para este 

processo. 

Os pequenos pontos de contato entre consumidor e marca são tão importantes para 
UX que, em 2012, Dan Saffer publicou um livro (http://microinteractions.com) onde 
dava um nome para esses momentos: microinterações. Microinterações são 
momentos contidos de um produto que giram em torno de um único caso de uso – 
eles têm apenas uma função principal. Cada vez que você muda uma configuração, 
sincroniza seu dispositivo, configura um alarme, cria um password, faz login em um 
site, define uma mensagem de status, favorita ou ‘curte’ algo, você está engajando 
com uma microinteração. Elas estão em todo lugar: nos dispositivos que 
carregamos, nos eletrodomésticos da nossa casa, nos aplicativos no nosso celular 
e computador, e até embutidos nos ambientes em que vivemos e trabalhamos. 
Muitos produtos e aplicações são construídos inteiramente em torno de uma única 
microinteração. (TEIXEIRA 2014, p.32). 

 

 Pequenas interações possuem grande influência em toda a experiência concebida 

em um relacionamento do usuário com algum produto, sistema, serviço ou marca. Elas 

podem ser denominadas Microinterações. Os benefícios deste processo, envolvendo 

produtos e usuários, segundo Teixeira (2014), podem gerar novas tendências, criar 

comportamentos e até mesmo revolucionar um segmento de mercado, definindo quais 

serão as marcas e produtos que dominarão e ditarão o rumo de desenvolvimento de 

experiências para um nicho de usuários (Quadro 5). 

Quadro 5 - Microinterações 

 Para os usuários interações bem desenhadas são fáceis de usar e dão a sensação de 
que o produto é mais eficiente. Elas também tornam o processo mais 
agradável, ajudando a aumentar o nível de engajamento dos 
usuários com a aplicação. 

 Para as empresas interações bem desenhadas criam fidelidade entre os usuários e o 
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produto. Também aumentam as taxas de conversão ao reduzirem a 
fricção no fluxo do usuário, permitindo que eles completem a tarefa 
com mais facilidade. 

Fonte: Adaptado de Teixeira (2014, p. 34) 

 Para Teixeira (2014), é nesse ponto que marcas como a Apple se diferenciam de 

outras. As pessoas se engajam e possuem a sensação de que estão com o melhor produto 

em suas mãos diante o desenvolvimento de pequenos detalhes, desde a embalagem até a 

interatividade com a inteligência artificial contida no sistema operacional dos aparelhos, que 

tornam a experiência com o produto totalmente única e especial. 

 Pagani (2011) define usabilidade como o grau de facilidade com que o usuário 

consegue interagir com determinada interface. Considerando tal afirmação, o autor ainda 

afirma que essas habilidades de interação devem estar de acordo com a norma ISO 9241 

que traz as seguintes especificações (Quadro 6). 

 

Quadro 6 - Norma ISO 9241 

FACILIDADE DE APRENDIZADO a utilização do sistema requer pouco treinamento; 

FÁCILIDADE DE MEMORIZAR o usuário deve lembrar como utilizar a interface após 
algum tempo; 

MAXIMIZAR A PRODUTIVIDADE a interface deve permitir que o usuário realize a tarefa de 
forma rápida e eficiente; 

MINIMIZAR A TAXA DE ERROS caso aconteçam erros, a interface deve avisar o usuário e 
permitir a correção de modo fácil; 

MAXIMIZAR A SATISFAÇÃO DO 
USUÁRIO 

a interface deve dar-lhe confiança e segurança. 

Fonte: Adaptado de Pagani (2011, SITE) 

 

 De acordo com Nielsen (2012), usabilidade pode ser definida como uma atribuição 

à qualidade de produtos e serviços, que também se caracterizam como os métodos 

utilizados para o desenvolvimento de projetos e melhorias na usabilidade da interface. Para 

o autor esta fluidez passa por cinco componentes fundamentais: Aprendizagem, Eficiência, 

Memorabilidade, Erros e Satisfação. 

 Durante o desenvolvimento de uma interface ou parte de um sistema, podem ocorrer 

pequenas falhas que geram a ausência de determinadas ferramentas de usabilidade para 

que os usuários tenham uma boa experiência com o sistema. Considerando isso, Jakob 

Nielsen (2012) desenvolveu um método, denominado “10 heurísticas de Nielsen” que 

podem ser consideradas como atalhos cognitivos para compreender alguma atividade ou 

informação (Quadro 7): 
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Quadro 7 - Heurísticas de Nielsen 

VISIBILIDADE SOBRE O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO SISTEMA - O sistema deve 
sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo, por meio de respostas 
adequadas em tempo real ou em um prazo razoável. 

CORRESPONDÊNCIA ENTRE SISTEMA E MUNDO REAL - O sistema deve dialogar com 
os usuários, com palavras, frases, ícones, sons e conceitos familiares. Deve-se seguir as 
convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça de forma natural e 
lógica. 

LIBERDADE DE CONTROLE DO USUÁRIO - Os usuários geralmente escolhem as funções 
do sistema por engano e precisarão de uma "saída de emergência" claramente marcada 
para deixar o estado indesejado sem ter que passar por etapas difíceis e prolongadas. 

CONSISTÊNCIA E PADRÕES - Os usuários não devem ter que se perguntar se diferentes 
contextos visuais, palavras, situações ou ações significam o mesmo. 

PREVENÇÃO DE ERROS - Interfaces que impedem a ocorrência de um problema são 
melhores do que boas mensagens de erros. Deve-se eliminar condições propensas a erros 
ou se possível, verificá-las e apresentá-las com possíveis correções para confirmação do 
usuário. 

RECONHECIMENTO AO INVÉS DE RECORDAÇÃO - Minimize a carga de memória do 
usuário, tornando visíveis objetos, ações e opções. O usuário não deve ter que lembrar as 
informações de uma interação para outra. As instruções para o uso do sistema devem ser 
visíveis ou facilmente recuperáveis sempre que necessário 

FLEXIBILIDADE E EFICIÊNCIA DE USO - Atalhos não vistos pelos usuários leigos muitas 
vezes podem acelerar a interação para o usuário avançado, de modo que o sistema deve 
atender ambos os usuários, permitindo que os usuários se adaptem em interações 
corriqueiras. 

DESIGN ESTÉTICO E MINIMALISTA - Os diálogos não devem conter informações que 
sejam irrelevantes ou pouco necessárias. Toda unidade extra de informação em um leiaute 
atrapalha as informações relevantes e diminui a sua visibilidade necessária. 

AJUDE OS USUÁRIOS A RECONHECER, DIAGNOSTICAR E CORRIGIR ERROS - As 
mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples (sem códigos), indicam com 
precisão o problema e devem sugerir de forma clara uma solução. 

AJUDA E DOCUMENTAÇÃO - Mesmo que seja melhor usar o sistema sem documentação, 
pode ser necessário fornecer ajuda e documentação. Qualquer informação desse tipo deve 
ser fácil de pesquisar, focada na tarefa do usuário, listando etapas simples e concretas que 
podem ser realizadas. 

Fonte: Adaptado de Nielsen (2012, p.89) 

  

 As metodologias apresentadas no decorrer do capítulo foram as norteadoras e 

servem como alicerce para chegar à etapa de prototipação do sistema integrado de registro 

e compartilhamento de informação para produção de TV e serão utilizadas durante o 

desenvolvimento das etapas subsequentes desta pesquisa.  
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4 CONTEXTO E REALIDADE INVESTIGADA 

 As emissoras de TV passam por constantes atualizações por conta das novas 

tecnologias, que se atualizam e transformam os ambientes a cada curto período de tempo. 

Com isto acaba crescendo a demanda de produção e consecutivamente de dados nos 

diversos setores envolvidos. Para se ter noção da dimensão do fluxo de informações e de 

trabalho que existem permeadas para o desenvolvimento deste material, tem-se que 

desmembrar os setores envolvidos e ter noção da funcionalidade de cada um deles e 

entender suas reais necessidades para assim montar de maneira sistêmica dentro de um 

mapeamento dos setores interligados em uma metodologia funcional pertinentes ao 

trabalho do produtor de TV. 

 Segundo Bonasio (2002), complementado por Kellison (2007), para entender os 

direitos e deveres das funções executadas em um ambiente televisivo deve-se recorrer ao 

que determina o Ministério do Trabalho e o sindicato da categoria. Somente desse modo 

os colaboradores saberão qual o fluxo de informações e procedimentos que envolve o 

trabalho designado a exercer. Com isto pode-se averiguar legalmente quais são as funções 

que cada membro de determinado posto de trabalho pode cumprir de acordo com seus 

direitos e deveres para que não haja contestações sobre excesso de trabalho para cada 

função. 

 Os empregados do setor de radialismo e radiodifusão, muitas vezes, desconhecem 

seus direitos e deveres com relação às funções desempenhadas nos ambientes de 

trabalho. Essa foi uma das motivações sobre as quais esta pesquisa pretendeu atuar. 
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5 EMISSORA TELEVISIVA 

 Quando o cientista sueco Jakob Berzellus, em 1817, observou a reação de 

fotossensibilidade do selênio a exposição à luz nem imaginou o impacto e a magnitude de 

sua descoberta anos depois. Em 1884, o alemão Paul Nipkow patenteou uma proposta de 

transmissão de imagens à distância, fato que lhe concedeu o crédito de "fundador da 

técnica de TV" como afirma Abreu e Silva (1911, p. 29). A ideia era ligeiramente simples, 

Nipkon produziu um disco cheio de pequenas perfurações, montado de forma que, girando 

em alta velocidade, pudesse projetar a grandes distâncias a imagem de uma pequena cruz. 

Os pequenos buracos estavam dispostos em forma espiral e colocados na frente de 
um cristal de selênio. [...] girando o disco rapidamente, a luz correspondente a cada 
partícula da imagem focalizada produziria no selênio diferentes impulsos elétricos 
que seriam amplificados e enviados por um fio até o aparelho receptor, onde outro 
disco igual ao primeiro, girando na mesma velocidade, faria a recuperação da 
imagem de modo inverso. Era a solução de ordem mecânica, e implicava o uso de 
fio condutor. (ABREU, SILVA, 2011, p. 33). 

 A própria nomenclatura da descoberta teve sua intitulação em uma publicação no 

Congresso Internacional de Eletricidade de Paris. Etimologicamente, a palavra televisão é 

uma junção de: 1) tele, que pode ser traduzido do grego por longe, e 2) videre, que em latim 

significa visão. 

  Ainda de acordo com os autores, não se pode atribuir a descoberta do aparelho de 

televisão a um único estudioso pois isso se deve à participação de muitos cientistas ao 

longo de vários anos. Pode-se mencionar Arbwhnett que, em 1906, desenvolveu o sistema 

de visão à distância através dos raios catódicos e da exploração mecânica de espelhos, 

juntando o conhecimento de vários estudiosos em um único projeto (ABREU, SILVA, 2011, 

p. 2). 

 Como afirma Valim (2012), o homem sempre teve essa necessidade de registrar 

fatos pertinentes à sua vida e a televisão surgiu a partir dessa ideia, pois até hoje é um 

veículo que fascina milhões de pessoas em todo mundo. 

 No Brasil, este aparelho foi inserido por Assis Chateaubriand, jornalista, dono dos 

Diários Associados, cadeias de jornais e rádios com sistema baseado nos americanos 

(VALIM, 2012). 

 A primeira emissora de TV brasileira foi a TV Tupi PRF-3, em São Paulo, com 

programas adaptados do rádio, teatro e jornal para este novo meio de comunicação. Com 
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a primeira emissora de TV no Brasil também surge o primeiro diretor de roteiro brasileiro, 

Demerval Costa Lima, e o primeiro diretor artístico, Cassiano Gabus Mendes.  

 Nesse período, adaptou-se para a televisão o primeiro telejornal “Imagens do Dia”, 

apresentado por Ribeiro Filho, e “A Vida por um Fio”, adaptação do filme americano “Sorry, 

Wrong Number”, dirigido por Demerval Costa Lima e Cassio Gabus Mendes, ou seja, a TV 

já começa com dois formatos de programas, informação e entretenimento (VALIM, 2012). 

 Desde então, pode-se acompanhar os vários formatos que Aronchi (2004), depois 

de algumas décadas, veio a classificar como “Gêneros e formatos”. Rancho Alegre foi o 

primeiro programa da televisão brasileira no formato humorístico e Gurilândia, o pioneiro no 

segmento infantil. 

 O mercado investiu forte na programação de televisão, passando de apenas três 

horas em 1950 para vinte e quatro horas de informação, entretenimento, educação, 

especiais e outros, atualmente. 

 

5.1 Produção de TV 

 

 Os programas de TV giram em torno de sua produção e os profissionais que 

trabalham para que isto aconteça se chamam produtores. Segundo Kellison (2007), é por 

conta do trabalho desses profissionais que as ideias nascem e são concretizadas; todos os 

conteúdos são pensados e elaborados por eles, que trazem, por meio de suas experiências, 

capacidades e habilidades suficientes para colocar os projetos em prática.  

 O produtor de TV tem que estar sempre atento aos acontecimentos do mundo, 

conhecer o mercado de trabalho, as tendências audiovisuais que irão auxiliá-lo no dia a dia, 

além de dominar as novas tecnologias e saber transitar em diversos assuntos para gerar 

um conteúdo sólido e convincente ao seu cliente final, ou seja, os telespectadores. 

A introdução de qualquer processo de produção em larga escala na televisão 
mundial, conforme os princípios industriais, requer a organização das várias etapas 
e principalmente, pessoal competente e bem treinado. Esta questão implica 
qualidade de recursos técnicos disponíveis e até formação de mão-de-obra. Via de 
regra, não se pode esperar uma produção de qualidade se os recursos materiais, 
mesmo que abundantes, forem utilizados por profissionais mal formados ou 
indevidamente treinados. (SOUZA, 2004, p.26). 
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 Os produtores têm como uma ótima fonte de auxílio, de acordo com Zettl (2017), as 

novas tecnologias para o processo de produção e com isto conseguem se munir com 

informações e, dessa forma, podem se destacar no mercado de trabalho. Entretanto, um 

programa de televisão requer conteúdo e dinamismo e o produtor é a peça-chave para a 

criação de todo o processo, desde a distribuição, responder pela parte técnica, até a área 

comercial (BONASIO, 2002). 

 O trabalho de produção, segundo Kellison (2007), é dividido basicamente em três 

etapas distintas: pré-produção, produção e pós-produção. Este mesmo pensamento é 

compartilhado tanto por Souza (2004) quanto por Bonasio (2002) e esses autores também 

são unânimes ao afirmarem que o profissional tem que se aprimorar a cada dia e acaba 

acumulando funções, desempenha vários papeis, não param em dificuldades e propõem 

soluções rápidas e possíveis de serem executadas. 

 As três etapas sugeridas pelos autores apresentam-se da seguinte forma: 

Pré-produção: quando são feitos os levantamentos de todas as coisas como: brainstorm 

(tempestade de ideias), escolha de temas, locais, equipe operacional, materiais, carros, 

locações (neste aspecto vale ressaltar que este termo é utilizado para todos os processos 

que são realizados fora do local físico da emissora, ao qual não se tem o controle dos 

eventos que pode ocorrer), entrevistados, liberações, conversas, roteiros, entre outros. 

Produção: execução das ideias discutidas pelo grupo sem sair muito do que foi planejado 

pela etapa anterior; 

Pós-Produção: refino dos materiais coletados e armazenamento no banco de dados da 

empresa. 

 Dentro de cada etapa, existe uma gama de procedimentos e setores envolvidos que 

vai além do setor de produção. 

 

5.2 Fluxo de Informações e Procedimentos 

 

 As informações, dentro de qualquer organização, projetos ou processos, precisam 

fluir ininterruptamente no ambiente em que se está inserido (MACHADO, TOLEDO, 2008), 

impulsionando o desenvolvimento tanto internamente quanto externamente, o que pode 

favorecer a aquisição de uma postura inovadora. 

 Diversos autores de áreas distintas abordam de maneira clara e objetiva sobre o 

conceito de fluxo de informação, podendo se estabelecer uma linha de raciocínio que se 
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complementa para uma abrangência múltipla sobre o assunto. O fluxo, em essência, 

representa uma série de tarefas inerentes ao desenvolvimento e à comunicação de 

determinado produto/serviço, permeando a organização e ciclos contínuos de avaliação 

(MACHADO, TOLEDO, 2008). 

 Jamil (2001, p.165) denomina fluxo informacional “a transmissão de dados ou 

conjunto de dados através de unidades administrativas [...], organizações e profissionais, 

[...] para alguém que delas necessita”. A partir da afirmação do autor, o caminho pode ter 

várias vertentes e com diferentes possibilidades.  

 Para se compreender os fluxos de informações, precisa-se delinear seu conceito: 

sequência de eventos desde a geração da informação, por parte do emissor, até sua 

captação / assimilação/ aceitação pelo receptor, gerando saberes individuais e coletivos 

(BARRETO,1998); processo disseminador de informações que media a comunicação 

(ALTÍSSIMO, 2009). As definições culminam nos elementos citados por Barreto (1998) e 

Altíssimo (2009): subsídio à tomada de decisão, viabilização de diagnósticos de demandas 

e oportunidades de melhoria. Apesar dos benefícios citados pela literatura, nos ambientes 

em que se encontram, fluxos de informação são vulneráveis à geração de adversidades 

diretas e indiretas (OLIVEIRA, 2002). 

 O diagnóstico e a representação de fluxos da informação são essenciais para 

reconhecer a efetividade do processo, diminuindo desta forma os ruídos de informação 

decorrentes da falta de adequação às necessidades dos interessados (JACOSKI, 2005). 

 Outra ferramenta, utilizada para representar visivelmente essas informações, de 

acordo com Oliveira (2002), é o fluxograma, que representa de forma gráfica e racional, de 

maneira clara e lógica, os procedimentos interligados ao processo que melhor se adequa à 

realidade de cada local. Esta representação visual busca padronizar a representação de 

métodos e processos, agilizar a descrição, leitura e entendimento, viabilizar a identificação 

rápida de prioridades, possibilitar diferentes graus de análise dos métodos e processos e 

evidenciar falhas e deficiências no processo retratado. Sendo assim, torna-se possível, 

eliminar etapas supérfluas no fluxo, associar aquelas de natureza similar e diminuir o 

percurso de informações e demais recursos. 

 A sistematização do fluxo de informação nos ambientes organizacionais busca 

viabilizar uma gestão presente, baseada em conhecimento, no dimensionamento de 

recursos e na comunicação (JAMIL, 2001). 
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5.3 Gestão do Fluxo de Informação 

 

 Sant ána e Santos (2004) classificam gestão do fluxo de informação como prioridade 

para uma organização sobreviver, pois diante da necessidade de controlar, incrementar e 

utilizar competitivamente a informação, no que tange à eficiência em processos, à 

acessibilidade de insumos para o conhecimento e à capacidade de interpretá-los. Este fluxo 

de informação permite aos usuários a visualização de recursos valiosos à tomada de 

decisões. 

 Este cenário depende da postura dos níveis organizacionais, visto que, conforme 

Jamil (2001), são responsáveis por operacionalizar as ações de organização, conforme 

Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Níveis Organizacionais 

A) criação/geração da informação que deverá ser utilizada; 

B) armazenamento/guarda da informação a ser transferida no fluxo; 

C)  definição da informação tramitada com peculiaridades da demanda; 

D)  processamento/recepção da informação comunicada via fluxo, sendo facultativa a 
sequência lógica de interpretação e de armazenamento da informação, descartada se 
contrária à demanda; 

E) distribuição efetiva do fluxo informacional; 

F)  segurança quanto a acesso/reprodução do conteúdo do fluxo; 

G) testes e auditoria quanto à qualidade da informação; e destruição devido à quebra de 
sigilo. 

Fonte: Adaptado de Jamil (2001, p.72) 

 

 A aceitação do ambiente em que são incorporadas estas atividades facilita o 

processo tanto para a implantação quanto para melhoria do processo, como afirma 

Rodrigues (2009) 

 

Quadro 9 - Implantação e Melhorias 

A) contar com a participação de todos os interessados;   

B) criar políticas que transpareçam o interesse da alta gerência e o tornem acessível e 
praticável pelos demais níveis da organização; 

C) oferecer respaldo ao seu fluxo na própria cultura organizacional, tornando acessível e    
estimulando sua comunicação; 

D) definir os campos de interesse por informações; 
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E)  definir aquelas mantidas internamente e adquiridas de fontes externas; 

F) identificar estratégias para estabelecimento de suas origens; 

G) eliminar o ruído a ela inerente; 

H) eliminar informação indesejada e desnecessária; 

I ) aperfeiçoar sua adaptabilidade às demandas existentes; 

J) aprimorar modelos para seu compartilhamento. 

Fonte: Adaptado de Roedel (2006, p.35) 

 

 A qualidade da informação em fluxo deriva da compreensão, do controle, da 

verificação e da manutenção dos critérios apresentados em quaisquer ambientes, quando 

aplicados em conformidade ao ciclo de vida da informação e aos fatores facilitadores. 

Segundo Silva (2003), o investimento e a manutenção da qualidade, como parte da cultura 

organizacional, asseguram validade e utilidade dos dados, informações e conhecimentos 

inerentes ao mesmo contexto. 
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6 DIAGNÓSTICO SITUAÇÃO PROBLEMA 

 Atualmente o mercado de trabalho, leis trabalhistas, sindicatos e organizações estão 

cada vez mais ligados a normas e procedimentos que devem ser seguidos para o bom 

funcionamento tanto da empresa, quanto de serviços e produtos sendo efetivamente 

utilizados em quase 100% dos locais ao qual presta-se serviços ou fornece algum tipo de 

mão de obra. As empresas de comunicação seguem este mesmo critério, apoiadas pelos 

sindicatos das categorias envolvidas no ambiente televisivo: a SATED, Sindicato dos 

artistas e técnicos em espetáculos de diversões, do estado de São Paulo que representa 

as funções que possuem o registro pela Diretoria Regional do Trabalho, DRT, vigente pela 

Lei Nº 6.533 de 24 de maio de 1978 (BRASIL,1978) que são quase que a totalidade dos 

funcionários de emissoras de televisão entre os setores de produção e operacional. Outro 

sindicato que se faz presente dentro das TVs é o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no 

Estado de São Paulo (SJSP) para dar suporte aos profissionais do jornalismo que possui o 

registro no Ministério do Trabalho, MTB com base na lei n.º 7.084, de 21 de dezembro de 

1982 (BRASIL,1978). 

 Trazendo este estudo para o âmbito acadêmico, observando a realidade investigada 

entra-se em uma das etapas do design sprint. E o que foi observado pelo autor desta 

dissertação durante suas permanências nos ambientes televisivos é que em algumas 

emissoras de TV na região do Vale do Paraíba não se faz uso de manuais de instrução 

para colaboradores que estão iniciando na profissão de produtor de conteúdo, bem como 

há a ausência deste importante instrumento conhecido como manual de procedimentos ou 

guia de procedimentos, o que raramente se tem nos departamentos são instruções não 

oficializadas de procedimentos internos e o mais usual são as instruções passadas de 

funcionários com mais experiência e conhecimento para os recém chegados, causando 

assim uma possibilidade de falha na comunicação, devido a esquecimentos, adequações 

de procedimentos feitos por conta própria e outras situações. 

 Este trabalho foi desenvolvido ao longo do ano de 2020 como uma possibilidade de 

oferecer a empresas televisivas material explicativo para colaboradores que já trabalhem 

ou venham a ingressar em seu corpo de funcionários, como possível matéria de 

treinamento a colaboradores, ou servindo como um percurso registrado de processos e 

procedimentos a serem seguidos corretamente. 
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7 ANÁLISE DO AMBIENTE 

 De acordo com Batista (2019), a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e 

Televisão (ABERT, 2020) sinaliza a existência de 527 emissoras de TV abertas no Brasil e, 

dentro deste número, 323 são de caráter comercial, com autorização para veicular 

publicidade, ou seja, a venda de espaços publicitários dentro de sua grade de programação.  

204 são emissoras educativas, que não têm o caráter comercial, ou seja, não têm 

permissão para a venda de espaço publicitário em sua grade de programação; transmitem 

conteúdos educativos, artísticos, culturais e informativos.  

 Dentro deste ambiente, existe a estruturação dos territórios midiáticos das emissoras 

de TV aberta no estado de São Paulo e sua relação com a cobertura local. Os ambientes 

televisivos observados estão situados na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte (RMVALE), mais especificamente na sub-região do Vale Histórico, oficializada em 

2012, no interior de São Paulo, no qual há uma predominância do circuito religioso, nicho 

bastante explorado pelas emissoras de TV.  

 O estudo realizado por Batista (2019) aponta os territórios midiáticos da TV aberta 

paulista da RMVALE, e mostra a disseminação dos canais de televisão desta região 

priorizando as emissoras com maior visibilidade no país que possuem geradoras e 

retransmissoras de sinal nas cidades que compõem a cobertura da Região Metropolitana 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Em consonância com Batista (2019), Rett (2009) 

abrange outras emissoras comerciais e não comerciais existentes na região.  

 O Quadro 10 permite visualizar as emissoras de TV aberta existentes na região e 

suas denominações comerciais. O objeto de estudo desta pesquisa se desenvolveu a partir 

da observação direta dentro do campo de atuação de duas dessas empresas relacionadas 

no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Emissoras de TV Regionais do RMVALE 

EMISSORA 
REGIONAL 

SEDE 
 (CIDADE) 

GERADORA / GRUPO COMERCIAL 

Rede Vanguarda  SJCampos / 
Taubaté 

Rede Globo Sim 

TV Band Vale  Taubaté Rede Bandeirantes Sim 

TV SBT SJC SJCampos Sistema Brasileiro de 
Televisão 

Sim 
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TV Record SJC SJCampos Rede Record Sim 

TV Canção Nova Cachoeira Paulista Fundação João 
Paulo II 

Não 

Rede Mundial - LBV SJCampos Fundação José de Paiva 
Netto 

Não 

TV Novo Tempo Jacareí Sistema Adventista de 
Comunicação 

Não 

TV Setorial Pindamonhangaba Fundação Setorial de 
Radiodifusão Educativa de 
Sons e Imagens 

Não 

TV Aparecida Aparecida / 
Pindamonhangaba 

Fundação Nossa Senhora 
Aparecida 

Não 

Legenda:   Emissoras comerciais 

                    Emissoras não comerciais  

Fonte: Adaptado de Rett (2009, p. 12) 

 

   Em qualquer uma destas empresas pode-se encontrar semelhanças nas funções 

desempenhadas pelos seus colaboradores, pelos equipamentos utilizados, as formas de 

comunicação interna, os fluxos de informações, a ordem hierárquica dos ambientes e 

processos, a veiculação do material final e o armazenamento. Seguindo um padrão adotado 

nas demais emissoras de televisão do país. 

 No entanto, há um fator em comum que vai além destes apontados, motivação desta 

dissertação, a perda de informações e tempo no processo inicial até o momento de 

armazenamento dos materiais produzidos por essas emissoras, como, por exemplo, a 

reserva de mídias no acervo, solicitação de equipes para realização de gravação, 

armazenamento inicial de material coletado, edição, conferência, exibição e 

armazenamento final.  

 Estas etapas começam com o planejamento das ideias que surgem pela 

necessidade da empresa ou pela pauta da produção do programa. A equipe de produção, 

por meio de reuniões ou apontamentos de seus superiores, elabora uma gravação externa 

(materiais produzidos fora do ambiente controlado internamente em estúdios). Com isto, há 

uma série de procedimentos conhecidos e embasados por diversos autores como fases da 

produção pré-produção, produção e pós-produção.  

 De acordo com Bonasio (2002), este processo caminha normalmente entre os 

funcionários das empresas televisivas porque é matéria lecionada e aplicada nos cursos de 

comunicação social ao qual é fornecida a certificação para se trabalhar em TV. Porém, as 
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etapas burocráticas não são ensinadas pelas instituições e, por vezes, não são indicadas 

por manuais internos, procedimentos administrativos e afins.  

 Tudo isso pode deixar o funcionário à mercê de falhas na comunicação e perda de 

tempo no desenvolvimento do processo, fazendo com que, mesmo que sem intenção, as 

empresas dispendam dinheiro com o retrabalho de determinados procedimentos, hora extra 

de funcionários e aumento no prazo de entrega. 

 Visando colaborar para sanar questões, conforme as apontadas, aplicaram-se as 

cinco etapas que permeiam a metodologia Sprint, em acordo com o que será relacionado 

no decorrer do capítulo metodológico, a seguir. 
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8 METODOLOGIA 

 Este estudo usou como base metodológica os conceitos dos autores John Knapp, 

John Zeratsky, Braden Kowitz (2017) sobre Design Sprint, um método utilizado para 

desenvolver novas ideias e projetos em 5 dias e com isto aplicar o conhecimento no 

desenvolvimento do sistema integrado de registro e compartilhamento de informação com 

foco em programas diários e semanais para colaboradores em produções televisivas para 

agilizar os processos de produção de TV. 

 O conceito desta metodologia aplicada a empresas reais em diferentes segmentos 

desde lojas online para venda de café a empresas no ramo de saúde que utilizam etapas 

simples em uma equipe reduzida de profissionais multidisciplinares, se mostrou adequado 

para a aplicação deste estudo. As etapas que permearam o desenvolvimento deste trabalho 

foram:  

 

A – Selecionar um objetivo de longo prazo, ou seja, um sistema integrado de registro e 

compartilhamento de informação para colaboradores em produções televisivas;  

B – Mapear e colocar o problema em um diagrama, no caso deste estudo, um fluxograma 

de informações dentro da produção de TV;  

C – Perguntar aos especialistas. Realizada pelo conhecimento tácito desenvolvido pelo 

autor deste estudo no decorrer dos anos de experiência adquirido nas emissoras em que 

trabalhou;  

D – Eleger um foco para seu sprint. Neste caso, o alvo foram as produções de programas 

diários e semanais;  

E – Ajustar e aperfeiçoar, procurar ideias antigas e inspirações;  

F – Fazer esboços;  

G – Tomar decisão;  

H – Storyboard, traçar um plano para o projeto;  

I – Desenvolver o protótipo;  

J – Apresentar e colher as informações dos avaliadores;  

K – Finalizar o Protótipo. 
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8.1 Mapear 

 

 Esta é a etapa inicial do sprint em que se deve dar um direcionamento do que se 

quer buscar, uma solução para poder focar a atenção necessária para se obter um 

resultado. Kanapp, Zeratsky, Kowitz (2016) salientam que o ideal para esta etapa é 

começar pelo fim, determinando qual é o objetivo que se pretende alcançar e qual será o 

artefato para alcançar esse resultado.  

 Para o desenvolvimento do sprint para esta dissertação, foi necessário criar um 

sistema integrado de registro e compartilhamento de informação para produção de TV, 

embasado em bibliografias, conhecimento tácito das equipes que envolvem produções de 

televisão e a experiência profissional do autor deste estudo. Pretende-se alcançar este 

objetivo por meio de um ambiente virtual, seja ele um software, uma página restrita da web 

ou um aplicativo, isto é uma discussão cabível às empresas de comunicação interessadas 

em adquirir os direitos de execução deste sistema. 

 A observação do cotidiano das equipes envolvidas no processo de gravação de 

programas de entretenimento serviu como ponto de partida para realizar um levantamento 

do que era funcional, o que era burocrático e quais informações eram perdidas durante o 

processo, acarretando retrabalho. Foram divididos nove departamentos que mediante o 

processo do sprint, trabalhando de maneira integrada, poderão melhorar o desempenho 

das atividades pertinentes à produção televisiva, sendo eles: transporte, operações, 

iluminação, produção, cenografia, áudio, elétrica, departamento de mídias e departamento 

financeiro que, no desenvolvimento do fluxo, será nomeado como verbas.  

 Cada departamento tem seus procedimentos próprios e demandas pertinentes ao 

setor. O ambiente virtual poderá ser trabalhado de forma integrada a estes procedimentos 

facilitando o acesso às informações necessárias entre os setores, aparecendo para o 

ambiente geral somente as informações que são necessárias para gerar os dados 

pertinentes para o ambiente de estudo. Desta maneira será possível traçar um caminho 

para essas informações, partindo-se para a etapa “Esboçar Soluções”. 

 

8.2 Esboçar Soluções  

  

 Após a etapa de mapeamento, em que é feito o levantamento das informações e 

necessidades de cada setor para compor o sprint, é necessário trilhar um caminho a ser 
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percorrido.  Os autores Kanapp, Zeratsky, Kowitz (2016, p. 108) afirmam que os esboços 

“são a forma mais rápida e fácil de transformar ideias abstratas em soluções concretas”.  

 As conversas livres com profissionais responsáveis de cada setor e a leitura dos 

materiais de procedimentos internos das empresas serviram como base para elaborar um 

caminho comum de informações importantes para os setores que até o momento não eram 

compartilhadas. Vale ressaltar que esses dados em sua grande maioria não tinham caráter 

sigiloso que outros setores não pudessem ter acesso ou conhecimento, era simplesmente 

uma falta de comunicação. 

 Essas informações se fazem necessárias para gerar os resultados esperados no 

Sprint. Com o levantamento desses dados foi possível traçar um fluxo de informações, que 

será mais adequadamente abordado no item 8.3, a seguir. 

 

8.3 Transformação de ideias em hipóteses 

 

 Após mapear o problema de falha na comunicação entre os setores envolvidos com 

a produção televisiva e esboçar soluções para melhorar o ambiente de trabalho é 

necessário lapidar todas as informações adquiridas ao longo do processo e retirar o projeto 

do conhecimento tácito para transformá-lo em um produto. 

 Nesta etapa do sprint é necessário um definidor, uma pessoa que indicará qual é o 

melhor caminho a ser trilhar, o autor desta dissertação foi quem obteve esta função devido 

ao conhecimento adquirido no decorrer de anos trabalhando entre os setores envolvidos e 

por entender as necessidades de cada um.  

O Definidor é quem oficialmente toma as decisões no projeto. Em muitas startups 
com as quais trabalhamos, essa pessoa é o fundador ou o CEO. Em companhias 
maiores, pode ser o vice-presidente, um gerente de produto ou outro líder. Esses 
Definidores, em geral, entendem o problema profundamente e com frequência têm 
opiniões fortes e critérios que ajudam a encontrar a solução certa. (KANAPP, 
ZERATSKY, KOWITZ, 2016, p.35) 

 Cabe ressaltar que, as tomadas de decisões foram pautadas pelas conversas e 

necessidades aventadas pelo autor, conhecidas de cada setor envolvido, levando em 

consideração as ideias já apresentadas por colaboradores. 

 Após mapear vários caminhos possíveis, foi escolhido um que conseguiu atender 

aos requisitos propostos no objetivo do Sprint, levando-se em consideração as exigências 

dos nove setores envolvidos e procurando-se compreender como poderiam ser atendidas 
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pelo mapa de fluxo de informações. Com esses dados, foi possível realizar um storyboard7, 

visando desenvolver um protótipo, por meio da ferramenta Adobe XD. Este programa 

permite realizar a criação de uma página virtual com o layout e suas funcionalidades para 

a visualização dos clientes, sem a necessidade de programação, hospedagens de site e 

outros elementos que envolvem a criação de um site na internet.  

  

 
7 Storyboards são uma série de ilustrações ou imagens arranjadas, com uma sequência cronológica, feitas 
com o objetivo de pré-visualizar um quadrinho, jogo, animação, publicidade ou alguma outra forma de mídia 
audiovisual. 
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9 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO   

 As pesquisas para o desenvolvimento deste material foram feitas à luz de Herbert 

Zettl (2017), Catherine Kellison (2007), Valter Bonasio (2002), entre outros, para um 

levantamento bibliográfico sobre contextualização de TV e compreensão acerca do 

organograma e fluxograma dos setores envolvidos. Para esta finalidade, pode-se obter uma 

linha de pensamento clara e objetiva. Após esta etapa, foram coletadas informações de 

maneira coloquial, pertinentes a cada setor envolvido diretamente no cotidiano da produção 

de TV de forma a se fazer presente as necessidades dos profissionais que de forma direta 

ou indiretamente contribuem para o processo diário de produção de TV e desta forma 

representar as equipes no processo de design sprint para assim criar um mapa de 

funcionamento e procedimentos. 

 Concluída esta parte, desenvolveu-se o primeiro esboço do produto de conclusão do 

curso de pós graduação - mestrado em design, tecnologia e inovação.  

 

9.1 Fluxograma de Informações  

 

 O mapeamento de informações tem como função exemplificar de maneira visível as 

etapas que informações e processos devem obedecer dentro de um ambiente de televisão 

desde o início do processo que é o agendamento de uma visita técnica até a fase final que 

é o arquivamento. 

 Para a prototipagem proposta por esta pesquisa, cada parte do processo foi dividida 

em etapas. Cada etapa será apresentada a partir de sua peculiaridade para o 

acompanhamento da funcionalidade do sistema integrado de registro e compartilhamento 

de informação para produção de tv. 

 A cada nova produção, o mapa de fluxo de informação em TV é ativado.  A Figura 2 

representa a 1ª etapa do fluxo de informações dentro de uma produção de TV. Esta etapa 

tem a função de avisar todos os envolvidos no processo que há um novo projeto a ser 

executado. 

 Dentro deste ambiente será descrita as etapas do processo com a experiencia do 

autor adquirida em vários anos de trabalho dentro do ambiente televisivo em diversas 

empresas destes segmentos. 
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Figura 2 - 1ª Etapa - Mapa de fluxo de informação em TV 

     

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 O processo inicia-se com uma etapa manual, em que o responsável pela produção, 

seja ele o diretor de programas ou o produtor responsável, acessa seu dispositivo 

interligado ao sistema de informações da empresa, seja ele um computador, notebook, 

tablet ou smartphone e inicia o processo no ambiente virtual proposto, após o mesmo digitar 

seu login e senha disponibilizado pela empresa, poderá ter acesso às telas de liberações 

dos estágios consequentes.  

 Após efetuar o login em seu usuário, o responsável pela produção automaticamente 

abrirá uma nova tela de solicitação de nova produção e deverá alertar os setores que 

viabilizarão esta nova demanda de trabalho e seus responsáveis por e-mail, informando 

todos envolvidos sobre uma breve descrição do que se pretende gravar, e sugerindo uma 

data de visita técnica, contendo também uma sugestão de horário e o local pretendido.

 A partir do momento em que o e-mail é enviado automaticamente a todos envolvidos, 

os responsáveis deverão responder esta solicitação em um prazo de 24 horas, indicando 

se há possibilidade da visitação para avaliação da nova demanda solicitada pelo 

responsável do pedido de nova produção, seja ela feita pelo próprio responsável do setor 

ou um representante indicado pelo mesmo. O processo será possível observar, de acordo 
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com o estágio em que se encontra o processo de liberações. Após todas as respostas de 

agendamento estiverem concluídas, será agendada a visita técnica. Em algumas obras 

literárias este termo também é descrito como locação, e serve para observar os pontos 

pertinentes ao desenvolvimento do trabalho.  

 

9.1.1 Visita Técnica ou Locação 

 

 Para iniciar o processo de fluxo de informações dentro do ambiente externo, 

primeiramente, é necessário, caso não conheçam o local, uma locação (visita técnica ao 

local onde será feita a gravação) com o prazo de pelo menos 72 horas antes das gravações. 

 De acordo com Zettl (2017), deverão ser observadas as necessidades de pontos de 

energia, iluminação, posicionamento do sol, necessidade de áudio, tipo de relevo para 

saber qual veículo deverá ser destinado ao local, locais para refeição, locais para o pernoite 

caso haja a necessidade, se há sinal de telefonia móvel para casos de transmissão 

simultânea. Para que isto aconteça é necessário que todas as áreas envolvidas tenham um 

representante junto com o responsável da externa, para isto é necessário o envio de um e-

mail padrão convocando os envolvidos para uma visita no local determinado para que eles 

façam suas análises. Porém, desde o início já há uma falha de comunicação, pois não há 

uma padronização neste e-mail, dando abertura para possíveis falhas na interpretação das 

informações. 

 Dentro deste objeto de estudo, o sistema já resolverá as falhas de comunicação 

desde o primeiro processo, criando uma padronização formulários para as atividades 

desempenhadas e todos os envolvidos receberem e compartilharem as informações 

necessárias para o desenvolvimento do material em questão, Neste ambiente virtual 

interativo será aberto a primeira etapa VISITA TÉCNICA com as informações primárias 

necessárias para os representantes das equipes se organizarem para ir ao local, quais 

serão os setores envolvidos neste primeiro momento, dia, hora e endereço. Após a 

confirmação de todos, uma opção se abre para as observações de cada setor que visitou 

o local para ver a viabilidade da gravação. Caso não haja nenhum fator que a impeça, 

seguir-se-á para a próxima etapa. 

 A segunda etapa do processo, representada pela Figura 3, mostra as solicitações 

que deverão ser feitas, após a liberação dos gestores. Cada passo desta etapa de 

liberações são importantes para o desenvolvimento do trabalho, o solicitante da nova 
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produção, seja ele o diretor ou produtor responsável deverá prosseguir com o procedimento 

no sistema, as solicitações de liberação podem ser feitas ao mesmo tempo, porém, a 

liberação para a próxima etapa do processo só será liberada quando todos envolvidos 

estejam ciente e liberado as partes que lhe são cabíveis, isto irá gerar uma tela com todas 

liberações para o responsável das solicitações. 

 

 

Figura 3 - 2ª Etapa - Mapa de fluxo de informação em TV 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na 2ª etapa, a de liberações, representada pela Figura 3 o responsável pela 

solicitação de produção deverá comunicar os setores de mídias, transporte e financeiro o 

que será necessário para efetuar a gravação solicitada. 

 

9.1.2 Mídias 

  Este recurso será para solicitar as mídias de capturas de imagens, utilizadas pelo 

cinegrafista e seu equipamento de gravação, abrirá um formulário destinado ao 

departamento de acervo, ao qual são liberadas e entregues todas as mídias de capturas de 

imagens ao responsável da solicitação ou produtor responsável, o mesmo deverá constar 

no formulário automático a retirada destas mídias. Dentro deste formulário padrão será 

comunicado quantas e quais mídias serão utilizadas na gravação; qual dia da gravação; 
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qual a data de retirada delas; qual será a data de ingest (será abordado outro procedimento 

dentro das etapas do sistema) e quando foram devolvidas as mídias ao setor responsável. 

 Esta é uma etapa dentro do fluxo de informações que será uma das últimas a serem 

substituída pela cor verde ao qual os demais procedimentos se encontrarão dentro da 

conformidade. 

 

9.1.3 Transporte  

 Dentro desta aba de solicitações o tópico transporte é de extrema importância, é 

neste setor que será o responsável em deslocar todas as equipes envolvidas no processo 

de gravação no dia planejado, por este motivo as informações têm que estar muito 

interligadas entre os setores para que não haja erros no transporte. Quantos motoristas 

serão envolvidos, quais carros deverão sair a campo, quanto de combustível e pedágios 

será gasto para execução do trabalho, qual o horário de saída e chegada da emissora.  

 É um setor extremamente importante para o bom funcionamento do trabalho a ser 

desenvolvido. 

 

9.1.4 Verbas  

 Este tópico deve ser trabalhado junto com o setor administrativo da empresa, quando 

a gravação atende ao raio de distanciamento da emissora é estipulado por lei junto ao 

Ministério do Trabalho e ao sindicato da categoria a liberação de uma ajuda de custo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DESPESAS DE VIAGEM Em caso de viagem, a 
serviço e por determinação das empresas, ficam estas obrigadas ao pagamento das 
despesas pertinentes à locomoção, estada e alimentação, conforme normas e 
condições próprias de cada empresa. (SERTEPE - Sindicato dos Radialistas, 2021). 

  O pagamento de diárias extras de alimentação por funcionários para cobrir estas 

despesas, quando este distanciamento está dentro do perímetro de cobertura entre local e 

emissora esta verba extra não se faz necessária. 

 Porém, o responsável pela externa precisa se antecipar e solicitar verbas para 

utilização em caso de necessidade ou emergência durante a gravação como medida 

preventiva para subsidiar imprevistos com apresentadores e convidados. 

 Dentro destas três fases de solicitações é possível ter um respaldo organizacional 

para seguir para a terceira etapa do fluxo de informações, representada na Figura 4 a 

seguir. 
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Figura 4 - 3ª Etapa - Mapa de fluxo de informação em TV

  

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

  A 3ª etapa do fluxo de informação é muito importante para o sistema e para a 

empresa, pois nela estão contidas as informações necessárias para todas as equipes 

envolvidas se prepararem adequadamente para a etapa de gravação. Nesta etapa a equipe 

de produção desenvolve um trabalho massivo de informações para suprir as demandas de 

todos os departamentos, tanto internamente como as equipes envolvidas na gravação 

como, operações, financeiro, diretoria, entre outros, quanto externamente, como 

convidados, empresas contratadas para fornecer insumos como geradores elétricos, carros 

de transmissão, caso a empresa não puder disponibilizar, iluminação extra. 

 

9.1.5 Planejamento  

 Neste campo, o diretor ou o responsável pela produção devem preencher com as 

informações obtidas desde a reunião de pauta, quando surgiu a ideia da produção, porque 

o tema e o local foram escolhidos, referências, estilos, cores.  
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 Com isso os outros departamentos poderão ter uma ampla visão do que será 

executado na data específica, principalmente o setor de operações, seus diversos 

profissionais correspondem a várias expertises e vão poder compreender a ideia podendo 

sugerir alterações junto ao diretor e a sua equipe de produção para entregarem o melhor 

conteúdo possível de acordo com a ideia inicial. 

 

9.1.6   Convidados 

 

 O campo convidado é preenchido pela produção à medida que as atrações 

planejadas para a gravação confirmam suas participações, esta é uma fase de constantes 

atualizações dentro do processo, pois, os nomes sugeridos em reunião podem mudar a 

todo momento por diversos tipos de problemas, tanto internos, quanto externos, da 

empresa ou dos convidados. Contudo é extremamente importante que todas as atrações 

estejam confirmadas e sem possibilidade de troca com pelo menos 48 horas antes da 

gravação, período necessário para avisar aos setores envolvidos o número correto de 

participantes, assim como instrumentos musicais ou necessidade operacional para o 

desenvolvimento da gravação. 

 

9.1.7   Insumos 

 

 Este campo é importante devido as condições da visita técnica, muitas vezes os 

responsáveis liberam a execução da nova produção com observações, como por exemplo 

a necessidade de um gerador de energia para o local, que não oferece energia elétrica 

suficiente para manter os aparelhos da emissora, ou a necessidade de mais equipamentos 

de iluminação ou de captação de áudio fora os que a empresa pode disponibilizar. 

 Essas observações são geradas pelo sistema e o responsável pela produção deve 

incorporar estes gastos extras em sua solicitação de verbas, assim, os produtores ficam 

com a responsabilidade de realizar o contato com as empresas prestadoras de serviços 

que oferecem estes recursos e fecham os contratos mediante a liberação do diretor junto 

ao responsável técnico de operações. Como a solicitação de um gerador de energia, o 

responsável técnico do setor de elétrica deve liberar o equipamento junto com o 

responsável da produção.  
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9.1.8   Adereços 

 

 O responsável da cenografia durante a visita técnica, tira fotos e vai anotando todos 

os adereços que julga necessários para o desenvolvimento do trabalho, com isso ele em 

seu relatório coloca os itens relacionados em suas observações. Na próxima etapa, quando 

o diretor e sua equipe colocam no campo planejamento a ideia relacionada a gravação o 

cenógrafo analisa suas anotações e a ideia da produção e constrói em cima disto os 

adereços que serão enviados para a gravação do dia. 

 Este campo também é relacionado com o transporte, pois demanda o envio de 

cinotécnicos e tipo de transporte adequado, tanto para os adereços quanto para as pessoas 

envolvidas.  

 

9.1.9 Direitos Autorais 

  Neste campo deverá ser preenchido pela produção os formulários automáticos e 

anexados os documentos ou arquivos que se fazem necessários para a exibição dos 

materiais gravados e/ou transmitidos ao vivo e que serão armazenados pelo setor Acervo. 

 Toda emissora de TV tem seus documentos de direitos de autorais e/ou imagens 

para estabelecimentos, pessoas físicas, jurídicas e de responsável legal por crianças e 

adolescentes, cada um respalda a empresa de futuras contestações legais. Estes 

documentos devem ser redigidos junto ao departamento jurídico e nele deve-se conter 

todas as informações pertinentes para qual finalidade e meios a empresa utilizará o 

conteúdo e deixando claro ao cedente que sua imagem será veiculada nesses meios 

durante um determinado período de tempo, podendo ser exibida em várias outras 

oportunidades. 

 

9.1.10   Documentos 

 

 Esta fase do fluxo de informação é a parte em que todos os registros pertinentes ao 

desenvolvimento do trabalho ficarão disponíveis como os roteiros de gravação com todas 

as informações técnicas para as equipes de produção e operações, os checklists de tudo 

que já foi produzido e liberado até o momento como: local, transporte, verbas, convidados, 

equipes, insumos  e assim até completar uma revisão de todas as fases percorridas, input-
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lists8 para o setor de áudio do grupo de operações, mapa de palco para a montagem da 

cenografia, direitos autorais das pessoas que serão gravadas ou exibidas nas gravações e 

autorizações dos locais onde pretende-se realizar a produção. 

 Após a realização de todo o fluxo de informação da 3ª etapa, é possível dar 

prosseguimento ao próximo passo do projeto. Diferentemente das etapas anteriores, o 

próximo estágio é preenchido após a execução da gravação.  

 A Figura 5 representa a 4ª etapa do processo de fluxo de informações, denominada 

Gravação, em que todas as equipes envolvidas são apresentadas.  

 

Figura 5 - 4ª Etapa - Mapa de fluxo de informação em TV 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 
8 Input – palavra inglesa que significa entrada, Input list significa uma lista de entradas. Uma planilha que 
reúne todos os instrumentos e elementos de entrada na mesa de som. Essas informações garantem que a 
equalização da apresentação respeite a sua sonoridade de forma que sua performance aconteça da melhor 
forma possível. 
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 Cada equipe sabe qual o seu papel e suas obrigações para o andamento adequado 

do trabalho. A seguir serão descritas cada equipe, seus colaboradores e ações, começando 

pela equipe de Produção. 

 

 

 

 

9.1.11 Produção 

 

 Geralmente são os primeiros funcionários a chegarem para organizar todas as coisas 

e os últimos a saírem. Eles orientam as demais equipes para que tudo ocorra conforme o 

checklist da etapa 3, mostrando quais equipes precisam sair antes para a montagem das 

estruturas, responsáveis pelas documentações impressas como roteiros, inputlist, mapa de 

palco e direitos de imagem para o preenchimento no local da gravação. São os 

responsáveis por encaminhar os apresentadores e convidados aos devidos cuidados e 

veículos para o translado até o local da gravação, e servem como auxílio em todas as 

necessidades da direção. São eles também os responsáveis por distribuírem as mídias de 

gravação para cada cinegrafista antes do início dos trabalhos e de recolherem as mídias 

com os arquivos gravados para a realização do ingest. 

 

9.1.12 Transporte 

  

 A equipe de transporte tem o papel de locomover todas as outras equipes que 

trabalham internamente na emissora e convidados para o local onde ocorrerá a gravação 

de forma ágil e em segurança, o departamento de transporte é envolvidos desde a visita 

técnica devido à sua importância para o bom andamento das produções, sendo eles que 

determinam qual é o tipo de transporte mais adequado para determinadas equipes, qual é 

o melhor trajeto a ser percorrido, os melhores horários de saída de cada equipe, a 

manutenção dos veículos e as particularidades para que todos tenham um bom 

desempenho durante o dia de trabalho. 

 

9.1.13 Cenografia 
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 Esta equipe desempenha o trabalho de montagem de toda a estrutura visual para o 

desenvolvimento da gravação, mantendo padrões para que o programa tenha suas 

características preservadas em qualquer lugar, seja ele em estúdio ou externamente. Eles 

levam os documentos gerados na Etapa 3 como mapa de palco, checklist, lista de 

convidados e inputlist para saberem quantas pessoas estarão dentro do espaço, onde 

ficarão os convidados e apresentadores, em qual lugar deverão ser alocados os 

instrumentos, qual será o posicionamento das câmeras para saber se utilizaram praticáveis9 

ou não, ou seja, eles interpretam os documentos e materializam todos os elementos 

necessários para a gravação nos ambientes. 

 

9.1.14 Elétrica 

 

 A equipe de elétrica oferece o suporte direto ao setor de operações, mantendo o 

funcionamento dos equipamentos que mais consomem energia como o carro de 

transmissão, as mesas de som, equipamentos de iluminação entre outros. 

 São eles os responsáveis por verificar voltagem, amperagem e necessidade de 

geradores de energia e capacidades. 

 

 

9.1.15 Convidados 

 

 Os convidados são os responsáveis pelo conteúdo das gravações, são eles que 

trarão seu conhecimento ou talento para informar ou entreter o telespectador. O processo 

se inicia quando a produção entra em contato com um especialista de determinada área e 

o convida para fazer uma participação em seu programa, após aceitar o convite é agendado 

o dia, horário, ajuda de custo ou local onde o motorista da emissora irá buscá-lo e deixá-lo 

após o encerramento da gravação. O procedimento com artista é um pouco diferente, os 

produtores têm seus contatos com as assessorias e são elas que fazem agendamento 

conforme a necessidade de cada um. Após marcada uma data, o mesmo é feito em relação 

a horário, ajuda de custo, localização e o inputlist do artista, para entrar na lista de 

 
9  Estrutura cenográfica (móvel) que facilita a movimentação dos atores sobre o palco, desenvolvendo distintos 
planos na demarcação cênica. Em TV os praticáveis também servem para deixar os cinegrafistas em alturas 
distintas do nível do piso. 
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documentos da Etapa 3 e agilizar a montagem de estrutura de áudio no dia da gravação (a 

ser representada na Figura 6). 

 

9.1.16 Apresentadores 

 

 Apresentadores são a representação personificada da emissora; são eles que 

conduzem, interagem e dão voz aos espectadores da emissora. Eles são peças 

fundamentais dentro do setor de produção atuando desde reuniões de ideias no início do 

processo até a apresentação, propriamente dita. Sua inserção dentro da equipe de 

produção é tão importante quanto a do diretor, pois são eles que conduzem o programa da 

melhor forma possível visando o público e consecutivamente audiência. 

 Quanto mais “abastecido” de informações sobre a gravação do dia, melhor será o 

desenvolvimento do programa. Um apresentador tem que saber tudo sobre seus 

convidados, o que o público quer saber, entender qual é o melhor momento para ter uma 

interatividade, provocar um entretenimento para, assim, costurar o programa junto com o 

diretor. 

 

9.1.17 Diretor 

 

 O diretor é diretamente responsável pelo setor de produção, definindo quais 

caminhos a produção deverá seguir conforme as reuniões com a diretoria; ele responde 

pelos produtores que pertencem ao seu programa, também serve como intermediador entre 

todos os setores envolvidos no dia a dia de trabalho, observando o que precisa ser feito e 

organizando os produtores para executar as demandas necessárias. 

 Este funcionário é responsável pela gestão de pessoas tanto de sua equipe quanto 

equipes externas, artistas, assessorias e convidados, gerenciamento de conflitos, 

supervisão técnica e serviços burocráticos. 

 No dia da gravação, ele rege todas as equipes, sendo responsável por repassar 

todas as informações com os envolvidos, seja de forma coletiva ou individual para obter o 

resultado esperado na gravação, determinando e coordenando todo processo até o final 

gravação. 

 Concluída a gravação, são gerados os arquivos com o conteúdo de todo o trabalho 

e execução das etapas anteriores. Somente depois disto é que poderá ser realizada a 
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desmontagem das estruturas e a finalização dos trabalhos e liberação de convidados e 

funcionários. Após a finalização dos trabalhos, os responsáveis de cada setor devem fazer 

um relatório descritivo sobre o dia de trabalho. 

 

 

 Esta etapa do processo do fluxo de informações tem a intenção de sanar um 

problema que ocorre corriqueiramente dentro do ambiente televisivo, a falha na 

comunicação entre equipes de setores diferentes. Geralmente quando ocorre uma 

gravação, seja ela interna ou externa, as equipes não interagem entre si, eles acabam 

fazendo reuniões internas pertinentes às suas equipes e próprias demandas. Dentro destes 

encontros, costuma-se abordar alguns pontos relevantes relativos à gravação realizada, 

porém, muitas vezes, esta informação é perdida ou pior, acaba sendo guardada por seus 

membros envolvidos diretamente e acumulada ao longo do tempo, à medida que a junção 

de várias coisas acaba se tornando um conflito entre equipes que poderia ser sanado com 

reuniões de como foi a gravação, feedbacks entre equipe e outros métodos de conversas 

entre setores. Contudo, tanto em emissoras de TV que tem um fluxo muito acelerado de 

produções, como em qualquer outra empresa, quase nunca isto é possível, então esta 

etapa do sistema serve para que todos os envolvidos tenham acesso aos relatórios da 

gravação, sobre o que funcionou e deve ser replicado, o que não funcionou, como foi a 

rotina de desenvolvimento do trabalho e outros pontos pertinentes a cada setor. Os 

responsáveis de cada equipe podem ler o que os outros envolvidos relataram e pensar em 

como pode ser melhorada a próxima produção.  

 Realizada esta etapa, pode-se avançar para a Etapa 5, como mostra a Figura 6. 
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Figura 6 - 5ª Etapa - Mapa de fluxo de informação em TV 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 A Figura 6 representa a fase de pós-produção, em que os materiais pensados pela 

equipe de produção, executados pelos setores envolvidos serão trabalhados visando o 

público; os materiais coletados na 4ª Etapa serão armazenados nos servidores da 

emissora. 

  

9.1.18 Ingest 

 

 É o local onde se insere e armazena todo o material audiovisual da emissora. Os 

conteúdos armazenados em todas as mídias de gravação, produzidos pelos cinegrafistas 

da TV, são transferidos para servidores com capacidade de armazenamento de toda 

emissora e conteúdos externos, desde a digitalização dos equipamentos televisivos. Este 

local serve como distribuidor de arquivos digitais dentro da televisão, agilizando o processo 

entre, decupagem, edição, finalização, exibição e arquivamento. 

 

9.1.19 Decupagem 
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 A decupagem é o processo pelo qual algum representante da produção fica 

responsável. Ele assiste todo material bruto coletado na gravação, acompanhado pelo 

roteiro desenvolvido pela direção do programa e seleciona os trechos pertinentes à 

construção da ideia. Nesta etapa o responsável por fazer a leitura do roteiro e colocar as 

sequencias captadas na forma planejada acaba criando um roteiro de edição, que auxiliará 

o editor a localizar com mais agilidade o material que precisa para o desenvolvimento de 

seu trabalho. 

 Dentro desta etapa também é possível solicitar imagens de arquivo no acervo da 

emissora, conferir as autorizações de pessoas e locais que serão exibidos e regularizá-los 

caso haja necessidade e apontar no roteiro de edição os créditos necessários para o 

material. 

 

9.1.20 Edição  

 

 Esta etapa é de extrema importância para as ações que deverão ser vinculadas no 

dia a dia das emissoras de televisão; é dentro deste segmento que os profissionais da área, 

os editores, recebem os materiais coletados pelos cinegrafistas no local onde foi pré-

estipulado pela produção e liberados com as devidas autorizações de direitos de imagem. 

Os editores não precisam se preocupar com esses procedimentos pois, pressupõem que, 

já estão em conformidade entre produção e direitos autorais. 

 Os editores são responsáveis por editar, ou seja, colocar as sequências de imagens 

previamente selecionadas pela produção na etapa de DECUPAGEM de forma lógica, 

atendendo aos padrões técnicos de qualidade da emissora em sintonia com o que a 

produção havia idealizado.  

 Dentro deste processo, também pode ser solicitada a inserção de elementos 

gráficos; esta etapa nem sempre precisa ser utilizada dentro do processo de pós produção, 

porém, quando necessário o responsável pelo projeto deve solicitar. Após a edição é 

solicitada uma parte de design gráfico. Essa atividade é realizada pelos editores que 

trabalham com ferramentas gráficas, diferente dos outros editores, para uma incorporação 

plástica mais refinada nos materiais.  

 

9.1.21 Conferência 
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 Este procedimento acontece após os editores concluírem o trabalho. O produtor 

responsável pela edição deve assistir todo o material com muita atenção, observando 

canais de áudio, trilha sonora, imagens de produtos e pessoas sem autorização, GCs10, 

logos, e tudo que não esteja de acordo com o planejamento previsto tanto pela produção, 

quanto pela emissora. Se houver algum tipo de alteração a ser feita na edição, o arquivo 

volta para o editor para que ele realize a correção. Caso não tenha nenhuma observação, 

o produtor comunica ao diretor e este libera o material para a próxima etapa do fluxo de 

informações em TV. 

 Esta etapa pode ser observada na Figura 7, a seguir, que apresenta as Etapas 6 e 

7 do mapa de fluxo de informação em TV. 

 

 

 

 

 

Figura 7 - 6ª e 7ª Etapa - Mapa de fluxo de informação em TV 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 
10 Geradores de Caracteres (GC) dispositivo utilizado em vídeo para gerar letreiros, podendo ou não serem 
adicionados a imagens pré-existentes, bastante utilizado em estúdios de TV para gerar informação 
adicional no conteúdo que está sendo transmitido (ex. nome de pessoas que estão aparecendo no vídeo).  
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 As etapas representadas pela Figura 7 concluem todo trabalho percorrido para que 

um conteúdo seja exibido nos lares dos brasileiros, por exemplo. Assim que a produção 

comunica o diretor que o material disponível na conferência não possui erros técnicos, o 

material é liberado pelo responsável para a exibição. 

 O diretor comunica formalmente o setor de Controle Mestre que os materiais serão 

disponibilizados em seus exibidores, que são os locais em que os programas serão 

inseridos dentro da grade de programação de acordo com o dia e horário estipulados pelo 

conselho de programação.  

 Todas as emissoras são obrigadas a ter mais de um exibidor funcionando 

simultaneamente, para que em caso de problemas em um dos sistemas o outro suprirá esta 

demanda. Os conteúdos ficam disponibilizados para exibição somente enquanto há 

necessidade para a grade de programação, com o dia de exibição do programa e sua 

reprise, quando houver.  

 Após isso os arquivos são transferidos para armazenamento no setor de Mídias, 

onde ficará disponível para que toda a emissora possa conferir e reutilizar conforme a 

necessidade da empresa. 

9.2 Construir um protótipo. 

 

 Um protótipo, segundo Vianna et al. (2012), é a tangibilização de uma ideia, a 

passagem do abstrato para o físico de forma a representar a realidade, mesmo que 

simplificada, e propiciar validações. É um instrumento de aprendizado sob dois aspectos, a 

ótica de quem cria e a visão do usuário. Na esfera dos criadores, a equipe de projetos ao 

dar forma à ideia necessita elaborá-la com maior detalhamento, aumentando os níveis de 

fidelidade da solução ao longo do processo. Sob o ponto de vista do usuário, que ao 

interagir com o modelo criado, em diferentes níveis de contextualidade, o usuário pode 

avaliá-lo e fornecer insumos para sua evolução e aperfeiçoamento. 

...protótipos reduzem as incertezas do projeto, pois são uma forma ágil de 
abandonar alternativas que não são bem recebidas e, portanto, auxiliam na 
identificação de uma solução final mais assertiva. O processo de Prototipação inicia-
se com a formulação de questões que precisam ser respondidas a respeito das 
soluções idealizadas. A partir disso, então, são criados modelos que representem o 
aspecto em aberto e que viabilizem o teste. (VIANNA et al., 2012, p. 124) 
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 Ainda, de acordo com Vianna et al. (2012), as prototipações são simulações que 

antecipam problemas, testam hipóteses e exemplificam ideias de modo a trazê-las à 

realidade para abrir discussões. Há uma ressalva no que os autores afirmam, para esta 

metodologia sprint a prototipação do ponto de vista dos desenvolvedores não necessita de 

um detalhamento muito elaborado devido à redução de tempo no desenvolvimento da 

proposta de cada projeto. Para os sprints, o protótipo deve atender primeiramente os 

problemas que a empresa necessita resolver.    

 A construção do protótipo é a materialização do Sprint. Neste recurso são inseridas 

todas as informações coletadas durante o processo de desenvolvimento do trabalho com o 

visual simples, porém, funcional. Kanapp, Zeratsky, Kowitz (2016) afirmam que cada 

protótipo é único e que não há um passo a passo específico, porém os autores afirmam 

que há alguns pontos que podem direcionar o sucesso de uma prototipação. Visando esse 

direcionamento, neste projeto foram incorporados: a escolha de ferramentas corretas, a 

costura de todas as informações e a prototipagem da testagem. 

 Retomando, utilizou-se a ferramenta Adobe XD para o desenvolvimento deste 

protótipo, criando-se o ambiente virtual em que foram inseridas todas as informações 

coletadas durante o decorrer do trabalho. Essas informações foram norteadas pelo 

fluxograma de informações em TV mostrado no item 9.1 deste Capítulo.   

 

9.3 Indicações de Etapas 

 

 Assim como adotado por semáforos luminosos de trânsito e outros ambientes 

virtuais, a indicação por cores torna mais fácil a visualização, acompanhamento e 

entendimento de um processo em andamento, pelo apontamento do que não foi feito, do 

que está em andamento e do que foi concluído, para se montar o fluxo de informações 

aplicável a este sistema integrado de registro e compartilhamento de informação para 

produção de TV foi implementado um sistema de cores primárias, vermelho indicando que 

as etapas ainda não foram iniciadas, amarelo para indicar que já houve algum processo 

dentro das etapas, mas que ainda não foi finalizado e verde para indicar que os 

procedimentos foram inteiramente concluídos e que já está liberado com todos os setores 

envolvidos. Buscou-se, assim, facilitar de uma forma visual o acompanhamento das etapas 

em que se encontra o material desejado para a veiculação, conforme se poderá 

acompanhar nas Figuras 9 a 38. 
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 De antemão, todas as etapas começam sem nenhuma adição de cor e a partir do 

momento em que se cria uma tarefa ou um trabalho novo a ser desenvolvido, 

automaticamente todas as etapas ficam na cor vermelha, ou seja, há coisas a serem 

desenvolvidas dentro do fluxo de informação. À medida que se inicia uma etapa, a cor é 

substituída pela indicação amarela, significando que já há uma interação entre alguns 

setores que ainda não foi concluída. Esta etapa só será encerrada a partir do momento em 

que todos os setores envolvidos tiverem respondido e seus gestores ou responsáveis 

encerrarem o processo junto ao ambiente virtual interativo, indicando que todos os 

formulários, solicitações e informações foram preenchidos de maneira adequada pelas 

áreas envolvidas. 

 

9.4 Prototipagem 

 

 A partir do mapa de fluxo de informações apresentado, seguiu-se para mais uma das 

etapas do design sprint, a prototipagem do sistema integrado de registro e 

compartilhamento de informação para programas diários e semanais em produções 

televisivas. 

 Nesta etapa do processo de criação já foi desenvolvido um ambiente de interação 

onde os usuários ao preencherem todas as informações já seguirão a forma correta de 

solicitações e procedimentos da empresa em questão. A Figura 8 corresponde à tela inicial 

deste produto. 

Figura 8 - Página Login 

 

                                                    Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 A tela em questão é a primeira que aparecerá para o responsável da produção; nela 

o produtor ou diretor deverá colocar seu login e senha fornecido pela emissora para iniciar 
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o processo.  Após o preenchimento das informações, ao clicar no botão ok se abrirá uma 

outra interface e assim sucessivamente. 

Figura 9 - E-mail para setores 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

 A tela apresentada na Figura 9 mostra para a pessoa que está solicitando a produção 

que haverá um disparo automático de e-mails para os responsáveis de cada setor envolvido 

para desenvolver uma determinada produção. Há um espaço para acrescentar endereços 

eletrônicos caso o solicitante ache necessário. 

 Também, constam no canto superior de todas as telas o número da solicitação 

gerado automaticamente, qual é a produção solicitante e em que etapa do processo de 

produção se encontra a solicitação; estes processos ficarão nas cores: vermelho quando 

há alguma não conformidade, em amarelo quando está em análise e verde quando for 

liberado. 

Figura 10 - Campo de e-mail 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  
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 Esta interface se complementa à anterior; é neste campo que o solicitante irá colocar 

as informações para uma futura visita técnica no local onde se deseja executar a futura 

produção. Após pressionar o botão ok, automaticamente estas mensagens são disparadas 

para os responsáveis dos setores envolvidos com a produção. 

Figura 11 - Aprovação visita técnica 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 A tela mostrada na Figura 11 representa a resposta dos responsáveis de cada setor 

com as opções de sim, caso possam fazer a visitação no dia e horário marcados no e-mail 

de solicitação; a opção não, em caso de negação e a opção de sugestão. Caso o 

responsável não possa comparecer, o mesmo pode sugerir uma outra data ou que um 

representante vá em seu lugar.  

 A partir desta tela, aparecerão nos cantos superiores os botões de avançar e 

retroceder cada tela, facilitando a navegabilidade do usuário, permitindo assim, a correção 

de informações. 

Figura 12 - Mapa de localização 
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 Fonte: Elaborada pelo autor 

  

 A tela de visita técnica é liberada quando os responsáveis pelos setores conseguem 

atender ao pedido do usuário e esta opção será preenchida automaticamente, pois essas 

informações já foram enviadas no e-mail de solicitação. 

 

Figura 13 - Aprovação pós visita técnica 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

 Esta tela encerra a primeira etapa do processo de produção. Nela é possível 

observar que, caso haja a liberação dos responsáveis para a realização da gravação, o 

processo segue a diante, mesmo que tenha alguma observação feita pelos envolvidos. O 

sistema caminha para a segunda etapa do processo do fluxo de informações. Caso não 

seja feita a liberação, a produção é encerrada e automaticamente o sistema encerrará este 

processo com uma mensagem de produção reprovado, enviada diretamente para os e-

mails relacionados anteriormente. 

Figura 14 - Solicitação de mídias 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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 Nesta segunda etapa são feitas as solicitações necessárias envolvendo os setores 

que trabalham juntos com a produção. O campo de aprovação no canto superior da tela 

ficou com a cor verde, apontando que os setores envolvidos estão cientes e de acordo com 

a produção que será feita. Nesta tela, o responsável pela produção preencherá as 

informações pertinentes para a captação das imagens. 

 As mídias são os dispositivos de armazenamento de imagens como fitas, cartões de 

memória, HDs, ou seja, o local onde serão guardadas as informações de áudio e vídeo para 

o desenvolvimento do trabalho. Vale ressaltar que este campo mídias será um dos últimos 

a ficar verde, devido à devolução das mídias só acontecerem depois da etapa de ingest, 

por medidas de segurança para não se perder os materiais da gravação. 

A seguir, apresenta-se a Figura 15, mostrando a tela de solicitação de transporte. 

Figura 15 - Solicitação de Transporte 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Diferentemente da etapa de visita técnica, esta tela é para solicitar o transporte para 

todos os funcionários e equipamentos envolvidos no dia da gravação, essas informações 

são levantadas no dia em que os responsáveis vão até o lugar desejado e fazem suas 

observações. Nessas observações deve-se levantar o número de pessoas envolvidas, 

quantidade de equipamentos necessários, pontos de energia que o local oferece, 

restaurantes, hospedagens, entre outros. 

 Deve-se apresentar em uma única tela, a maioria de informações possível para o 

desenvolvimento do trabalho de maneira rápida e objetiva. Além disso, o preenchimento 

dessas informações, por exemplo, como mostra a Figura 16, quando envolve o setor 

financeiro da emissora, servem para auxiliar na agilização para a liberação de verbas. 
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Figura 16 - Solicitação de verbas 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Após o preenchimento dessas informações, o sistema dará um panorama geral que 

envolve essas etapas de solicitações, indicando os campos preenchidos e suas respectivas 

liberações para os setores de mídias, transporte e financeiro, como pode ser observado na 

Figura 17. 

 

Figura 17- Geral Solicitações 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

  

 Após o aparecimento desta tela, o fluxo de informação entrará na terceira etapa do 

processo, o de produção, fazendo-se necessário o preenchimento dos campos. 

 A Figura 18 apresenta o planejamento de produção. Neste campo, o solicitante deve 

colocar a ideia do projeto, como reuniões de pauta, referências que quer seguir durante a 

execução da gravação ou se há alguma observação pertinente às outras equipes. Todos 
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os responsáveis terão acesso às informações que poderão ser replicadas aos seus 

subordinados. 

Figura 18 - Planejamento de produção 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Como mostra a Figura 18, o solicitante da produção tem um espaço em que pode 

lançar tudo o que for pertinente à execução do conteúdo, referências, grafismos e todos os 

elementos que achar necessário para o desenvolvimento de um projeto. 

 A figura 19 apresenta o campo de informações sobre os convidados. 

 

Figura 19 - Convidados 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 O preenchimento desses campos é importante não somente para o setor de 

produção, mas para outros setores também como o de áudio que está ligado ao setor de 

operações, ao financeiro e ao de setor de transporte. Em termos financeiros, é fundamental 

o preenchimento dos itens da Tela de Insumos (Figura 20). 
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Figura 20  - Insumos 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 A tela de insumos relaciona-se à parte comercial dentro da produção de qualquer 

programa televisivo. Nela é indicado o número de merchandising dentro do programa e 

quantos clientes estão anunciando dentro deste espaço. 

 Do mesmo modo, a Figura 21 representa a parte burocrática que toda emissora 

precisa atender. 

 

Figura 21 - Direitos de imagem 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Os dados da Figura 21 devem ser preenchidos adequadamente, uma vez que estão 

relacionados aos direitos de imagens: adultos, para maiores de dezoito anos, menores de 

idade e seus responsáveis ou se de local público ou privado. Esta documentação respalda 

a emissora e seus funcionários de possíveis processos. 
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 A Figura 22 representa a tela em que todos os arquivos gerados e estruturados pela 

produção são inseridos dentro do sistema por meio de upload, ficando à disposição dos 

setores para conferências antecipadamente antes da gravação. 

 

Figura 22 - Anexos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

  

 As próximas imagens serão da etapa pós gravação, ao qual todos os setores 

costumeiramente geram relatórios, cada um com sua expertise.  

 A Figura 23 representa o arquivo que deverá ser anexado ao relatório da equipe de 

produção. 

 

Figura 23 - Relatório produção 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Este documento deverá conter um apanhado geral de como procedeu o dia de 

gravação, desde a saída das equipes da emissora até o retorno das mesmas. Geralmente 
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esse relatório é um compilado de informações em que o diretor responsável pela equipe 

faz um apanhado de informações entre os produtores envolvidos no processo, e todos 

relatam o que aconteceu dentro do planejado e as não conformidades, ou seja, o que saiu 

fora do previsto. O relatório de produção é um dos mais importantes dentro desta etapa, 

pois é possível fazer um apanhado entre outros setores devido ao acompanhamento das 

atividades de forma direta entre os membros da equipe de produção. 

A próxima imagem, Figura 24, também representa dentro do fluxo de informações, 

um ponto muito importante, o relatório da equipe de operações. 

 

Figura 24 - Relatório operações 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 A tela representada pela Figura 24 permite um apanhado geral entre as equipes que 

fazem parte do setor operacional, assim como o diretor com a equipe de produção, o 

responsável operacional conversa com os membros de sua equipe e organiza todas as 

informações em um relatório único. Este documento é importante devido às alegações 

técnicas dos representantes de cada equipe. É de suma importância que os responsáveis 

dos setores de operações e de produção leiam os relatórios um do outro, desta maneira 

ambos saberão o que aconteceu dentro do previsto e o que saiu fora da normalidade, sendo 

possível aprender com o que saiu da conformidade e aplicar este conhecimento de maneira 

assertiva na próxima produção. 

 A Figura 25 representam os apontamentos do setor de transporte. 
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Figura 25 - Relatório Transporte 

 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

 Na tela representada pela Figura 25 deve constar o relatório geral da equipe de 

motoristas, desde o momento dos procedimentos de segurança que envolvem os veículos 

antes de saírem da emissora até o momento em que retornam para o local. 

 Os motoristas devem fazer seu relatório de forma individual, pois há um envolvimento 

de vários carros no dia da gravação, como as unidades que transportam os itens de 

cenografia, as vans ou ônibus que transportam funcionários e os carros que transportam 

convidados e apresentadores. Cada um desses veículos pode ter seu próprio horário e 

itinerário, por isso se faz necessário que o responsável pelo setor de transporte junte todos 

relatórios e coloque em um único documento para que todos setores envolvidos na 

produção possam ter o conhecimento do que aconteceu com cada um dos veículos em 

suas rotas. 

 A Figura 26 representa a tela de relatório do setor de cenografia. 

Figura 26 - Relatório Cenografia 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor 
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 A Figura 26 representa a tela de relatório do setor de cenografia em que o 

responsável pela equipe deverá relatar desde os itens que foram transportados, como foi o 

trajeto, se alguma peça foi danificada no caminho, como foi o processo de montagem e 

desmontagem, se houve avarias severas nos itens, se os itens necessitam de manutenção 

pós gravação ou não. Tais informações serão pertinentes para a produção saber se será 

necessário a substituição de alguma peça ou, em caso de manutenção, quanto tempo o 

item permanecerá sem uso. 

 A próxima imagem, Figura 27, representa o relatório do setor de elétrica.  

 

Figura 27 - Relatório Elétrica 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

  

 A tela de relatório do setor de elétrica representada na Figura 27 deve trazer em seus 

arquivos as informações técnicas deste departamento, haja vista que os responsáveis deste 

segmento trabalham diretamente com a equipe de operações, sabendo as capacidades 

elétricas de cada equipamento. Dentro deste relatório é possível documentar desde os 

dados levantados na visita técnica até a finalização do processo. 

 A Figura 28 apresenta o local onde são apontadas as considerações dos convidados 

para com o dia de gravação. 
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Figura 28 - Relatório convidados 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 A tela de relatório dos convidados traz os apontamentos dos artistas envolvidos na 

produção do dia de gravação com relação à estrutura, organização, pontualidade e 

profissionalismo entre os setores que trabalharam de forma direta com os artistas. Essas 

informações são coletadas pelos produtores designados para trabalhar com os convidados 

e anexado no ambiente interativo pelo diretor do programa. 

 A Figura 29 representa os apontamentos do apresentador. 

 

Figura 29 - Relatório Apresentador 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Este relatório pode ser desenvolvido pelo próprio apresentador ou pelo diretor em 

conversa formal sobre como foi o dia de gravação. O envio deste documento deve ser 

postado pelo diretor do programa. 

 A Figura 30 representa o relatório do diretor, que deve conter a observação do dia 

de gravação na visão do responsável da gravação. 
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Figura 30 - Relatório diretor 

  

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Diferente do relatório da produção, este documento deverá apresentar somente os 

acontecimentos que envolvem a gravação em termos técnicos. Durante este dia, o diretor 

trabalha diretamente as equipe do setor de operações, convidados e apresentador, 

devendo seu relatório conter informações pertinentes a esses setores. 

 A próxima imagem, Figura 31, representa o painel geral com todos os relatórios 

anexados e disponíveis para a leitura de todos envolvidos no processo. 

 

Figura 31 - Relatórios Gerais 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Em outras palavras, a Figura 31 mostra a finalização da etapa de relatórios pós 

gravação. Ao final desta etapa todos os arquivos podem ser acessados entre os envolvidos 

para futuras melhorias no ambiente de trabalho.  
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 Inicia-se, assim, uma nova etapa, a de Ingest (Figura 32), onde são colocadas as 

imagens gravadas nas mídias no servidor da emissora. 

 

Figura 32  - Ingest 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Pode-se notar que o campo solicitações encontra-se vermelho, isso acontece porque 

a mídia solicitada ainda não foi devolvida por medida de segurança. Também é possível 

observar um sinal de mais (+) dentro do campo de preenchimento, pois dentro desta página 

é possível preencher as gravações feitas por cada cinegrafista, quando necessário. Se o 

cinegrafista A gravou o material nas mídias 1, 2 e 3 e o cinegrafista B gravou nas mídias 4, 

5 e 6 é possível preencher de maneira organizada, facilitando as etapas seguintes. 

 

Figura 33 - Decupagem 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Nesta etapa do processo um produtor ou diretor ficará responsável por assistir o 

conteúdo gerado na gravação e realizar as observações pertinentes para a próxima etapa, 
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dividindo o conteúdo gerado em blocos separando as ações de merchandising e realizando 

a transcrição do que aconteceu no decorrer do programa, gerando um roteiro de edição ao 

qual será seguido pelo editor, como mostra a figura 34. 

 

Figura 34 - Edição 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 A tela representada pela Figura 34 contém as informações que o produtor que 

realizou a decupagem, realizado na etapa anterior, fornecerá ao editor para que este 

profissional possa executar seu trabalho sem a necessidade de haver alguém da equipe de 

produção ao seu lado durante todo o processo de edição. 

 O  produtor deverá preencher as informações contidas nos campos obrigatórios 

como quem é o produtor responsável por disponibilizar este material para edição, qual 

programa que este material será veiculado, o nome do editor que fará este processo, qual 

será a data de exibição do material, o anexo do roteiro de edição com a decupagem 

realizada pelo produtor e as observações pertinentes para o projeto, como por exemplo, na 

imagem x não deverá aparecer uma logo que consta no vídeo, utilizar um recurso de 

desfoque, ou utilizar recurso de voz para que o entrevistado não seja identificado. 

 Com essas informações e o anexo do roteiro o editor deverá realizar o trabalho 

seguindo as orientações contidas no documento, após a finalização destas etapas o editor 

comunica ao produtor responsável que poderá seguir para a etapa de conferência, como 

mostra a Figura 35. 
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Figura 35 - Conferência de material 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Após seguir o roteiro de edição e realizar os cortes feitos pelo software apropriado o 

editor gerará o conteúdo finalizado para que o responsável assista novamente e confira 

todo conteúdo como mostra a figura 35 e somente depois da liberação do responsável o 

editor poderá disponibilizar o material para os exibidores da TV. 

 

Figura 36 - Exibidores 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 O exibidor é o local que vai disponibilizar o conteúdo para a transmissão, todo 

material televisivo é repetido em mais de um exibidor. Em caso de falha, o outro poderá 

suprir a demanda. 

 Após a exibição, o arquivo pode ir para o armazenamento da emissora onde ficará 

guardado para uma futura reexibição, caso seja necessário. As figuras 37 e 38 mostram 

como são representadas estas etapas. 
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Figura 37 - Arquivamento 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Após percorrer todo o percurso do fluxo de informação as Figura 37 simboliza o 

processo de arquivamento do material que já foi exibido e reprisado pela emissora, para 

que este material não se perca ou seja deletado por engano dos servidores o diretor deverá 

pedir o arquivamento do material ao setor de arquivo da TV, com isso os profissionais que 

trabalham neste departamento transferem o material para o servidor geral da emissora e 

desta forma o material ficará disponível para futuras utilizações, caso haja a necessidade. 

 Para a conclusão desta solicitação de arquivamento deverá constar para o usuário 

a tela representada pela figura 38. 

 

Figura 38  - Finalização 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 A tela final do processo, representada pela Figura 38, conclui todo o percurso do 

fluxo de informações em uma emissora de televisão, nesta tela é possível observar os 

apontamentos de etapas todos na cor verde, indicando que não há objeções em nenhuma 
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parte do processo, também é oferecido o número do material e qual foi a produção 

responsável pelo desenvolvimento da tarefa. 

 Após desenvolver este ambiente virtual utilizando o programa Adobe XD é possível 

desenvolver a testagem em humanos e observar seus resultados. 

 

 

9.5 Testagem em humanos 

 

 Esta etapa do sprint ainda não foi concluída, devido a não atuação momentânea do 

autor da dissertação em empresas televisivas. Houve uma prototipagem de testagem deste 

ambiente virtual para um grupo de acadêmicos mediante a leitura desta dissertação, 

momento em que suas observações foram levadas em consideração para o aprimoramento 

o protótipo. Espera-se que em breve o protótipo possa ser testado e seus resultados 

servirem como estudos posteriores.    

 

9.6 Estimativa de custo 

 

 Para o desenvolvimento do sistema integrado de registro e compartilhamento de 

informação para produção de TV é necessário se ter uma estimativa de quanto o projeto irá 

custar para as empresas de comunicação. Para se chegar nesta etapa, se fez necessário 

apresentar duas propostas para a realização do sistema de forma tangível, 1 – 

Desenvolvimento pela equipe de TI das empresas de comunicação, o qual foi considerado 

no decorrer desta dissertação e 2 – Desenvolvimento de maneira independente, em que, 

por meio do modelo de negócio software as a service (SAS), esta proposta poderá ser 

oferecida para várias empresas do segmento televisivo da região metropolitana do Vale do 

Paraíba, por exemplo.  

 No entender de Biancolino et al. (2011), novos sistemas ERP’s11 (Enterprise 

Resource Planning System) são essenciais para o desenvolvimento de qualquer empresa, 

agregando valor, otimizando tempo e diminuindo custos.  

Com base nestes fatos, observa-se que a gestão da Tecnologia da Informação em 
uma organização, por estar intimamente vinculada à gestão dos aplicativos ERP em 

 
11ERPs- Enterprise Resource Planning System com a tradução Sistema de planejamento de recursos 
empresariais 
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sua fase de pós implementação, passa a estar cercada por uma problemática 
vinculada às competências organizacionais inerentes a este processo; em outras 
palavras, pode-se contextualizar o problema de pesquisa na forma pela qual a área 
de TI corporativa identifica, reúne e realiza a gestão de competências necessárias 
para maximizar o retorno sobre o investimento e o valor de uso dos sistemas ERP, 
em sua perspectiva de longo prazo. (BIANCOLINO et al. 2011, p,7) 

 Para o desenvolvimento do sistema integrado descrito nesta dissertação, as duas 

formas descritas para o desenvolvimento do produto, tanto pela equipe de TI das empresas 

de comunicação ou por desenvolvimento independente, os profissionais empregados para 

a realização serão os mesmos como: um designer para realizar a parte de interface da 

plataforma, o desenvolvedor do sistema, a plataforma na qual o sistema será empregada, 

o entrevistador que aplicará os testes, as pessoas que servirão como testadores e outras 

funções empregadas. 

 Em um levantamento feito por uma empresa especializada no desenvolvimento de 

sistemas para empresas, Canguçu (2019) precifica a criação de ERP’s pelo tempo 

empregado dos profissionais envolvidos que em média custa U$50 por hora. 

 O Quadro 11, a seguir, apresenta o tempo empregado para desenvolvimento de 

ERP’s. Ele serve como base para o levantamento dos custos para a concretização deste 

sistema em diferentes plataformas e tempos.  

 

Quadro 11 - Tempo empregado para desenvolvimento de ERP's 

TIPO DE ERP PLATAFORMA TEMPO APROXIMADO 

Aplicativo de Marketplace 
de Delivery 

Web 1071h 

 Android 842h 

 iOS 837h 

Aplicativo básico de e-
commerce 

Web 713h 

Aplicativo de Mobilidade 
como Uber 

Web 1080h 

Aplicativo de Streaming 
como a Netflix 

Web 933h 

 Android 833h 

 iOS 828h 

Aplicativo de reserva como 
o Airbnb 

Web 1302h 

 Android 927h 

 iOS 922h 
Fonte: Adaptado de Canguçu (2019, SITE) 

 

https://codificar.com.br/uber/
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 Levando-se em consideração, neste primeiro momento, o desenvolvimento para 

somente a plataforma web, o menor tempo empregado é em média 713h multiplicado pelo 

valor médio de U$ 50 por hora, o que aponta que o sistema sairá pelo mínimo de U$ 35.650.  

Para um sistema que diminuirá o tempo empregado no processo de produção de uma 

emissora este é um valor aceitável se for comparado com o valor de um único equipamento 

de captação de imagens utilizado nas empresas de TV, que custa em média U$ 60.000, 

tendo como base o site especializado em equipamentos de broadcast12 (BH PHOTO & 

VÍDEO, 2021). 

 

 

 

 
12 Broadcast – palavra de origem inglesa que significa transmissão. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O foco principal desta dissertação foi criar um protótipo utilizando a metodologia do 

design sprint, um sistema integrado de registro e compartilhamento de informação com foco 

em programas diários e semanais para colaboradores em produções televisivas. 

Vislumbrou identificar o fluxo de materiais entre os setores envolvidos, criando um fluxo de 

dados integrados entre eles e suas atribuições para verificar quais eram as possibilidades 

que este sistema poderia entregar para seus usuários. 

 Estabeleceu-se como objetivo específico, além da elaboração deste protótipo, 

identificar o fluxo de informação entre os setores envolvidos em uma produção televisiva 

para a criação de um sistema integrado entre eles, visando a agilidade na troca de 

informação entre os setores. 

 A implementação deste projeto é complexa pois o produto proveniente desta 

pesquisa precisa adquirir uma maturidade diante aos testes de usabilidade aplicados em 

equipes de trabalho que ainda necessitam ser feitos. O protótipo por meio da aproximação 

de um produto finalizado poderá gerar frutos no ambiente proposto, entretanto, 

necessitando ainda de diversas atualizações e melhorias que estão previstas no 

desenvolvimento de qualquer solução embasada nos métodos do design. Trata-se de um 

processo que continuará mesmo com o término desta pesquisa que serviu de 

embasamento e introdução da exploração de temas como o desenvolvimento de sistemas. 

Ressalta-se que durante a implementação das ideias propostas nas fases da pesquisa 

foram apresentadas soluções somente para os setores em que o autor tem capacidade 

técnica e experiência, na produção de programas diários e semanais de entretenimento. 

Isso possibilitou averiguar gargalos na comunicação que impedem as emissoras de 

televisão acompanhadas pelo autor de terem um fluxo de gravação mais fluido entre os 

setores que envolvem essa atividade. 

 Portanto, os objetivos desta dissertação foram parcialmente alcançados segundo as 

etapas metodológicas do design sprint abordadas no seu decorrer. As etapas do processo 

em que se obteve resultados tangíveis e concluídos foram: Mapear o problema e escolher 

o alvo, esboçar soluções, tomar decisões e construir um protótipo. A etapa de teste com 

equipes de trabalho e mensuração dos resultados obtidos não foi realizada devido o autor 
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não estar em atuação direta no ambiente televisivo, o que facilitaria a implementação do 

sistema.  

 No decorrer do caminho percorrido, pôde-se observar que é possível a implantação 

desta ferramenta, tendo em vista a facilitação na forma de interação entre os funcionários 

de diversos departamentos dentro de uma emissora de televisão.   

 Um modelo aproximado do sistema integrado desenvolvido nesta pesquisa foi 

oferecido para ser implantado em uma emissora da Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte. Na sub-região 3, a proposta se encontra em análise pela empresa 

para a viabilidade de implementação, porém, até a conclusão desta dissertação ainda não 

se obteve retorno. Esse seria um local onde se poderia implantar o protótipo dentro da 

realidade analisada para quantificar os resultados em análises palpáveis para embasar o 

produto.  

 Retomando Mlecnick (2013) e a OECD (2004), o sistema desenvolvido nesta 

pesquisa pode ser considerado uma inovação enquanto produto ou processo, uma vez que 

pode contribuir para uma inovação em marketing ou organizacional em sua inserção no 

mercado. Por isso, espera-se poder apresentá-lo a outras empresas existentes na região. 

Caso haja aceitação, serão feitas alterações que melhor se adequem à realidade da 

instituição e após realizado o processo de implementação do sistema será possível realizar 

uma análise dos resultados como forma de pesquisa com o usuário final. 

 Do mesmo modo, considerando o posicionamento de Sawhney, Wolcott, Arroniz 

(2011), o sistema integrado desenvolvido nesta pesquisa pode se caracterizar como 

inovação uma vez que visa agregar valor para clientes e empresas por meio de mudanças 

em uma ou mais dimensões do sistema de negócios, combinada à definição de inovação 

do Manual de Oslo (OECD, 2004), o que possibilita identificar demandas para inovar em 

diversas áreas de uma empresa. 

 Toda a pesquisa serviu como embasamento de dados para a melhoria e 

implementação de novas soluções para as emissoras de televisivas que poderão continuar 

investindo em possíveis projetos que explorem as possibilidades desta área de pesquisa 

dentro desse ambiente de trabalho. 

 Finalmente, cabe afirmar que o estudo se mostra válido devido à sua importância 

para o âmbito profissional em que se insere, estando pronto para ser objeto de futuros 

estudos mais aprofundados para o desenvolvimento real desta ferramenta. Espera-se que 

novos projetos de pesquisa possam ter início a partir desta inovação e melhoria de 
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processos do setor de comunicação, o que sem dúvida, poderá gerar novos produtos 

envolvendo outros setores do ambiente televisivo a partir do protótipo proposto. 
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