
 

Anexo V – SUGESTÃO DE MODELO DE DIAGNÓSTICO 

 

1. SOBRE A PRODUTORA  
 

Nome da empresa e CNPJ 

 

 
Até 2 anos  

Entre 2 e 5 anos  

Entre 5 e 10 anos  

Entre 10 e 20 anos  

Acima de 20 anos  

 

 

Publicidade 

Institucional/Corporativo  

Curta-metragem/Media metragem  

Longa-metragem  

Conteúdo para a TV  

Conteúdo para a internet  

Games  

Outros __________________________________________________________  

 

Valor de orçamentos gerenciados por ano (este item refere-se aos valores públicos e privados 

administrados pela empresa durante o ano) 
Até R$ 1 milhão  

Entre R$ 1 e R$ 5 milhões  

Entre R$ 5 e R$ 10 milhões  

Entre R$ 10 e 20 milhões  

Acima de R$ 20 milhões  

 

 

 

 
Prestação de serviços de publicidade 

Prestação de outros serviços de produção audiovisual 

Recursos públicos para produção de cinema ou TV  

Internacional (coprodução ou licenciamento) 

Investidores privados 

Crédito bancário  

Recursos próprios  

 

 
Até 2 pessoas  

Entre 2 e 4 pessoas  

Entre 5 e 10 pessoas  

Entre 11 e 50 pessoas  

Acima de 50 pessoas  

 

 

 



 

Planejamento e controle  

Jurídico / Contratos  

Jurídico / Legislação audiovisual  

Administração financeira / Tributário / Contábil  

Negócios / Financiamento / Comercial  

Marketing  

Outros __________________________________________________________  

 

 
Roteirista  

Pesquisador  

Diretor  

Assistente de Direção  

Produtor  

Produtor Executivo – produção da obra  

Produtor Executivo – legislação, financiamento e negócios  

Diretor de Produção  

Produtor de Elenco  

Preparador de elenco  

Produtor de Locação  

Operador de Câmera  

Operador de som  

Eletricista  

Maquinista  

Diretor de Arte  

Cenógrafo  

Cenotécnico  

Aderecista  

Montador / Editor  

Produtor de finalização  

Colorista  

Editor de som  

Animadores  

Efeitos especiais  

Assessor jurídico  

Controller  

Assistente financeiro  

Comercial  

Marketing  

Coordenador de Comercialização  

Outros __________________________________________________________  

 

2. SOBRE OS SÓCIOS  
 

 

 



_______________  

média 
Entre 20 e 30 anos  

Entre 31 e 40 anos  

Entre 41 e 50 anos  

Acima de 50 anos  

 

 
Ensino médio  

Ensino técnico  

Ensino superior  

Pós-graduação  

 

 
Cinema / Radio e TV / Audiovisual  

Publicidade  

Jornalismo  

Comunicação  

Arquitetura  

Artes Plásticas / Visuais  

Administração  

Economia  

Direito  

Engenharia  

Outros _________________________________________________________  

 

 
Panorama do mercado  

Gestão da empresa  

Gestão de projetos  

Gestão de talentos  

Negócios e Financiamento  

Produção  

Produção executiva  

Finanças (Contabilidade, Tributos, Fluxo de Caixa)  

Gestão de Direitos (Legislação e Contratos)  

Leis de incentivos e Financiamento  

Coprodução internacional  

Marketing / Comercial  

Distribuição  

Novas mídias  

Outros __________________________________________________________  
 


