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RESUMO 

O presente trabalho procurou identificar as competências de liderança 

preponderantes em gestores cinematográficos. Foram desenvolvidos questionários 

baseados fortemente na literatura referente a liderança, gestão e gestão 

cinematográfica. Os questionários foram aplicados no Distrito Federal, entre 

produtores(as) e diretores(as) cinematográficos, que a literatura identifica como 

gestores de produções cinematográficas, a fim de desenvolver um melhor 

entendimento em relação a sua própria percepção acerca e poder compará-la com a 

percepção de outros profissionais (atores, atrizes, diretores de fotografia, diretores 

de arte, figurinistas, maquiadores, editores, finalizadores, etc) em relação à esses 

gestores. Os resultados foram então pontuados em uma escala Lickert de frequência 

e comparados, afim de identificar quais são as competências de liderança que se 

destacam em cada uma das figuras de gestão cinematográfica. 

Palavras-Chave: 1. Liderança. 2.Cinema. 3.Diretor(a) cinematográfico(a). 

4.Produtor(a) cinematográfico(a) 5.Perfil de liderança. 6.Gestão 7.Competências. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 Contextualização 

Atualmente, é notável como as organizações agem no intuito de se adaptar às 

diversas mudanças impostas sobre elas. A constante procura por excelência faz com 

que os gestores busquem as melhores maneiras de lidar com a maleabilidade da 

demanda, a entrada já consagrada da tecnologia em nossas vidas e a globalização 

do acesso ao conhecimento.  

Para tanto, as organizações tendem a potencializar suas estratégias em busca de 

uma vantagem competitiva, a fim de se destacarem de alguma maneira em seus 

respectivos mercados. Dessa forma, a responsabilidade de um direcionamento 

eficaz, estruturado e certeiro recai sobre a figura do líder organizacional. Tal 

afirmação se prova verdadeira para as mais diversas organizações, operando nos 

mais variados mercados. 

Apesar de um conturbado contexto político, nosso país vive uma forte fase de 

enriquecimento cultural, baseado em financiamentos, produções e expansão de 

empresas que englobam a economia criativa. Tal setor, composto por artistas 

plásticos, músicos, gravadoras, produtoras cinematográficas, agências de 

publicidade, agências de design e até desenvolvedora de games, cresce a cada ano, 

com o auxílio de novos meios de financiamento, como o crowdfunding, e fortes 

incentivos do Ministério da Cultura, através de linhas de financiamento e 

mecanismos de isenção fiscal, como a Lei Rouanet (Lei Federal 8.313/1991) e a Lei 

do Audiovisual (Lei Federal 8.685/93).  

Do ponto de vista macroeconômico, a economia da cultura atua através de cerca de 

400 mil empresas, segundo o Ministério da Cultura (MinC, 2015), contribuindo para a 

geração de mais de 2 milhões de empregos. Em 2013, a indústria criativa brasileira 

acumulou um PIB de R$126 bilhões, equivalente a 2,6% do total produzido no ano. 

Como não há pesquisas recentes, especialistas estimam que essa tendência se 

mantém, estando na faixa dos 5% do total do PIB.  

Ultimamente, é de extrema importância e de grande interesse público que a cultura 

de um país se desenvolva livremente e de maneira eficaz, gerando emprego, renda, 

conhecimento, sentimento de pertencimento e bem-estar.  

http://oglobo.globo.com/economia/economia-criativa-avanca-mesmo-durante-recessao-18399357
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A indústria cinematográfica brasileira tem um grande papel nesse importante 

momento para a cultura do país. De acordo com o Observatório Brasileiro do 

Cinema e do Audiovisual (OBCA, 2015), foram lançados 128 filmes nacionais de 

longa metragem em 2015 nas salas de cinema, o que representa um aumento de 

914% em relação aos 14 filmes nacionais lançados no ano de 1995.  

Tal aumento foi resultado de diversos elementos importantes, que vão desde o 

crescente investimento da Agência Nacional do Cinema (ANCINE) e do MinC 

através de linhas de apoio, financiamento e isenção fiscal até a evolução tecnológica 

de câmeras e outros recursos cinematográficos. 

Dessa maneira, as produtoras cinematográficas se veem diante do desafio de se 

destacarem em meio a uma crescente concorrência frente a uma demanda 

razoavelmente estável.  

Como ambiente de pesquisa, Brasília se vê de frente a um importante momento no 

desenvolvimento de sua economia criativa e, principalmente, do audiovisual. A 

produção cresce a cada ano, com apoios financeiros advindos do Fundo Setorial do 

Audiovisual (FSA) e, principalmente do Fundo de Apoio a Cultura (FAC), atrelado a 

Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal (GDF).  

Em 2011, o FAC disponibilizou recursos que somavam R$6.16 milhões para a 

produção e criação de obras audiovisuais. Já em 2016, em uma parceria com a 

FSA, que visa regionalizar os recursos proporcionalmente pelo país, o edital 

disponibilizou R$22,7 milhões para produção e criação de obras audiovisuais, sendo 

R$15.6 destinados exclusivamente para obras de Longa Metragem com cunho 

comercial, ou seja, visando o lançamento em salas de cinema. 

1.2. Justificativa 

Nesse contexto, faz-se necessário que gestores cinematográficos se utilizem de 

absolutamente todos os recursos que têm em mãos da melhor maneira possível. 

Mas afinal, quem são esses gestores?  

Para todos os efeitos, duas figuras gerenciais se destacam em em uma produção 

cinematográfica : O(a) diretor(a) e o(a) produtor(a).  
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Geralmente, a primeira figura é responsável pela concepção artística da obra, 

escolha dos outros profissionais que formarão a equipe e darão o suporte 

necessário para atingir a visão, (diretores de arte e fotografia, atores, editores, 

finalizadores), motivação dos integrantes da equipe e, ultimamente, é sobre ele ou 

ela que recai o peso do sucesso ou fracasso da obra. Já o(a) produtor(a) é 

responsável pela preparação do projeto, busca do financiamento, contratação efetiva 

da equipe, controle do orçamento e desenvolvimento de um plano estratégico e 

logístico de produção.  

Por se tratar de um mercado cultural dentro de uma economia criativa, muitas vezes 

tais profissionais tem seus treinamentos, cursos e workshops voltados 

majoritariamente para os aspectos criativos e artísticos da produção cinematográfica 

em detrimento a um treinamento voltado para gestão eficiente de recursos 

financeiros e humanos.  

Diretores são treinados para buscar a melhor performance de seus atores, ou os 

melhores enquadramentos da câmera, deixando os aspectos gerenciais de lado e 

assim, perdendo a oportunidade de potencializar os recursos disponíveis. Os 

produtores, por sua vez, tendem a trabalhar melhor seus atributos operacionais de 

gestão, mas ainda contribuem para que essa diferenciação de funções desapareça 

em uma nebulosa lista de responsabilidades.  

Dessa maneira, o presente trabalho visa buscar visualizar mais claramente as 

respectivas competências de liderança de diretores e produtores cinematográficos, a 

fim de disponibilizar resultados que proponham um melhor entendimento das 

funções gerenciais de cada uma dessas importantes figuras de liderança. 

1.3. Formulação do problema 

Dentro do embasamento de gestão organizacional e liderança, o presente trabalho 

investigou o seguinte questionamento: Quais as competências de liderança 

preponderantes em gestores cinematográficos?.  
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1.4. Objetivo Geral 

Identificar as competências de liderança preponderantes em diretores e produtores 

cinematográficos. 

1.5. Objetivos Específicos 

Para o alcance do objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos específicos: 

I. Analisar a frequência com que gestores cinematográficos apresentam 

determinadas competências de liderança, gestão e gestão cinematográfica. 

II. Calcular o gap entre a percepção dos próprios gestores e a de stakeholders, 

sobre as competências de liderança em questão. 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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Gestão 

Toda organização deve ter objetivos claros que movimentem ou direcionem as suas 

ações. Desde a menor banca de jornal a maior multinacional, as atitudes que os 

membros e diretores dessas instituições tomam devem ter como principal 

engrenagem os objetivos estabelecidos por uma figura ou equipe de gestão.  

Para atingir esses objetivos, os agentes de tal organização devem se utilizar dos 

recursos que tem disponíveis, por mais escassos que sejam ou “aproveitar da 

melhor forma as circunstâncias externas, de modo a utilizar o mais eficientemente 

possível os recursos de que dispõe (pessoas, máquinas, materiais e capital) para 

faze-la sobreviver e progredir. (LACOMBE E HEILBORN, 2003) Porém, a 

administração de membros e recursos é muito mais do que meramente estabelecer 

objetivos e verificar se esses estão sendo cumpridos.  

Stoner e Freeman (1995) definem administração como o processo de planejar, 

organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização. O 

planejamento diz respeito a definição dos objetivos, a aplicação de tais recursos a 

tais tarefas e a estipulação de cronogramas e orçamentos; A organização é feita do 

momento em que a alocação dos recursos, sejam esses humanos ou materiais, 

começa a ser feita; a Liderança circunda as atitudes do gestor ou gestores que 

funcionam de maneira a dirigir, influenciar e motivar os subordinados, guiando-os em 

direção das metas; e, por fim, o Controle é garantir, ao longo do processo, que o 

trabalho é realizado da maneira mais eficaz possível, tomando medidas corretivas 

sempre que necessário.  

Da mesma maneira, pela variedade de demandas e recursos estabelecidas a uma 

organização pelo mercado, política, geografia e gerações, administradores planejam, 

organizam, lideram e controlam, mas divergem entre si na quantidade de esforços 

que aplicam nessas atividades. (STONER E FREEMAN,1999)  

O processo se torna um trabalho muito árduo a medida que a organização avança 

em direção aos seus objetivos, fazendo com que, muitas vezes, as decisões fiquem 

centradas em uma única figura, o líder. Os estudos sobre administração e gestão 

evoluíram exponencialmente nos últimos 200 anos, mas o ato de gerenciar está 
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presente na cultura humana desde as civilizações mais primordiais. Mas foi só a 

partir do final do século XIX que os teóricos focaram esforços em tentar identificar do 

que se compõe um líder eficaz.  

O presente trabalho busca identificar quais fatores que incorporam um líder dentro 

de uma produção cinematográfica. 

2.2 Liderança 

Robbins (2002) define liderança como a capacidade de influenciar um grupo em 

direção ao alcance dos objetivos. 

Tannenbaum apud Bergamini (1994) define liderança como “uma influência pessoal, 

exercida em uma situação e dirigida através do processo de comunicação, no 

sentido do atingimento de um objetivo específico ou objetivos”.  

O conceito de liderança sempre chamou a atenção dos que tem o sucesso e o 

fracasso de organizações como base de estudo. Talvez a necessidade de 

personificar os erros e acertos de determinada empreitada faça com que os 

estudiosos e os pesquisadores tentem determinar padrões na figura do líder que 

possa ser replicado em outros contextos. Definitivamente foi o que muitos autores 

tentaram fazer ao longo dos últimos 130 anos, mesmo considerando que  

A preocupação com a liderança é tão antiga quanto a história escrita: A 
república de Platão constitui um bom exemplo dessas preocupações iniciais 
ao falar da adequada educação e treinamento dos líderes políticos assim 
como da grande parte dos filósofos políticos que desde essa época 
procuraram lidar com esse problema (FIEDLER 1967). 

O que demonstra que desde tempos primórdios, há uma preocupação em não só 

identificar os traços comuns entre os líderes, mas ensiná-los a uma nova geração de 

potenciais líderes. E, de fato, o desejo comum de identificação do perfil de liderança 

perpetuou-se durante muitos anos entre os principais autores acerca do tema.  

Para Motta (1997), a capacidade do líder de influenciar um grupo de pessoas 

significa uma força psicológica, em que age de modo a modificar o comportamento 

do outro de modo intencional. Dessa maneira, o líder pode ser uma figura de 

autoridade ou de poder, mudando o modo de agir do influenciado. 
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É interessante notar a evolução do pensamento sobre o assunto ao longo do último 

século, e como os fatores necessários para se formar um bom líder foram ficando 

cada vez mais subjetivos à cada contexto como mais simples e próximos da 

realidade de um homem comum. Não é a toa que, através da principal aplicabilidade 

dos estudos sobre a figura do líder, vemos cada vez mais livros sobre o assunto,  

mais programas de treinamento e mais promessas de transformar qualquer um em 

um líder. 

Durante a primeira metade do século 14, os estudos acerca de liderança focavam 

majoritariamente nas combinações de traços que apontavam se um indivíduo era um 

líder, ou não. Segundo Bergamini (1994), a partir dessa linha de raciocínio, foram 

feitas pesquisas que identificaram 34 traços de personalidade comuns a bons 

líderes. Com o trabalho em mãos, pesquisadores americanos na década de 30 

desenvolveram, durante os anos que seguiram a grande crise mundial, diversas 

teorias para categorizar esses traços.  

Nesse contexto de recessão surgiu a chamada “Teoria do Grande Homem”, 

definindo que o poder se encarnava em uma reduzida quantidade de pessoas cuja 

herança e destino as convertia em líderes. Para Bennis (2001) Essa parcela da 

população, e somente ela, teria a capacidade de se tornar líderes de grupos ou 

organizações e nem o aprendizado nem o desejo poderiam alterar isso.  

Paralelamente, segundo Bryman (1992), a Teoria dos Traços bebeu da mesma fonte 

de pesquisa e trazia a tona os traços congruentes nos líderes estudados, que iriam 

de fatores físicos, habilidades características e aspectos de personalidade.  

Traços como sociabilidade e habilidades interpessoais, auto-confiança, 
ascendência e domínio, participação nas trocas sociais, fluência verbal, 
equilíbrio emocional e controle, busca de responsabilidade e outros.
(BERGAMINI, 1994).  

De certa forma, tais teorias não apresentam um embasamento muito conciso de 

como os traços apresentados por tais líderes poderiam representar mais do que 

apenas características comuns a eles do que traços necessariamente 

imprescindíveis para a perpetuação da posição de liderança, uma vez que tais 

traços também pudessem ser identificados em liderados. Outras críticas, como a 

ausência da consideração de fatores extrínsecos que possam vir a ter desenvolvidos 
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os traços dos líderes em questão serviram de combustível para os estudos 

conseguintes. 

Nos anos que seguiram o fim da 2ª Grande Guerra, outros estudos direcionaram seu 

enfoque para a figura do líder, mais especificamente para o seu comportamento. 

Uma vez aceita a ideia de que não existia um conjunto de fatores que fazia de um 

líder único e natural, pesquisadores começaram a focar seus esforços em observar 

a relação entre os líderes e a eficácia de suas organizações.  

Nessa linha de raciocínio, era possível afirmar que “o estilo de liderança manifesto 

pelo líder, o determinante do nível de desempenho atingido pelo grupo ou unidade 

organizacional por ele comandada” (GUIOT apud BERGANINI, p.104). A linha de 

pensamento também começava a flertar com a ideia de que existem diversos estilos 

de liderança, adaptados para diferentes tipos de situações organizacionais. 

Um estudo realizado na Universidade de Ohio (1940) chegou a conclusão de que 

existem dois fatores nos quais se resumem o comportamento de um líder. O primeiro 

é a Estrutura Inicial, que diz respeito a capacidade do líder elucidar, estruturar e 

definir, de maneira clara para seus subordinados, quais são as metas do grupo e 

qual o papel de cada um na jornada em direção à elas. O segundo é o Fator 

Consideração, que mede a forma em que o líder realiza e desenvolve 

relacionamentos dentro e fora da organização. Ao identificar esses dois fatores, 

concluíram que, para se formar um líder, seria possível utilizar-se de treinamentos e 

programas para desenvolver tais comportamentos. 

Posteriormente, um estudo similar foi realizado na Universidade de Michigan (1960), 

que duplicou a visão do líder para duas vertentes. A primeira é a Orientação para o 

Empregado, em que deve enfatizar suas relações interpessoais com os 

subordinados. A segunda é a Orientação para Produção, enfatizando o trabalho em 

si e a realização das tarefas. Ao envolver todos os outros agentes que o circundam, 

os trabalhos começam a mostrar uma complexidade maior do que mera combinação 

de fatores. Porém, também desenvolvem a ideia de estilos diferentes de liderança.  

Robbins (2002) explica que, em um contexto de bem estar social (EUA 1940-1950), 

essas abordagens foram desenvolvidas numa época em que o mundo era mais 

“estável e previsível”. De certa forma, ambos foram importantes para a expansão do 
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foco dos estudiosos para fora da figura do líder, contextualizando sua presença e 

questionando não apenas o seu impacto na organização, mas também o contrário. 

Partindo dessas linhas de pensamento, os teóricos dos anos 1960 conduziam 

conceitos e teorias que dariam enfoque aos elementos situacionais, exteriores ao 

líder e fora de seu controle. A partir disso, também afirmavam que o impacto das 

experiências entre os líderes e os liderados deixa de ser uma via de mão única, 

causando trocas sociais importantes para a eficácia da organização.  

Além disso, o líder traz um benefício não só ao grupo em geral, como a cada 

membro em particular, fazendo nascer desse intercâmbio o valor que seus 

seguidores lhe atribuem (BERGAMINI, 1994) e, paralelamente “o líder que se 

desempenha bem em um grupo ou sob um conjunto de condições pode não sair-se 

bem em outros grupos, em outras tarefas ou sob outras condições” (FIEDLER, 

1967). 

Esse conjunto de ideias foi chamado de Teorias Situacionais ou Contingenciais, que 

acabaram por acrescentar a ideia de que os líderes são aqueles que sabem se 

adaptar a diversos tipos de situação. "Liderança é a influência interpessoal, exercida 

na situação e dirigida através do processo de comunicação humana, com vista à 

obtenção de um ou diversos objetivos específicos" (TANNENBAUM, WESCHLER E 

MASSARIK ,1961).  

Dessa maneira, a Abordagem situacional opta por sumarizar os três enfoques 

previamente estabelecidos: A personalidade e características do Líder como um 

indivíduo; O grupo a ser liderado, junto com as relações que existem entre ambas as 

partes; e a situação, objetivos e seu contexto socioeconômico. Dentre as teorias 

Situacionais, destacam-se o Modelo Contingencial de Fiedler, a Teoria Caminho-

Objetivo e o Modelo de Participação e Liderança. 

O Modelo Contingencial de Fiedler expandiu os estudos novamente ao apresentar a 

ideia de que a eficácia do líder dependeria de sua capacidade de combinar o seu 

estilo com os seus subordinados. O líder pode agir orientado para a tarefa ou 

orientado para o relacionamento. Dessa maneira, ele delimita a capacidade de se 

comparar um estilo de liderança ao outro.  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Um estilo de liderança não é em si mesmo melhor ou pior do que outro, nem 
tampouco existe um tipo de comportamento em liderança apropriado para 
todas as condições. Portanto, quase todo mundo poderia ser capaz de ter 
sucesso como líder em algumas situações e quase todo mundo está apto a 
falhar em outras. Caso queiramos melhorar o desempenho organizacional, 
devemos lidar não somente com o estilo do líder, mas também com os 
fatores que promovem a influência sobre ele. (FIEDLER,1967).  

Dessa maneira, fugindo da figura do líder, as teorias começam a circundar o 

fenômeno da liderança, não apenas os traços de personalidade de um ou outro 

indivíduo. 

A Teoria do Objetivo-Caminho traz um importante fator para dentro desses estudos. 

Para os estudiosos dessa vertente, a função do líder é ajudar os subordinados no 

alcance de suas metas, oferecendo apoio e orientação para garantir que os objetivos 

estejam de acordo. Nesse raciocínio, o líder apenas precisaria utilizar a boa vontade 

disponível de seus subordinados para guiá-los, através de apoio e orientação em 

direção aos objetivos.  

A tarefa do líder é, então, diagnosticar a função do ambiente e selecionar 
aqueles comportamentos que assegurarão que os subordinados estejam 
motivados ao máximo no sentido dos objetivos organizacionais 
(SMITH;PETERSON, 1989)  

A partir dessa relação, são apresentados quatro tipos de líder: Líder Diretivo; Líder 

Apoiador; Líder Participativo; e Líder orientado para as realizações. 

Já a linha do Modelo de Participação e Liderança , desenvolvido em 1973, por Victor 

Vroom e Phillip Yelton, segundo Melo (2004) propõe que o comportamento do líder 

deve se ajustar à estrutura da tarefa, onde qualquer dos cinco comportamentos pode 

ser possível em uma dada situação.  

Portanto, um líder pode ser: Autocrático I ao solucionar o problema tomando 

decisões sozinho; Autocrático II, quando obtém a informação necessária através de 

liderados e toma decisões também por si; Consultador I, ao compartilhar o problema 

com subordinados relevantes, colhendo suas sugestões e as ponderando para uma 

decisão final; Consultador II, quando compartilha o problema com os subordinados e 

toma a decisão; ou Grupo II, ao compartilhar o problema e tomar uma decisão em 

grupo. 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Neste ponto, é interessante notar a evolução dos estudos sobre liderança , que 

partiram de um foco extremamente fechado na figura do líder, o concebendo como 

um ser diferenciado, dotado de um poder nato de guiar outros aos objetivos e 

expandiram para um foco abrangente no fenômeno liderança. Portanto, a 

combinação desses diversos elementos acabam por formar inúmeras possibilidades 

potencialmente eficazes para se liderar um determinado grupo.  

Dessa forma, o conjunto de características pessoais do gerente, que variam de sua 

personalidade, visão de mundo, experiência de trabalho, senso de pertencimento, 

capacidade de relacionar-se com seus pares e subordinados e suas competências, 

podem se combinar a diversos tipos de organização, com diferentes organogramas, 

graus burocratização e culturas organizacionais. Dentro desse contexto, a natureza 

do trabalho, o fator tempo, o tamanho do grupo e a maturidade da organização são 

temperos que acentuam ainda mais a complexidade do fenômeno Liderança. 

Da mesma forma, como esses elementos externos e situacionais podem ser 

isolados e analisados, a concepção de um líder deixa de ser uma excepcionalidade 

e passa a estar ao alcance de qualquer um.  

A partir desse momento é que começa a surgir um grande número de 
programas de treinamento e desenvolvimento em liderança, avidamente 
consumido pelas organizações empresariais do mundo todo.  
(BERGAMINI, 1994). 

Para Bergamini (1994), a Teoria das Trocas de Hollander indica que a personalidade 

do líder é meramente mais um elemento em um conjunto de fatores necessários 

para sua consolidação como tal. Segundo a teoria, a aceitação da figura do líder 

pelos liderados é mais importante para a sua permanência na posição do que seus 

traços de personalidade, como acreditava-se anteriormente.  

Dessa maneira, a eficácia do líder ficará sujeita a satisfação e motivação dos 

liderados. Logo, ter liderados incapazes e desmotivados significaria que o líder 

deveria orientá-los de maneira mais clara e específica; ter liderados incapazes mas 

motivados ordenaria que o líder se voltasse para a orientação; ter liderados capazes 

e desmotivados pediria que o líder fosse motivador e participativo; ou ter liderados 

capazes e motivados significaria que o líder não precisaria fazer muito para que os 

objetivos sejam atingidos. 
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A partir desse momento, há uma crescente preocupação dos pesquisadores em 

tentar explicar o vínculo inegável entre o quesito motivação e o fenômeno liderança. 

Para House apud Bergamini (1971), a função motivacional do líder reside nas 

crescentes recompensas pessoais dos subordinados no sentido da chegada aos 

objetivos do trabalho, fazendo com que o caminho para essas recompensas se torne 

mais fácil de ser percorrido ao deixá-lo mais evidente, reduzindo os bloqueios do 

percurso e as armadilhas, bem como aumentando as oportunidades de satisfação 

pessoal em curso. 

E quando as relações entre os subordinados e a figura de liderança se torna algo 

cada vez mais abstrato, surgem teorias interessantes que tentam entender esse 

fenômeno.  

As chamadas Teorias Neocarismáticas valorizam tanto os comportamentos 

simbólicos e emocionalmente apelativo dos líderes, quanto as explicações de como 

alguns líderes conseguem atingir altos níveis de comprometimento por parte dos 

subordinados.  

Uma vez que a satisfação envolva a interação entre a pessoa e seu 
ambiente, sua valorização liga-se em parte, à natureza objetiva do mundo 
exterior da pessoa. A satisfação depende de ambos, a forma real do mundo 
ser e como essa realidade é percebida pela pessoa (ALDERFER, 1972).  

Dentre as teorias, se destacam a da Liderança Carismática e a do Líder 

Transacional x Transformacional. 

Para a Teoria do Líder Carismático, ele precisa apresentar uma visão, 

disponibilidade para correr riscos, ser sensível às limitações ambientais e às 

necessidades de seus liderados. À essas figuras, os liderados atribuem 

características heróicas e admiráveis durante o exercício da liderança. Dentre outras 

características de Lideranças Carismáticas, estão: Autoconfiança; Visão; Habilidades 

para articular a visão; Intensas convicções sobre essa visão; Comportamento atípico 

para líderes; e Consideram-se agentes da mudança.  

Já o líder Transacional, se beneficia de estruturas burocráticas e regras para 

estabelecer uma relação de mera transação entre ele e seus subordinados. Essa 

transação pode ser meramente formal, como pode ser psicológica, política ou até 

mesmo econômica. Nesse formato de liderança, o administrador tem como principais 

moedas de troca promoções e punições, sendo utilizadas para reestabelecer seu 
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status na organização. “Tais relacionamentos de troca são difundidos em muitas 

organizações de trabalho, nas quais os subordinados concordam em aceitar a 

liderança por parte dos líderes específicos em bases de seu emprego remunerado”. 

(SMITH, PETERSON, 1899, p.11)  

Dessa forma, o líder transformacional influencia mudança tanto em si mesmo quanto 

nos liderados, o que vai de encontro com grande parte das teorias de liderança 

discutidas nos últimos anos.  

Ao longo dos anos, autores tentaram relacionar os líderes com gerentes, criando 

alguma forma de elo ou diferencial que contrastasse entre essas duas e importantes 

figuras no contexto organizacional.  

Kotter (1990) defende que o gerente tem como função manter uma organização em 

dia, com horários e compromissos e dentro do orçamento e planejamento, já o líder 

produz movimento, acatando tarefas que estabeleçam direção, alinhamento, 

motivação e inspiração de pessoas. 

Para presente trabalho, a comparação que o autor estabelece entre o líder e o 

gerente é de suma importância, uma vez que apresenta competências direcionadas 

a cada um desses, que podem ser diretamente relacionadas na relação diretor e 

produtor em uma produção cinematográfica. 

2.3. Competências 

Baseadas na evolução do mercado de trabalho, donetworkings meios de produção e 

na busca do aumento da vantagem competitiva, as organizações têm formado 

estratégias para a racionalização de recursos e potencialização de material humano. 

Além da incrementação de ordem técnica, as organizações visam o aprimoramento 

comportamental dos protagonistas de determinados processos.  

Como instrumento eficaz e parte dessa estratégia, as organizações direcionam 

modelos de gestão de competências, que consiste em capacitar empregados para 

que esses desenvolvam ou adquiram conhecimentos, habilidades e experiências, a 

fim de melhorar o uso de recursos. 

Para Guimarães (2000), competências humanas e profissionais compreendem um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Estas podem ser vistas nos 
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comportamentos expressos das pessoas no trabalho, fazendo parte do desempenho 

profissional. 

Para Saupe (2006), Conhecimento é definido pelo conjunto de informações 

adquirido através da leitura, que permite o profissional o domínio do saber e o 

capacita a tomar decisões e solucionar problemas. Já as Habilidades são compostas 

por experiências obtidas através de repetições de determinadas ações, que 

fornecem ao profissional o domínio sobre a maneira em que as ações são feitas, o 

capacitando para tomar decisões e solucionar problemas. Atitudes, por fim, trata-se 

do conjunto de comportamentos obtidos através da observação que compete ao 

profissional o domínio ético e afetivo de um saber ser e saber conviver, completando 

a sua capacidade de tomar decisões e solucionar problemas. 

Fleury e Fleury (2001) afirmam que esses recursos agregam valor econômico às 

organizações e valor social aos indivíduos contribuindo na conquista dos objetivos 

organizacionais e ao reconhecimento social sobre a capacidade de funcionários.  

A palavra Competência, origina do latim competentia, que significa aptidão, ao 

designar a qualidade daquele(a) capaz de resolver problemas e funções específicas 

frente a uma situação, exigência ou expectativa. 

Os estudos acerca competência evoluíram muito nos últimos 100 anos e trouxeram 

diversos avanços importantes para o aprimoramento de organizações modernas.  

Na Idade Média, o termo competência era associado à faculdade de apreciar e julgar 

determinadas questões. Já no final do século XIX, e início do século 14, as 

organizações já começavam a buscar os trabalhadores competentes, a fim de 

aprimorar os resultados que saíam do chão das fábricas. 

A partir dos anos 1970, os avanços nos estudos de competência foram enormes e 

potencialmente cruciais para o desenvolvimento teórico e profissional. 

Posteriormente, para Brandão e Guimarães (2001), com pressões sociais, e a 

evolução das relações de trabalho, as organizações passaram a levar em 

consideração os aspectos sociais e comportamentais relacionados ao trabalho no 

processo de desenvolvimento profissional de seus empregados. 
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Mais adiante, Zarifian (2001) faz referência à importância das atitudes relacionadas 

ao trabalho, baseando-se no fato de que não deve-se descartar os fatores 

ambientais e resumir o conjunto de competências apenas em tarefas ou atividades 

predefinidas. Logo, é necessário que o trabalhador saiba agir frente à determinadas 

situações, que podem se moldar de infinitas maneiras em um contexto 

organizacional moderno. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a linha cronológica para se identificar as 

competências de um indivíduo é formada primeiramente pelo contexto 

organizacional, social ou econômico em que esse se encontra. A partir disso, o 

indivíduo deve utilizar dos próprios atributos, formado por seus conhecimentos, 

habilidades e atitudes frente à uma determinada tarefa. Os resultados formados 

dessa reação categorizam o seu desempenho, que pode agregar valor tanto a esse 

quanto a organização. 

2.3.1. Competências : Líder 

Como debatido, a capacidade do líder de se moldar às situações que aparecem a 

sua frente pode criar uma relação entre essa característica e o conjunto de 

competências que surgem durante o processo. Dessa maneira, alguns autores 

debruçam sobre quais são as principais competências atribuídas a essa importante 

figura. 

Segundo Bennis (1997), as principais competências que o líder deve assumir são 

ilustradas pela Tabela 1:  

 
Para Mackoff e Wenet (2000), existem cinco hábitos mentais que ajudam os líderes 

a encararem os processos de trabalho. Esses hábitos são expostos na Tabela 2. 

Tabela 1 - Competências de Liderança, Bennis (1997)

Conhecer bem os elementos e recursos.

Ter uma visão que seja bem transmitida. 

Criar confiança entre os colegas.

Tomar medidas efetivas para realizar o seu 
próprio potencial de liderança.
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Já para outros autores, o líder é um agente de mudança, atuando de maneira a 

compreende-las e facilita-las. Nesse sentido, Fullan (2001) identifica cinco fatores 

que devem estar presentes na liderança para que mudanças ocorram, como 

ilustrados pela Tabela 3. 

Já para Kotter (1996), a mudança ocorre quando o líder os passos expostos na 

Tabela 4.  

Tabela 2 - Competências de Liderança, Mackoff e Wenet 
(2000)

Centralizar em reflexão. 

Construir uma estrutura para transformar 
experiências negativas em positivas. 

Ouvir e aprender com os liderados.

Ter convicção ou autoridade interior.

Possuir a habilidade de renovar perspectiva.

Tabela 3 - 
Competências de Liderança, Fullan (2001)

Propósito Moral.

Compreensão de Mudança.

Construção de relação, 

Criação.

Compartilhamento de conhecimento e 
produção de coerência. 
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Já Goleman (1995), identificou um elemento crucial presente nos líderes mais 
efetivos. Segundo o autor, todos possuem uma alta Inteligência Emocional, que 
consiste em um conjunto dos elementos ilustrados na Tabela 5.: 

Por fim, Thompson (1993) define o Inventário da Liderança Visionária - ILV, um 
instrumento de avaliação de liderança. Para o autor, o inventário é formado pelas 
competências expostas na Tabela 6. 

Tabela 4 -
Competências de Liderança, Kotter (1996)

Aumentar a urgência.

Estruturar uma equipe-guia.

Acertar a visão.

Comunicar para aceitar.

Delegar tarefas.

Criar vitórias em curto prazo.

Não desistir.

Fazer com que a mudança persista.

Tabela 5- 
Competências de Liderança, Goleman (1995)

Autoconsciência.

Autogestão.

Motivação.

Empatia.

Habilidades sociais de administrar 
relacionamentos.
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Tabela 6- 
Competências de Liderança, Thompson (1993)

Disposição a aprendizagem : busca por novos conhecimentos para o 
aperfeiçoamento individual e coletivo.

Autoconhecimento: tranquilidade diante das próprias virtudes e fraquezas. 

Base de valores: crença em valores humanistas.

Visão: Senso de determinação; capacidade de enxergar metas e 
resultados.

Transmissão de valores: compromisso de criar uma base de valores 
humanistas na organização.

Transmissão de visão: ser claro ao comunicar sua visão. 

Capacitação: ser sensível ao explorar o que os outros podem oferecer

Sensibilidade Organizacional: diplomacia para influenciar pessoas.
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2.4. Produção Cinematográfica 

Desde o seu nascimento, o Cinema se vê em uma encruzilhada entre arte, 

entretenimento e negócio. Na manhã do dia 28 de dezembro de 1895 no Grand Café 

em Paris, os irmãos Lumiére fizeram uma pequena apresentação de sua mais nova 

invenção: O cinematógrafo. A máquina, que era composta principalmente de metal e 

vidro, capturava em um rolo de celulóide uma sequência de imagens fotográficas de 

maneira muito rápida. O próprio Cinematógrafo então reproduzia, através da 

projeção, essas imagens sobre uma tela na parede do Café.. (MASCARELLO,2006) 

Os filmes apresentados naquela manhã não se assemelhavam muito ao que 

conhecemos como filmes de ficção de hoje em dia, predominantes na experiência 

cinematográfica, mas tendiam mais para o cinema documental. Um dos filmes 

mostrava um trem chegando à estação, outro bebês comendo e sorrindo, outro até 

mesmo mostrava um conjunto de operários saindo de uma fábrica ao fim do 

expediente. Essas imagens espantaram as pessoas no que ficou conhecido como a 

primeira exibição cinematográfica da história. Algumas pessoas atribuíam magia 

negra à construção do tal Cinematógrafo, outras achavam que não passava de um 

truque de mágica, mas a reação de espanto foi quase unânime quando aquele trem 

veio em sua direção ao chegar na estação. 

Consolidado como indústria há mais de cem anos, um filme não possui uma fórmula 

de bolo para ser realizado. Apesar de existirem milhares de livros que prometem 

apresentar uma fórmula de roteiro cinematográfico, por exemplo, ou talvez como 

entrar na indústria ou realizar o seu primeiro filme, 

O fato é que a ideia de ‘produzir um filme’ traz conceitos concretos, 
pragmáticos, mensuráveis, mas também enseja em um mundo abstrato, 
filosófico, psicológico, tão etéreo quanto a luz que se projeta a 24 quadros 
por segundo, criando a ilusão de movimento (BRITZ, 2010).  

Um filme pode ter diversas finalidades e propósitos, bem como pode variar em 

gênero, época e temas retratados. Um filme pode contar uma história de amor ou 

um suspense aterrorizante. Pode contar sobre um caso real, como o assassinato do 

presidente americano John F. Kennedy, como pode retratar um futuro distante onde 

humanos e alienígenas se relacionam. A história pode se passar no século 14I como 

pode se passar em 300 a.c. Do ponto de vista artístico, um filme tem infinitas 

possibilidades e cada uma delas pode ser explorada a partir de um ponto de vista 
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único.E, por representar formas infinitas de expressão pessoal, o cinema se 

estabelece como um segmento de arte.  

O filme, como arte, se transforma em meio de expressão – usando como 
veículo a cinta de celuloide. E, como meio de expressão peculiar e 
inconfundível, o filme, feito de luz, imagem e movimento, invade o terreno 
da arte. Por isso, o filme, quando simplesmente reproduz uma peça teatral 
de valor estético, não é uma obra de arte – é apenas veículo de 
comunicação e reprodução que fixa, multiplica e divulga uma obra de arte 
por meios mecânicos. Todavia, quando se apodera da mesma peça, 
refundindo- a, recriando-a segundo seus próprios meios de expressão, 
deixa de ser um simples veículo e transforma-se, eventualmente, em arte 
genuína.(ROSENFILED, 2002 - apud SILVA,2010) 

Como forma de comunicação, o Cinema é feito para ser assistido, para entrar no 

imaginário coletivo e trazer esse ponto de vista à luz de muitos espectadores. Um 

cinema progressivo ativa a imaginação do público, revelando espaços interiores e 

perguntas que só podem ser respondidas pelo coração e pela mente dos 

espectadores. Não estamos falando apenas da privação de uma compreensão total, 

mas de uma linguagem cinematográfica que mostra menos para sugerir mais a 

respeito da ambiguidade dos personagens e dos temas humanos (RABIGER, 2007).  

Justamente por trazer tanto potencial de ser assistido por centenas, milhares e até 

milhões de pessoas, que o filme se torna mais do que uma obra de arte sobre um 

determinado tema e passa a ser um produto comercial. Tal produto é trabalhado 

desde sua concepção com o objetivo de ser, eventualmente, assistido pelo maior 

número de participantes de um determinado público-alvo e, durante quase 120 anos 

de história, os gestores cinematográficos souberam explorar muito bem esse 

potencial comercial de diversas maneiras.  

Com o boom dessa nova forma de entretenimento na primeira década do século 14, 

Os espectadores estão interessados nos filmes mais como um espetáculo visual do 

que como uma maneira de contar histórias. Atualidades, filmes de truques, histórias 

de fadas (féeries) e atos cômicos curtos se tornam cada vez mais populares em 

espetáculos de variedades em vaudeviles, music halls, museus de cera, quermesses 

ou como atrações exclusivas em shows itinerantes e travelogues (conferências de 

viagem ilustradas) (MASCARELLO, 2006). Mas esses locais eram basicamente 

frequentados pela alta classe da sociedade e não suportavam um número ideal para 

atender a crescente demanda por filmes. 
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Em 1903, surgiram os distribuidores, que nada mais eram do que empresários que 

compravam filmes dos produtores e alugavam aos exibidores. "Isso faz aumentar a 

disponibilidade de filmes e diminui o custo de exibição, o que leva à expansão 

explosiva dos nickelodeons nos EUA.” (MASCARELLO, 2006).  

Os nickelodeons se instalavam em antigas fábricas e galpões espalhados pelos 

Estados Unidos e comportavam muitas pessoas de uma só vez, barateando os 

custos de exibição, o que refletia em preços menores de ingressos e tornava 

acessível à classe trabalhadora o ato de ir ao cinema. Com a consolidação desse 

tipo de espaço pelos EUA, criava-se uma indústria que viria a impactar 

enormemente o mercado mundial.  

Logo, “a historiografia do cinema deve ter consciência de que seu objeto é 

embrionariamente constituído a partir da relação dialética entre a criação e o 

consumo” (SILVA, 2010). E, independente da linha vigente de cinematografia de 

cada geração, seja a Nouvelle Vague francesa, o Cinema Novo brasileiro ou o Neo-

realismo Italiano) essa dualidade entre arte e consumo sempre existirá. 

Segundo Motion Picture Association of America (2016), a indústria cinematográfica é 

um poderoso motor econômico, que traz novos empregos e oportunidades de 

negócios todos os anos à comunidades do mundo inteiro. Segundo a MPAA (2016), 

apenas nos EUA, a indústria cinematográfica e televisiva apoia 1.9 milhões de 

trabalhadores em todos os 50 estados. Esses profissionais são atores, escritores, 

figurinistas, maquiadores, dublês, entre outros. Além disso, como outras indústrias, a 

cinematográfica cria um efeito cascata, que culmina na formação de empregos 

indiretos e inovações em outras economias. Por ano, a economia cinematográfica 

americana contribui com mais de US$ 41 Bilhões em impostos federais e estatais, e 

mais de 345 mil negócios. 

Dessa maneira, o mercado cinematográfico se torna um terreno fértil para 

investimentos de grandes escalas. Em uma economia cinematográfica auto-

sustentável, como o exemplo de Hollywood e Bollywood, grandes conglomerados de 

comunicação possuem empresas específicas de produção cinematográfica 

(estúdios) que tem autonomia para a formação de portfólios de filmes a serem 

desenvolvidos em um determinado período. No caso da indústria cinematográfica, "a 

própria criação requer capitais consideráveis e, por isso, a empresa, ao encomendar 
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a confecção de um filme, forçosamente tende a impor desde o início os princípios 

que lhe parecem certos”. (ROSENFELD, 2002, apud SILVA,2010)  

Os investimentos de produções americanas, por exemplo, podem ir de US$ 10 

milhões , em um filme considerado baixo-orçamento, até grandes produções de U$ 

250 milhões. O retorno desse investimento é incerto, mas com uma boa distribuição 

internacional pode chegar na casa dos bilhões de dólares, como é o caso recente de 

filmes como “Avatar” (Cameron,2009), “The Avengers” (Whedon,2012) e “Star Wars 

Episode VII The Force Awakens”(Abrams, 2015)  

Cinema consome muito dinheiro porque é a preparação de um grande 
evento que dura vários dias e noites. E esse grande evento se estende para 
ser transformado num produto único, que precisa de mais tempo de 
maturação e muita energia concentrada sobre ele para que fique pronto. 
Ainda, depois de pronto, é preciso ser olhado como um produto à 
disposição de um público consumidor e ser colocado “à venda” da melhor 
forma possível. (BRITZ, 2010) 

Segundo a Motion Picture Association America Latina (2016), no Brasil, a indústria 

de cinema e TV contribuiu, em 2012, com um valor estimado em R$ 19 Bilhões para 

a economia nacional e contribuiu para a criação de mais de 110 mil postos de 

trabalhos diretos e mais de 120 mil postos de trabalho indireto. Segundo a 

associação, esses números são comparados a uma variedade de outros importantes 

segmentos da economia, como o turismo, impressão e esportes. Já a arrecadação 

direta de impostos chegou, em 2013, a R$ 4.2 Bilhões, o que chega a ser 2.6 vezes 

do que o gerado por turismo. 

Logo, frente a esses dados, fica evidente a importância de uma gestão eficiente e 

produtiva através da liderança para que o a indústria audiovisual nacional possa 

prosperar e atingir as expectativas da ANCINE (2016) de que o Brasil passará do 11º 

para o 5º maior mercado cinematográfico mundial até 2020.  

A fim de entender melhor o papel de cada gestor cinematográfico dentro de uma 

produção, nos debruçamos nesse momento sobre os elementos que compõe uma 

produção cinematográfica. 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2.4.1. Etapas da produção 

Por não ser um conjunto de processos extremamente regrado, existem grandes 

variações nas etapas de uma produção cinematográfica, mas de uma maneira geral, 

os projetos operam em alguma derivação das seguintes etapas: Roteiro, Projeto, 

Captação, Preparação, Pré-Produção, Filmagem, Desprodução e Finalização, como 

ilustrado pela Figura 4. 

!  

2.4.1.1. Roteiro 

O roteiro pode ser encomendado por um estúdio ou produtora a partir de uma ideia 

ou uma propriedade intelectual (livro, música, biografia, história em quadrinhos). Mas 

também pode ser desenvolvido a partir de uma ideia original do roteirista ou do 

diretor. “Um roteiro é uma história descrita em imagens e sons. Deve contar a 

história com sutileza e, se possível com alguma qualidade literária, demonstrando o 

que os personagens estão fazendo e dizendo” (BRITZ, 2010)  

Escrito em um formato especificamente consolidado na indústria, ele pode fornecer 

uma descrição técnica e dramatúrgica de como a história deve ser contada. De uma 

maneira geral, o roteiro é sempre o ponta-pé inicial da produção, pois todas as 

outras demandas técnicas e logísticas vão se desenvolver a partir dele. Além disso, 

por ser a peça central de toda a produção, “A roteirização precisa ser guiada por um 

conhecimento de cinema, tanto como meio de comunicação quanto como processo 

de produção.  

Um roteiro é um projeto, e não uma forma de expressão completa. Ele vai se 

transformando em um filme profissional bem acabado por várias pessoas 

Fonte: Rodrigues (2007)

Figura 4: Etapas da produção cinematográfica



�30

especializadas e idiossincráticas trabalhando juntas - atores, os responsáveis pela 

fotografia, sonoplastia, direção de arte, acessórios e assim por diante. Os diálogos 

que o roteirista imagina ter um significado podem, na boca de um ator talentoso, 

adquirir uma série de variações e sutilezas inesperadas. Essas nuanças, mesmo 

que você pense nelas, não podem ser determinadas no roteiro. (RABIGER, 2003). 

2.4.1.2. Projeto 

Com o roteiro em mãos, o projeto é criado e encabeçado, geralmente, por um 

diretor(a) e/ou um produtor(a). A partir do texto, é desenvolvido uma análise técnica 

preliminar, com o intuito de prever a demanda de elementos a serem utilizados, por 

exemplo: quantas cenas serão gravadas, quantas locações, quantos personagens 

principais, quantos coadjuvantes, quantos veículos na história, etc. Essas e muitas 

outras variáveis afetam o desenho de produção (quantidade de técnicos 

necessários, tipo de equipamento, etc).  

A partir disso, tem-se uma noção de orçamento para a produção. Nessa etapa, é 

necessário que já exista um processo paralelo de montar um business plan e um 

folheto de venda do filme para atrair possíveis investidores (BRITZ, 2010) 

2.4.1.3. Captação 

Do orçamento, os gestores então partem para a captação dos recursos necessário 

para materializar esse roteiro. Nessa etapa, os modelos variam bastante a depender 

da região em que o filme é produzido e do tipo de financiamento que ele irá utilizar.  

Basicamente existem dois tipos de fontes de financiamento no mundo todo: 

Privadas, advindos de fundos de investimentos, estúdios, conglomerados ou 

empresas; e Públicas, como leis de incentivo, editais regionais e leis de isenção 

fiscal. 

Uma forma de se financiar o filme é de maneira completamente privada : O diretor/

produtor pode investir dinheiro do próprio bolso na produção do filme, ou encontrar 

investidores que o façam. Dessa maneira, os gestores possuem um controle maior 

sobre o projeto, mas ao mesmo tempo, adquire um maior risco caso o filme não seja 

bem sucedido. Para os investidores, o retorno pode vir através dos lucros líquidos do 
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filme assim como através do embutido Marketing, com o que é chamado de Tie-in ou 

Product Placement. 

Outra opção de realização cinematográfica é através de editais públicos de 

financiamento. A Agência nacional do Cinema (Ancine) possui diversas linhas de 

financiamento. Para a captação, a empresa produtora deve estar registrada na 

Ancine e deve ter o projeto de captação aprovado de antemão. Alguns outros editais 

regionais ou do Ministério da Cultura exigem a aprovação da captação para que o 

projeto seja legível de receber investimento público.  

Outros editais, como é o exemplo do FAC - DF não fazem tal exigência e podem até 

criar parcerias de financiamento com a própria Ancine, para liberar quantias maiores 

para regiões desprivilegiadas fora do eixo Rio-São Paulo.  

A maioria dos editais trabalha com investimentos a fundo perdido, o que significa 

que a produtora detém todos os direitos da obra final, bem como as cotas de lucro 

que venha a conseguir (SILVA, 2010). Tal fator é o que atrai praticamente todas as 

produtoras a esse tipo de financiamento. Como não existe a necessidade de se 

retornar o dinheiro investido ao financiador, as produtoras se veem diante de 

menores riscos derivados da potencial bilheteria do filme.  

Na prática, significa que muitos produtores recebem o dinheiro do edital, ou fundo, e 

produzem o filme de maneira rápida e ineficaz para que o dinheiro seja liberado, o 

filme realizado e para que o próximo projeto possa ser garantido. Dessa forma, 

aumenta o número de produções feitas todo ano, mas que, por não possuírem um 

aprofundado planejamento de distribuição, acabam engavetadas ou limitadas ao 

circuito de festivais, diluindo o Market Share do cinema brasileiro, que oscila 

anualmente. 

Uma importante lei de incentivo é a Lei do Audiovisual, (Leu n.8685, de 20 de julho 

de 1993) que permite que pessoas físicas e jurídicas apoiem em parte ou 

integralmente produções cinematográficas de longa-metragem previamente 

aprovadas no sistema do Ministério da Cultura, segundo Britz (2010). Ainda segundo 

a autora, o artigo 1º constata que uma empresa pode isentar-se de até 4% e uma 

pessoa física de até 6% do imposto de renda. Já o artigo 2º permite que empresas 
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distribuidoras de cinema invistam em filmes brasileiros parte de de seus impostos 

sobre remessas de lucros enviadas para fora do país. 

Tal mecanismo não se enquadra no financiamento público diretamente por conta do 

intermédio de instituições como o Ministério da Cultura e através de agentes físicos 

ou jurídicos. Empresas que doarem aos projetos podem fazer a exigência de que 

sua marca apareça durante o filme por exemplo, aumentando a forma que esse 

retorno possa vir, através do Marketing proporcionado pelo filme, por exemplo. 

2.4.1.4. Preparação e equipe 

Durante essa etapa, o produtor desenvolve cronogramas logísticos para que as 

engrenagens do filme comecem a girar. Para isso, ele aciona uma equipe de 

produtores de locação, produtores de elenco, assistentes de produção e se reúne 

com os cabeças de equipe: diretor, diretor de fotografia, diretor de arte, etc, a fim de 

estipular custos e cronogramas. 

Para Britz (2010), fazer cinema envolve lidar com diversos artistas e técnicos, cada 

um com suas peculiaridades. Artistas são seres humanos dotados de sensibilidade 

extrema, e podem envolver músicos, roteiristas, fotógrafos, cenógrafos, figurinistas, 

montadores e etc. Já os técnicos trabalham através de objetividade, técnica e 

processos. 

Segundo Rabiger (2007) O(a) diretor(a) de fotografia é responsável pela estética 

visual do filme. Para isso, ele(a) deve possuir um vasto conhecimento acerca de 

equipamentos de iluminação, como holofotes, filtros, rebatedores e butterfly’s. 

Paralelamente, baseado no roteiro, visão do diretor, orçamento e/ou gosto pessoal, 

ele seleciona a câmera cinematográfica a ser usada na produção. Com tais 

equipamentos e o apoio de uma equipe própria composta por assistentes de 

câmera, foquista, logger, eletricistas e maquinistas, o diretor de fotografia se articula 

durante as filmagens para posiciona-los de maneira a conquistar o aspecto visual 

estabelecido da maneira mais eficiente possível.  

Já o(a) diretor(a) de arte, para Rabiger (2007) é responsável por projetar tudo o que 

compõe o ambiente do filme para que interprete com eficácia o roteiro. Para isso, ele 

articula uma equipe formada por maquiadores, figurinistas, carpinteiros e 
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decoradores para planejar e executar todos os aspectos do set e das locações. Se o 

filme é de época, por exemplo, sua equipe é responsável por emular esse visual 

com peças e artigos de roupa, decoração, maquiagem e objetos de cena que 

aparentem ser historicamente precisos. 

Britz (2010) afirma que o orçamento vai sendo ajustado à medida que o diretor de 

arte e o diretor de fotografia começarem a trabalhar. Dessa forma, o tripé “diretor-

diretor de arte-diretor de fotografia” é vital para que o filme crie forma e o resto da 

equipe seja formada.  

A sinergia entre a visão do diretor e a capacidade de um bom diretor de fotografia, 

ou um bom diretor de arte deve ser acompanhada de uma boa gestão de gastos, 

para que todos esses elementos possam ser valorizados em prol do produto final. 

Não raro um diretor de fotografia mais experiente cobra um valor inviável para 

participar de um projeto, por mais próximo que ele possa ser do diretor ou produtor. 

Ou talvez o cronograma de filmagens não bata com o da diretora de Arte, que estará 

indo gravar um filme na França durante a mesma época. Tudo isso afeta a qualidade 

final do projeto e faz com que um filme de R$500mil possa parecer um filme de R$5 

milhões, ou vice-versa. 

Os assistentes de produção são coordenados pelo produtor para, segundo Britz 

(2010), acertar todos os processos de trabalho, de alimentação e transporte. Como 

as gravações demandam o deslocamento de dezenas de pessoas, empresas de 

transportes são contratadas e coordenadas pelos assistentes de produção para que 

todos cheguem no horário em que devem chegar. Paralelamente, o Brasil é um dos 

poucos países onde se filmam mais de 12 horas por dia, o que faz-se a necessidade 

de um controle de alimentação de todos esses funcionários durante as três refeições 

diárias. 

Outra figura importante para essa etapa é o assistente de direção. Segundo Rabiger 

(2007), esse é responsável por todo o trabalho externo e o planejamento logístico da 

produção. As gravações de um longa metragem duram, em média 40 dias. Como um 

filme quase nunca é gravado em ordem cronológica, cabe ao assistente de direção 

montar o plano de filmagem, que divide quais cenas serão gravadas em quais 

locações durante quantas diárias. Dentro do set, é esse o profissional que irá 
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coordenar o horário de todas as equipes, pressionando as por mais eficácia. Para o 

autor, o assistente de direção é subordinado do diretor e deve deter um 

conhecimento organizacional, boa cabeça para negócios, uma voz capaz de acordar 

mortos e um comportamento ao mesmo tempo rígido e diplomático.  

2.4.1.5. Filmagem 

Assim que o produtor fecha os contratos e recebe o plano de filmagem, é decretada 

uma data para o início das gravações. Para Britz (2010), é nessa hora que a magia 

acontece, pois todos os esforços de meses de trabalho e preparação se reúnem em 

prol de materializar imagens com pessoas. 

O processo de filmagem deve seguir um estrito cronograma, devido ao alto grau de 

custos de equipamento e material. Logo, o assistente de direção é responsável pela 

coordenação do resto da equipe, garantindo que todos se mantenham em seus 

horários, todos estejam em suas marcas, todas as portas e janelas fechadas, 

celulares desligados e etc. Para Rabiger (2007), durante as gravações, o diretor de 

fotografia deve observar a iluminação enquanto os atores se movimentam em cena 

e o diretor fica atento à verdade emocional e a intensidade da cena. 

De acordo com Houghton (1991), o produtor pode ou não estar presente no set, mas 

deve fazer o papel de “pai” que aparece de vez em quando para garantir que a 

equipe e, principalmente o diretor o mundo do lado de fora importa, e há muito pela 

frente. Dessa forma, a principal tarefa do produtor é supervisionar o processo de 

gravação para que ele se mantenha produtivo, dia após dia, mas sem realizar 

nenhum julgamento crítico dentro do set. Por um outro lado, o produtor não pode dar 

ao diretor a total liberdade de criação, pois sempre existem limitações 

orçamentárias, e acordos previamente estabelecidos com os distribuidores, 

investidores e etc. 

Para Lumet (1995), dentro do set, o diretor é o chefe, mas até certo ponto. Esse é 

encarregado de uma comunidade da qual ele precisa desesperadamente, bem como 

essa precisa dele. Qualquer membro da comunidade pode ajuda-lo ou prejudicá-lo. 

Dessa maneira, a melhor solução é trabalhar com as pessoas mais criativas 

disponíveis, uma vez que a maioria dos problemas e imprevistos que surgem em um 

set de filmagem podem ser resolvidos de maneira criativa, e não muito dispendiosa. 
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Logo, segundo o autor, o trabalho do diretor é fazer com que todos dêem o melhor 

de si.  

2.4.1.7. Finalização e Comercialização 

Ao final das filmagens, inicia-se a etapa de montagem e finalização. Os clipes 

gravados são colocados na ordem prevista no roteiro e, em seguida, são mandados 

para os laboratórios de finalização de imagem e de som. Durante essa etapa, o 

Produtor executivo pode controlar a logística dos cronogramas e gastos de acordo 

com o tamanho da produção. Serviços de estúdios de finalização podem variar em 

qualidade tanto quanto qualquer outro elemento essencial para o filme, logo devem 

ser escolhidos a dedo.  

Segundo Rodrigues (2007), uma vez que o primeiro corte do filme é fechado, pode 

ou não haver um teste de audiência, com pessoas selecionadas ao acaso para que 

se possa ter uma noção de demografia de público e se essa condiz com as 

características de gênero, roteiro e atores. Caso o filme seja um desastre em todas 

as demografias, em um filme sério, ele voltaria para a ilha de edição, onde os 

montadores devem fazer o possível para que o filme melhore de alguma maneira. 

Fechado corte do filme com o diretor e produtor satisfeitos com o resultado, é então 

acionada a empresa distribuidora, mediadora entre o produto final e as janelas de 

exibição. Para Braga (2010), a distribuição cinematográfica envolve tanto o 

lançamento de um filme em uma “janela de mercado” como representa o primeiro e 

mais importante passo de sua comercialização. 

Tradicionalmente, a primeira “janela” pela qual passa um filme é a sala de Cinema. 

Idealmente, o filme é colocado pela distribuidora em Cinemas localizados em áreas 

que valorizem a demografia do público-alvo. Caso seja uma comédia adolescente, 

por exemplo, não seria interessante passar em um cinema localizado em um bairro 

predominantemente adulto/idoso.  

Segundo Braga (2010), pesquisas como as realizadas pelo TGI/Ibope e pelo 

Sindicato das Empresas Distribuidoras Cinematográficas do Rio de Janeiro, o Brasil 

possui um perfil bem razoável de espectadores de cinema. Esses pertencem, 

principalmente, às classes A e B (52%), mas também à classe C (43%); têm idade 
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entre 12 e 35 anos (72%); são solteiros (67%) e têm alto nível de escolaridade (mais 

de 70% têm cursos médio e superior). 

Além disso, a Distribuidora é responsável pela promoção cinematográfica, que é 

composta por propagandas, relações públicas, promoção de vendas e venda 

pessoal. Segundo Kuazaqui (2015), as formas de divulgação do filme levam em 

consideração o tipo, as características do público bem como os recursos 

disponíveis. 

Por fim, o filme chega as telas e cabe ao Produtor Executivo realizar o controle dos 

lucros advindos de todas as janelas de exibição e como esses devem ser 

distribuídos entre os stakeholders do projeto, cujos contratos asseguram uma cota 

de X% sobre os lucros líquidos do filme nas diversas janelas. Esses contratos 

estipulam por quanto tempo o filme renderá lucros para essas partes. 

2.4.2 Figuras de Liderança 

A realização de um filme é um trabalho complexo que demanda uma combinação 

única entre os lados direito e esquerdo do cérebro de seus gestores, exigindo 

organização e criatividade, ordem e exploração.  

Como exposto anteriormente, duas figuras de gestão se destacam em uma 

produção cinematográfica. A relação entre o produtor e o diretor cinematográfico é 

extremamente delicada, porém essencial para o cumprimento de todos os processos 

intrínsecos a materialização do filme.  

Existem aqueles que, por necessidade ou intenção própria, ocupem as duas funções 

ao mesmo tempo. Porém, para Houghton(1991), isso acarreta em uma perda 

significativa de potencial produtivo, pois toda a autonomia criativa é posta sobre uma 

pessoa, que nunca será desafiada em suas decisões.  

Nesse momento será apresentado uma série de definições e componentes das 

competências de cada uma dessas figuras de liderança, a fim de embasar a 

construção do questionário aplicado no presente projeto. 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2.4.2.1. Competências de Direção 

Para Lumet (1995), o diretor é a única pessoa que sabe quais são as decisões 

essenciais para o corpo do trabalho. Para o autor/diretor, é um processo complexo e 

emocional e tais decisões podem ser embasadas tanto em limitações orçamentárias 

quanto em inspirações divinas. O diretor é encarregado de direcionar o navio da 

produção, mas ele ultimamente fica a mercê de elementos como o tempo, o 

orçamento, o que a atriz principal comeu no café da manhã, entre outros. Ele é 

dependente de talentos e comportamentos, humor e egos que estão fora de seu 

controle tradicional. Para Lumet (1995), as competências do diretor estão 

representadas na Tabela 7. 

Para Houghton (1991), o diretor é um juiz de criatividade, que guia e ajuda centenas 

de pessoas em direção a um objetivo que se torna gradativamente a medida que o 

processo avança, sempre seguindo o roteiro e a preparação do orçamento durante a 

produção e a pós-produção. Segundo o autor, ele é o centro para qual todos se 

viram com suas reclamações, questões e sofrimentos e, nessa posição, ele deve 

atuar diplomaticamente, pois possui a palavra final e a responsabilidade sobre o 

material. Ele é a força maior no momento de contratação de todos os profissionais. 

Dessa maneira, o diretor é um artista e, como tal, é resultado de uma persona 

moldada por experiências de vida. Em comparação, tanto o diretor e o produtor 

procuram atingir o objetivo criativo do filme motivando outros artistas. 

Para Houghton (1991), as competências do diretor são ilustradas na Tabela 8. 

Tabela 7- 
Competências de Direção, Lumet (1995)

Saber tomar decisões sob pressão.

Contratar profissionais talentosos cujas visões artísticas sejam 
congruentes à do diretor.

Saber colaborar e trabalhar em equipe.

Ser instintivo.

Saber trabalhar como o orçamento em coordenação com o produtor, 
fazendo sacrifícios quando necessários.

Saber aproveitar as limitações que aparecem no caminho.

Se preparar da melhor maneira possível antes da etapa de filmagem.
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Para Grove (2009), o diretor é responsável por tudo aquilo que vemos na tela. Para 

que isso seja atingido, ele deve articular sua visão artística. Para o autor, as 

competências do diretor são representadas na Tabela 9. 

Para Creativeskillset (2013), o diretor é responsável pela transcrição criativa do 

roteiro para imagens e sons. Em todos os estágios, o diretor é responsável por 

motivar a equipe e produzir os melhores resultados possíveis e é o responsável pelo 

sucesso artístico e comercial do filme. As competências do diretor, segundo 

creativeskillset (2013), são expostas na Tabela 10. 

Tabela 8- 
Competências de Direção, Houghton (1991)

Guiar e usar os artistas sob seu comando.

Saber usar suas ferramentas e entender sobre sua disponibilidade, 
garantindo que todas as mãos trabalhem por um objetivo em comum.

Incrementar o material ao máximo

Tabela 9- 
Competências de Direção, Grove (2009)

Dirigir o Roteiro.

Dirigir os Atores

Dirigir a Câmera

Dirigir o orçamento

Ter uma boa comunicação com os seus companheiros.

Tabela 10- 
Competências de Creativeskillset (2013)

Ter visão artística excepcional e habilidades criativas.

Ter comprometimento inabalável com o projeto.

Ter paixão por fazer filmes.

Ser um líder forte e confiante.

Delegar e colaborar com outros.

Ter excelentes habilidades de comunicação interpessoal

Inspirar e motivar a equipe
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2.4.2.2. Competências de Produção 

Para Grove (2009), o produtor é responsável por fazer tudo acontecer, desde o 

orçamento, a contratação do diretor, busca por financiamento e eventual processo 

de produção, ao qual supervisiona em todos os momentos. 

Para Houghton (1991), o principal trabalho do produtor é garantir que o processo de 
filmagem seja tão bem planejado que tudo corra produtivamente e de maneira 
eficaz, dia após dia, sem interferir o diretor com julgamentos constantes.

Para Britz (2010), o produtor trabalha entre o campo técnico e criativo, enfatizando 
que os problemas ocorrem quando há um descompasso entre esses dois. Para a 
autora, o produtor deve encontrar as pessoas mais capacitadas para cada função, 
sempre dosando entre esses aspectos técnicos e criativos. A autora ressalta que o 
perfil do profissional de produção deve ser acelerado, safo, inteligente e capaz de 
realizar diversas tarefas ao mesmo tempo, além de ser sorridente e “não ter vida 
própria”. Para Britz (2010), as competências do produtor são expostas na Tabela 11.:

Ter uma extensiva noção de todo o processo de produção, do ponto 
de vista técnico e criativo.

Ser capaz de trabalhar exaustivamente por longas horas.

Prestar atenção em detalhes.

Se manter calmo e pensar claramente sob forte pressão.

Ter uma autoestima alta.

Ser determinado.

Tabela 10- 
Competências de Creativeskillset (2013)

Tabela 11 - 
Competências de Produção, Britz (2010)

Negociar contratos 

Acertar processos de trabalho. 

Supervisionar a equipe 

Montar logísticas de alimentação e transporte.



�40

Para Rabiger (2007), o produtor é o profissional responsável pela logística do dia a 
dia e desembolso financeiro dos recursos. Necessário em uma equipe de qualquer 
tamanho, o produtor necessita saber trabalhar em equipe e precisa ter experiência 
em administração de recursos. Para Rabiger (2007), o produtor é responsável pelas 
competências ilustradas na Tabela 12.

Para creativeskillset (2013), um produtor deve ter um controle geral de todos os 
aspectos da produção, desde a contratação e aprovação de todos os artistas 
envolvidos, até criar um ambiente colaborativo saudável e amigável. Além disso, na 
pré-produção, os produtores também são responsáveis pela aprovação das 
locações e estúdios onde o filme será rodado bem como ajudam o produtor 
executivo a levantar o financiamento da produção. No dia-a-dia da produção, os 
produtores são responsáveis pelo controle de operações de logística de todas as 
partes da equipe, se mantém em comunicação constante com todas os chefes de 
equipe e são o primeiro ponto de contato com os financiadores, investidores e 
distribuidores. Para creatieskillset (2013), as competências do produtor são expostas 
na Tabela 13.

Tabela 12- 
Competências de Produção, Rabiger (2007)

Ser a pessoa de contato com o mundo exterior.

Encontrar acomodações para as noites

Alugar o equipamento de acordo com as especificações das equipes 
de som e câmera.

Criar (com o assistente de direção) o cronograma de filmagens.

Organizar o transporte e negociar as viagens aéreas e de outros 
tipos

Encontrar hotéis, restaurantes e banheiros próximo ao local de 
filmagem.

Monitorar o fluxo de caixa.

Criar planos de contingência par ao caso de filmagens serem 
prejudicadas por imprevistos

Apressar e preparar o caminho adiante.
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De uma maneira geral, o produtor deve ser organizado, metódico e um hábil 
negociador, já que muitas vezes precisará barganhar com profissionais e 
prestadores de serviços ligados de alguma maneira ao filme. O profissional deve ser 
sociável e diplomático, capaz de realizar várias tarefas ao mesmo tempo e de 
delegar e administrar prioridades que variam ao longo do projeto.

Tabela 13- 
Competências de Produção, Creativeskillset (2013)

Ter experiência de trabalho na indústria cinematográfica.

Ter um bom senso de negócios.

Ter um entendimento pleno de finanças.

Ter uma boa visão artística.

Ser motivado. 

Ser capaz de negociar.

Ser capaz de de motivar pessoas.

Ser capaz de garantir o financiamento de uma produção.

Ser capaz de resolver problemas sob pressão.

Ser capaz de preparar e controlar o orçamento da produção.

Ter excelentes habilidades de comunicação.

Garantir o cumprimento de regras e regulamentos relacionados a 
todos os tipos de gravação.

Entender e garantir relevantes questões relacionadas a saúde e leis 
de segurança evolvidas em toda a produção.
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3. METODOLOGIA 

O presente capítulo discute os métodos e técnicas utilizados na pesquisa realizada e 

se divide em sub-capítulos. Em um primeiro momento, discute-se o tipo e a natureza 

da pesquisa. Em seguida é apresentado um perfil sócio-demográfico dos 

participantes e, finalmente, os instrumentos utilizados e procedimentos de análise 

dos resultados. 

3.1 Tipo e descrição da Pesquisa 

A presente pesquisa teve como objetivo identificar as competências de liderança 

preponderantes em gestores cinematográficos. Portanto, a natureza da pesquisa 

classifica-se como exploratória por conta do desconhecimento das variáveis e por ter 

como objetivo principal aprimorar as ideias, com planejamento flexível, para que 

possa se considerar os variados aspectos relativos ao foco da pesquisa (GIL, 1985).  

Ademais, no que diz respeito ao método, a pesquisa se classifica como quantitativa 

pela utilização de questionários para obtenção das respostas e, segundo Richardson 

(1999), por empregar da quantificação e de técnicas estatísticas. 

Por ter sido aplicada apenas uma vez, a pesquisa possui um recorte temporal 

transversal 

3.2 Participantes 

Segundo Mattar (1996), a etapa de amostragem da pesquisa é muito importante, 

pois remete à coleta de dados relativos a alguns elementos da população e a sua 

análise, que pode proporcionar informações relevantes sobre toda a população. 

No presente estudo, foi utilizado a técnica de amostragem não probabilística que, 

ainda segundo Mattar (1996), é aquela em que a seleção dos elementos da 

população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do 

pesquisador ou do entrevistador no campo. 

No total, foram recolhidas 78 respostas. O conjunto de respondentes é formado por 

21 diretores(as) cinematográficos(as), 26 produtores(as) e 31 demais profissionais 

da área cinematográfica do Distrito Federal, o qual chamamos de stakeholders.  
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Esse último conjunto de respondentes foi formado por dois assistentes de direção, 

um assistente de câmera, cinco atores, uma atriz, sete diretores(as) de arte, oito 

diretores(as) de fotografia, um editor dois finalizadores de imagem, uma fotógrafa 

still, uma produtora de locação, um roteirista e um técnico de som. 

O conjunto de idade dos respondentes é formado por 34.6% entre 31 e 40 anos 

21.8% entre 25 e 30 anos, 20.5% entre 18 e 24 anos, 12.8% entre 41 e 50 anos e 

1.3% menor de 18 anos, como mostra a Figura 5. 

!  

No que diz respeito ao sexo, 47 dos respondentes são do sexo masculino, 30 do 

sexo feminino e um optou por não responder, como mostra a Figura 6. 

!  

No que diz respeito a escolaridade, 64.1% dos respondentes possui graduação 

completa, 17.9% possui pós-graduação ou MBA completos, 10.3% possui mestrado 

e 7.7% possuem ensino médio completo, como mostra a Figura 7. 

Fonte: João Gabriel Caffarelli

Figura 5 - Idade dos participantes.

Figura 6 - Sexo dos participantes.

Fonte: João Gabriel Caffarelli
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!  

Em média, 29.5% dos respondentes trabalham em três projetos cinematográficos 

por ano, 24.4% trabalham em dois, 15.4% trabalham em mais de cinco, 14.1% 

trabalham em quatro. Os resultados são ilustrados na Figura 8. 

!  

No que diz respeito a tempo de experiência, 46.2% dos respondentes trabalha há 

mais de 10 anos no mercado cinematográfico/audiovisual, já 28.2% trabalham entre 

3 e 5 anos, 16.7% entre 6 e 10 anos e 9% trabalha a menos de dois anos, como 

mostra a Figura 9. 

Figura 7 - Escolaridade dos participantes.

Fonte: João Gabriel Caffarelli

Fonte: João Gabriel Caffarelli

Figura 8 - Média anual de projetos cinematográficos.
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!  

3.3 Instrumentos 

Pela defasagem de questionários encontrados acerca do tema, os questionários 

foram desenvolvidos pelo próprio autor e densamente embasados na literatura de 

liderança e gestão cinematográfica. Os três questionários foram divididos em três 

categorias: ‘Competências de Liderança’, formada por 22 perguntas; ‘Competências 

de Gestão’, formada por 8 perguntas; e ‘Competências de Gestão Cinematográfica’, 

formada por 8 perguntas. 

As questões foram respondidas de acordo com uma escala de frequência no formato 

Lickert, “utilizada nas ciências sociais, especialmente em levantamentos de atitudes, 

avaliações e opiniões” GUNTHER (1996) 

Ao final da etapa do questionário que avalia questões sócio-demográficas, cada 

participante foi colocado diante da pergunta: “Em qual função você atua 

majoritariamente?” As opções de múltipla escolha foram divididas entre : Diretor(a); 

Produtor(a); Produtor(a) Executivo(a); Diretor(a) de Produção; e Outros.  

A partir dessas respostas, cada participante foi redirecionado para seu respectivo 

questionário. produtores, produtores executivos e diretores de produção foram 

direcionados aos questionários referentes à produção e diretores foram 

redirecionados aos questionários referentes à Direção. Os participantes que optaram 

por responder “Outros”, após especificar em qual função trabalham, foram 

redirecionados para os questionários referente aos stakeholders. 

Os questionários se encontram em anexo, ao final do trabalho. 

Fonte: João Gabriel Caffarelli

Figura 9 - Tempo de experiência no mercado cinematográfico.
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3.4 Procedimentos 

Os resultados foram obtidos e computados através da plataforma Google Forms, 

que contabilizou a quantidade de respostas para cada item da escala de frequência.  

Em seguida, a partir dos dados coletados, fez-se o cálculo ponderado entre a 

porcentagem das frequências obtidas nas respostas. À cada um dos fatores da 

escala foi atribuído uma quantidade de pontos, como mostra a Tabela 13. 

A partir desse cálculo, foi possível obter a pontuação referente a cada competência, 

tanto sob a visão dos gestores sobre si mesmos quanto sob a ótica dos stakeholders 

em relação aos gestores cinematográficos.  

Dessa forma, foi possível calcular a disparidade existente entre as pontuações, 

possibilitando a identificação de gaps entre a percepção dos gestores sobre si e o 

que efetivamente os stakeholders observam. Os resultados são apresentados no 

capítulo 4, que segue. 

Tabela 13

Frequência Pontuação

Nunca 0

Poucas vezes 1

Algumas vezes 2

Muitas vezes 3

Sempre 4
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O presente trabalho tomou como base competências constatadas como importantes 

por autores em Liderança, Gestão e Gestão Cinematográfica. A partir disso, o foco 

foi identificar a frequência percebida pelas duas figuras de gestão presentes em 

projetos cinematográficos. 

Os resultados estão dispostos nos sub-capítulos conseguintes, que, por sua vez, 

estão divididos em relação a cada categoria de competências investigadas. 

Em um primeiro momento, são dispostos os resultados de cada pergunta em tabelas 

que contabilizam a porcentagem das frequências observadas em cada uma das 

respostas. Tais resultados ilustram um contraste entre as competências percebidas 

pelos próprios gestores e pelos stakeholders. 

Ao final de cada sub-capítulo, está disposta uma tabela com as competências 

referentes e respectivas pontuações. 

. 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4.1 Respostas - Competências de Liderança 

Como amplamente avaliado, a preocupação com a presença da liderança em 

organizações é algo tão antigo quanto a história escrita (FIEDLER 1967). Em um 

mercado de trabalho amplamente dinâmico e competitivo, esse pode ser um fator 

determinante no sucesso ou fracasso de organizações ou projetos.  

Produções cinematográficas possuem a característica de agregar um contingente 

enorme de profissionais e investimentos, tanto públicos quanto privados, por um 

determinado tempo. Por isso, é importante que um diferencial de gestão seja 

estabelecido, garantindo tanto a finalização e sucesso dos projetos, quanto a 

eficiência e qualidade da produção. 

Bennis (1997) aponta os líderes geralmente apresentam competências como 

conhecer bem os recursos, ter uma visão que seja bem transmitida, criar confiança 

nos colegas e tomar medidas efetivas para realizar seu próprio potencial de 

liderança. Algumas das respostas obtidas destacam-se por apresentar a visão de 

gestores e stakeholders cinematográficos em relação a frequência na qual 

apresentam tais competências: 

Gestão Financeira: 33.3% dos diretores apontam que sempre mantém em ordem 

os desembolsos e pagamentos, já 57.7% dos produtores consideram que sempre o 

fazem. A visão dos stakeholders aponta que essa é uma competência mais 

frequentemente realizada pelos produtores, como mostra a tabela 14.01. 

Respostas - Gestão financeira 

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.01 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Conhecimento acerca de leis e regulamentação: 38.1% de diretores e 50% de 

produtores acreditam sempre ter conhecimento acerca das leis e regulamentos 

ligados a cada produção. Para os stakeholders, essa é uma competência 

demonstrada com mais frequência por produtores, como mostra a tabela 14.02. 

Persistência de visão: Como visto na tabela 14.03; 52.4% de diretores afirmam 

manter a visão dos objetivos muitas vezes em produções cinematográficas. Já 

80.8% de produtores afirmam sempre manter a visão que diz respeito ao caminho 

do projeto. Para os stakeholders essa é uma prática apresentada com mais 

frequência por diretores. 

Respostas - Conhecimento acerca de leis e regulamentação

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.02 - Fonte: João Gabriel Caffarelli

Respostas - Persistência de visão

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.03 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Capacidade de motivar: Como ilustrado na Tabela 14.04; 66.7% de diretores 

avaliam que sempre motivam os outros membros da equipe na busca dos objetivos 

da produção. Já 61.5% dos produtores afirmam sempre fazê-lo. Os stakeholders 

consideram que essa é uma prática realizada com mais frequência pelos diretores. 

Da mesma forma, algumas competências indicadas por Mackoff e Wenet (2000) 

também foram avaliadas na pesquisa. Para os autores, competências como 

construir uma estrutura para transformar experiências negativas em positivas, ouvir e 

aprender com os liderados, ter convicção ou autoridade interior e a habilidade de 

renovar a perspectiva são importantes hábitos mentais que ajudam os líderes a 

encararem os processos. 

Flexibilidade: 57.1% de diretores e 42.3% de produtores afirmam muitas vezes 

serem flexíveis e abertos à mudanças, adaptações e/ou novas ideias. Na visão de 

Stakeholders, essa é uma competência apresentada com mais frequência por 

diretores. Como apontado na tabela 14.05. 

Respostas - Capacidade de motivar

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela XX.04 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Resolução de problemas: 57.1% de diretores avaliam que conseguem, muitas 

vezes, resolver problemas de maneira objetiva e eficaz. Já 50% dos produtores 

afirmam sempre fazê-lo. Para os stakeholders, essa é uma prática mais 

frequentemente apresentada pelos produtores, como indica tabela 14.06. 

Respostas - Resolução de problemas

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.06 - Fonte: João Gabriel Caffarelli

Respostas - Flexibilidade

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.05 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Disposição para aprendizagem: 57.1% dos diretores e 50% dos produtores 

afirmam sempre criarem um ambiente em que o aprendizado seja estimulado. Já 

para stakeholders, essa é uma competência apresentada com mais frequência por 

produtores, como ilustra a tabela 14.07. 

Motivação interna: 65% de diretores avaliam que sempre demonstram motivação 

ao trabalhar em projetos cinematográficos. Já 46.2% dos produtores afirmam fazê-lo 

muitas vezes. Para os stakeholders, essa é uma característica apresentada com 

mais frequência pelos diretores, como mostra a tabela 14.08. 

Respostas - Disposição para aprendizagem

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.07 - Fonte: João Gabriel Caffarelli

Respostas - Motivação interna

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.08 - Fonte: João Gabriel Caffarelli



�53

Mudança catalisadora: Como aponta a tabela 14.09; 33.3% de diretores afirmam 

que muitas vezes reconhecem a necessidade de mudança e lideram em uma nova 

direção. Já 38.5% de produtores consideram sempre utilizarem tal competência. 

Stakeholders percebem a competência com mais frequência em diretores. 

Paralelamente, Fullan (2001) categoriza o líder como um importante agente de 

mudança (Tabela14.09). Dessa forma, Fullan indica que cinco fatores devem estar 

presentes para que o líder facilite a mudança, são eles: Propósito moral, 

compreensão da mudança, construção de relação, criação e compartilhamento de 

conhecimento (Tabela 14.07). 

Base de valores: Como mostra a tabela 14.10; 57.1% de diretores e 50% de 

produtores afirmam sempre adotar posições firmes baseadas em princípios éticos. 

Para Stakeholders, ambos gestores apresentam tal competência com a mesma 

frequência. 

Respostas - Mudança catalisadora

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.09 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Desenvolvimento da equipe: Como mostra a tabela 14.11, 42.9% de diretores 

afirmam algumas vezes cultivar a capacidade da equipe por meio de feedback e 

orientação. Já 38.5% de produtes avaliam que o fazem muitas vezes. Stakeholders 

consideram que essa é uma competência demonstrada com mais frequência por 

produtores. Porém, a maioria indica que diretores e produtores o fazem algumas 

vezes. 

!  

Respostas - Desenvolvimento da equipe

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela XX.11 - Fonte: João Gabriel Caffarelli

Respostas - Base de valores

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.10 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Kotter (1996) compartilha da visão de que o líder trabalha para facilitar a mudança. 

Ele avalia que os seguintes fatores são importantes para que a mudança ocorra: 

Possuir senso de urgência, estruturar uma equipe guia (Tabela 14.11), acertar a 

visão (Tabela 14.03), comunicar para aceitar, delegar tarefas, criar vitórias a curto 

prazo, não desistir e fazer com que a mudança persista. Dentre esses fatores, 

destacam-se as respostas: 

Senso de prazos e urgência 38.1% dos diretores afirmam estabelecer e organizar 

prazos em muitas produções. Já 65.4% dos produtores afirmam sempre possuir 

essa competência. Do ponto de vista dos stakeholders, essa é uma prática 

preponderante nos produtores cinematográficos, como mostra a tabela 14.12. 

!  

Comunicação: 45% de diretores avaliam que conseguem, muitas vezes, se 

comunicar perfeitamente com os outros profissionais. Já 50% dos produtores 

afirmam que apresentam muitas vezes essa capacidade. Para stakeholders, as 

competências são apresentadas na mesma frequência por ambos profissionais, 

como ilustrado pelo gráfico 14.13. 

Respostas - Senso de prazos e urgência

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.12 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Delegação: 47.6% dos diretores e 48.2% dos produtores alegam sempre delegar 

tarefas aos outros chefes de departamento. Na percepção dos stakeholders, essa é 

uma competência presente com mais frequência em diretores, como mostra a tabela 

14.14. 

Respostas - Comunicação

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.13 - Fonte: João Gabriel Caffarelli

Respostas - Delegação

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.14 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Segundo o Inventário da Liderança Visionária de Thompson (1993), o líder deve 

possuir as seguintes competências: Disposição a aprendizagem (Tabela 14.07), 

Autoconhecimento, Base de valores (Tabela 14.10), Visão (Tabela 14.03), Comunicar 

efetivamente a visão (Tabela 14.13), Transmissão de valores, capacitação e 

sensibilidade organizacional. Nas respostas, destacam-se os seguintes resultados: 

Autoconhecimento: 38.1% de diretores e 42.3% de produtores afirmam que 

sempre percebem atitudes em que precisam melhorar e são receptivos à críticas e 

feedback. Na visão de Stakeholders, essa é uma competência apresentada mais 

frequentemente por diretores, no entanto, a maioria avalia que ambos profissionais 

apresentam poucas vezes, como mostrado na Tabela 14.15. 

Colaboração: 47.6% dos diretores afirmam sempre colaborar com os outros 

profissionais. Já para os produtores, 53.6% apresentam muitas vezes essa 

competência. Paralelamente, os 43.3% dos stakeholders avaliaram que diretores 

apresentam tal competência mais frequentemente, como aponta a Tabela 14.16. 

Respostas - Autoconhecimento

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.15 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Sensibilidade organizacional: 42.9% de diretores afirmam muitas vezes inspirarem 

um compromisso entusiástico com o esforço coletivo. 50% de produtores 

consideram sempre fazê-lo. Stakeholders avaliam que essa é uma competência 

apresentada com mais frequência por diretores, como aponta a Tabela 14.17. 

 

Respostas - Colaboração

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.16 - Fonte: João Gabriel Caffarelli

Respostas - Sensibilidade organizacional

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.17 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Por fim, Goleman (1995) destaca que um elemento crucial se mostrou presente em 

todos os líderes avaliados em sua pesquisa, trata-se de Inteligência emocional. O 

termo é caracterizado pela presença dos seguintes elementos em líderes: 

Autoconsciência, autocontrole, motivação (Tabela 14.08), empatia e habilidades de 

administrar relacionamentos. 

Autoconsciência Emocional: Como mostra a Tabela 14.18, 33.3% de diretores e 

38.5% de produtores consideram que, algumas vezes, reconhecem e entendem 

suas emoções e motivações e falam abertamente sobre suas emoções. Já para a 

maior parte de stakeholders, essa é uma competência apresentada algumas vezes 

por diretores, e poucas vezes por produtores. 

Autocontrole: 38.1% de diretores afirmam sempre administrar seus impulsos e 

emoções e a mesma porcentagem afirma que o faz muitas vezes. Já 57.7% dos 

produtores afirmam muitas vezes apresentarem tal competência. Para stakeholders, 

diretores apresentam autocontrole com maior frequência, como mostra a Tabela 

14.19.  

Respostas - Autoconsciência emocional

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela XX.18 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Empatia: 47.6% de diretores e 61.5% de produtores afirmam muitas vezes perceber 

emoções alheias e se interessar ativamente por suas preocupações. Stakeholders 

consideram que produtores apresentam empatia com mais frequência, entretanto a 

maioria avalia que o fazem algumas vezes, como ilustrado pela Tabela 14.20. 

Respostas - Autocontrole

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.19 - Fonte: João Gabriel Caffarelli

Respostas - Empatia

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.20 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Networking: Como ilustra a Tabela 14.21; 71.4% de diretores e 84.6% de 

produtores consideram sempre estarem abertos a ampliar suas redes de contatos. 

Stakeholders avaliam que essa é uma competência apresentada com mais 

frequência por produtores. 

Gerenciamento de conflitos: 38.1% de diretores e 50% de produtores consideram 

muitas vezes solucionar divergências de uma maneiram em que as partes 

encontrem um ideal comum. Stakeholders consideram que produtores gerenciam 

conflitos mais frequentemente, como mostra a Tabela 14.22. 

Respostas - Gerenciamento de conflitos

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.22 - Fonte: João Gabriel Caffarelli

Respostas - Networking

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 14.21 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Como ilustra a Tabela 15, o gap de percepção de posse de competências é visível 

em todas as questões avaliadas, o que mostra que os diretores interpretam que 

apresentam todas as competências mais frequentemente do que percebido pelos 

stakeholders. 

Tabela 15

Competências de Liderança Pontuação 
Diretores

Pontuação 
Stakeholders -

DIretores

Gap Diretores

Autoconhecimento 3.1 1.77 1.33

Sensos de prazos e urgência 3 1.71 1.29

Disposição para aprendizagem 3.48 2.21 1.27

Flexibilidade 3.24 2.18 1.06

Base de valores 3.43 2.39 1.04

Gestão financeira 2.67 1.7 0.97

Desenvolvimento da equipe 2.81 1.93 0.88

Resolução de problemas 3.14 2.3 0.84

Empatia 2.62 1.78 0.84

Capacidade de motivar 3.52 2.69 0.83

Colaboração 3.29 2.47 0.82

Sensibilidade organizacional 3.19 2.45 0.74

Delegação 3 2.27 0.73

Persistência de visão 3.38 2.76 0.62

Autocontrole 3.05 2.45 0.6

Mudança catalisadora 2.71 2.14 0.57

Comunicação 2.85 2.3 0.55

Networking 3.48 2.93 0.55

Gerenciamento de conflitos 2.71 2.3 0.41

Leis e regulamentação 2.48 2.07 0.41

Motivação Interna 3.65 3.31 0.34

Autoconsciência emocional 2.05 1.79 0.26
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No entanto, algumas dessas respostas se destacam. O gap é visivelmente maior 

nas competências: Autoconhecimento, Sensos de prazo e urgência, Flexibilidade, 

Base de valores e Gestão financeira. 

Da mesma forma, algumas competências se destacam por terem um gap de 

percepção baixo, tais como: Gerenciamento de conflitos, Leis e regulamentação, 

Motivação Interna e Autoconsciência emocional.  

Já em relação a produtores, o gap entre a percepção de posse de competências se 

repete em um número maior de respostas. Como mostra a Tabela 16, existe uma 

grande diferença entre a percepção com que produtores apresentam competências 

como Empatia, Autoconhecimento, Capacidade de Motivar, Persistência de visão, 

Disposição para aprendizagem, Mudança catalisadora, Colaboração, Flexibilidade, 

Sensibilidade organizacional, Desenvolvimento da equipe, Comunicação e Sensos 

de prazo e urgência e o que é observado pelos stakeholders. 

Em paralelo, apenas um dos gaps de competência representou uma baixíssima 

pontuação: Motivação Interna. 

Traçando uma relação entre ambos, aponta-se que os gestores cinematográficos 

avaliados apresentam um alto gap em algumas competências em comum, como 

Autoconhecimento, Disposição para aprendizagem, Flexibilidade e Senso de prazo e 

urgência. Da mesma forma, ambos avaliam que demonstram uma alta Motivação 

Interna, em congruência com a opinião de stakeholders. 



�64

Tabela 16

Competências de Liderança Pontuação 
Produtores

Pontuação 
Stakeholder 
- Produtores

Gap Produtores

Empatia 3.08 1.75 1.33

Autoconhecimento 3.19 1.86 1.33

Capacidade de motivar 3.58 2.28 1.3

Persistência de visão 3.77 2.54 1.23

Disposição para aprendizagem 3.38 2.21 1.17

Mudança catalisadora 3.08 1.93 1.15

Colaboração 3.23 2.11 1.12

Flexibilidade 3.12 2.04 1.08

Sensibilidade organizacional 3.35 2.29 1.06

Desenvolvimento da equipe 2.85 1.86 0.99

Comunicação 3.35 2.38 0.97

Sensos de prazos e urgência 3.65 2.68 0.97

Base de valores 3.35 2.39 0.96

Delegação 3 2.04 0.96

Gerenciamento de conflitos 3.12 2.31 0.81

Resolução de problemas 3.46 2.68 0.78

Autocontrole 3.12 2.43 0.69

Gestão financeira 3.73 3.07 0.66

Networking 3.77 3.13 0.64

Leis e regulamentação 3.35 2.71 0.64

Autoconsciência emocional 1.92 1.34 0.58

Motivação Interna 3.23 2.79 0.44
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4.1.2 Respostas - Competências de Gestão 

Para Stoner e Freeman (1999) gestão consiste em planejar, organizar, liderar e 

controlar o trabalho dos membros da organização. Para tanto, planejamento se 

resume a obter e aplicar recursos necessários para o alcance dos objetivos, 

estabelecer metas e prazos; organização consiste no processo de alocar os 

recursos, o trabalho e a autoridade a fim de atingir os objetivos específicos; Liderar 

consiste em dirigir, influenciar e motivar os profissionais a fim de que dêem o melhor 

de si; e controlar é garantir que o trabalho está sendo realizado da maneira mais 

eficaz, medindo desempenho e fazendo correções. De tais elementos que compõe a 

gestão, pode-se destacar as respostas: 

Gestão da proficiência: 40% de diretores e 69.2% de produtores afirmam que 

sempre gerenciam efetivamente o projeto através da implantação e alocação 

adequada de recursos. Já Stakeholders consideram que essa é uma competência 

apresentada com mais frequência por produtores, como ilustra a Tabela 17.01. 

Respostas - Gestão da proficiência

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 17.01 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Planejamento e logística: Segundo a Tabela 17.02 ,76.2% dos diretores 

consideram que sempre procuram se inteirar sobre as datas do cronograma, 

desembolsos de recursos, etc. Já 73.1% dos produtores consideram que o fazem 

sempre. Em comparação, os stakeholders avaliam que produtores apresentam essa 

competência com mais frequência. 

Regras de conduta: 52.4% dos diretores afirmam sempre se certificarem de que as 

regras de conduta são seguidas nas produções. Já 69.2% de produtores afirmam 

fazê-lo. Para stakeholders, essa é uma competência apresentada com mais 

frequência por diretores, como na Tabela 17.03. 

Respostas - Planejamento e logística

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 15.02 - Fonte: João Gabriel Caffarelli

Respostas - Regras de conduta

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 17.03 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Influência: Como mostra a Tabela 17.04; 42.9% de diretores afirmam, muitas vezes, 

conquistar a adesão de pessoas fundamentais e construir uma rede de apoio. Já 

42.3% de produtores afirma realiza-lo sempre e a mesma porcentagem afirma 

realiza-lo muitas vezes. Para stakeholders, essa é uma competência preponderante 

em produtores. 

Gestão de profissionais : 47.6% dos diretores e 56% de produtores afirmam 

sempre fazer a gestão da estratégia ao identificar expectativa e alinhar a força de 

trabalho em busca dos objetivos da produção. Na visão dos stakeholders, essa é 

uma competência apresentada com mais frequência por produtores, como na Tabela 

17.05. 

Respostas - Influência

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela XYX.04 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Consciência organizacional: 38.1% de diretores consideram que muitas vezes 

compreendem e respeitam os níveis hierárquicos da produção. Já 65.4% dos 

produtores consideram que sempre o fazem. Para stakeholders, produtores 

apresentam uma consciência organizacional com maior frequência, como aponta a 

Tabela 17.06. 

Respostas - Gestão de profissionais 

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 17.05 - Fonte: João Gabriel Caffarelli

Respostas - Consciência organizacional

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 17.06 - Fonte: João Gabriel Caffarelli



�69

Operações: Como mostra a Tabela 17.07; 42.9% dos diretores afirmam sempre ter 

conhecimento acerca dos desafios logísticos ligados à realização do projeto. Já 

80.8% dos produtores afirmam sempre apresentar essa competência. Já, para 

stakeholders, essa é uma competência apresentada com mais frequência pelos 

produtores. 

Negociação: 28.6% de diretores avaliam que negociam muitas vezes com membros 

da equipe, empresas e órgãos. A mesma porcentagem acredita que o faz algumas 

vezes. Já 61.5% dos produtores acreditam que fazem isso em todas as produções. 

As respostas dos stakeholders apontam que tal competência é preponderante nos 

produtores, como ilustrado na Tabela 17.08. 

Respostas - Operações

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 17.07 - Fonte: João Gabriel Caffarelli

Respostas - Negociação

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 17.08 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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No que diz respeito às competências de gestão avaliadas na presente pesquisa, 

observa-se na Tabela 18, que diretores apresentam um gap significativo entre sua 

percepção de posse de competências como Planejamento e Logística e Gestão de 

profissionais.  

Já para produtores, como ilustra a Tabela 19, foi avaliado um gap significativo entre 

a percepção dos avaliados sobre seu conhecimento acerca de Regras de conduta. 

Paralelamente, competências como Negociação e Planejamento e logística 

contabilizaram um pequeno gap de percepção. 

. 

Tabela 18

Competências de Gestão Pontuação 
Diretores

Pontuação 
Stakeholders > 

Diretor

Gap Diretores

Planejamento e logística 3.71 2.41 1.3

Gestão de profissionais 3.29 2.32 0.97

Gestão da proficiência 3.1 2.15 0.95

Operações 3.19 2.3 0.89

Regras de conduta 3.38 2.52 0.86

Negociação 2.43 1.63 0.8

Influência 3.1 2.33 0.77

Consciência organizacional 3 2.57 0.43

Tabela 19

Competências de Gestão Pontuação 
Produtores

Pontuação 
Stakeholders > 

Produtores

Gap Produtores

Regras de conduta 3.62 2.44 1.18

Consciência organizacional 3.65 2.71 0.94

Operações 3.77 2.9 0.87

Influência 3.27 2.45 0.82

Gestão de profissionais 3.36 2.54 0.82

Gestão da proficiência 3.54 2.86 0.68

Negociação 3.46 3 0.46

Planejamento e logística 3.08 3.03 0.1
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4.1.3 Respostas - Competências de Gestão Cinematográfica 

Por fim, as respostas também forneceram importantes informações a respeito de 

competências ligadas especificamente à gestão cinematográfica. Como elucidado ao 

longo do trabalho, dois profissionais se destacam como figuras de gestão de um 

projeto cinematográfico. 

Para Houghton (1991), o produtor é um um administrador criativo, responsável por 

contratar a maioria dos profissionais envolvidos na produção, bem como coordena-

los para que seus trabalhos funcionem sob um mesmo propósito. 

Para Britz (2010), o produtor deve possuir o desejo de compreender o próximo 

(Tabela 17.20), ser afetivo, andar entre o racional e o criativo, ter conhecimento 

acerca de meios de financiamento de projetos e estabelecer prazos e datas (Tabela 

17.01). Além disso, é importante ter resistência para trabalhar por mais de 12 horas 

diárias durante vários meses. 

Por fim, Creativeskillset (2003), o produtor cinematográfico deve ter um bom senso 

de negócios, ter entendimento de finanças (Tabela 14.01), ser motivado (Tabela 

14.08), ter visão artística (Tabela 14.03), motivar pessoas (Tabela 14.04), resolver 

problemas sob pressão, garantir o financiamento de uma produção, ser capaz de 

controlar o orçamento, garantir o cumprimento de regras (Tabela 17.04) e ter 

excelentes habilidades de comunicação (Tabela 14.13). 

Para Houghton (1991), quando as filmagens estão prestes a começar,o diretor é 

responsável por guiar os profissionais através de motivação (Tabela 14.04) e 

influência (17.03), saber usar as ferramentas e recursos (Tabela 17.02) e 

incrementar o material ao máximo. 

Para Lumet (1995), parte do trabalho do diretor é contratar os melhores 

profissionais, assim como direciona-los de acordo com a sua visão (Tabela 17.03), 

avaliar quando as gravações atingiram a qualidade esperada. Para ele, o processo 

de decisão desse último quesito é altamente instintivo. Além dessas competências, 

Lumet (1995) avalia que o diretor deve saber tomar decisões sob pressão, colaborar 

e trabalhar em equipe, saber trabalhar com o orçamento da produção, com os riscos 

e se preparar bastante. 
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Para Creativeskillset (2003), o diretor deve ter visão artística e habilidades criativas, 

ter comprometimento inabalável com o projeto, ser um líder autoconfiante, delegar 

(Tabela 14.08), colaborar (Tabela 14.16), inspirar (Tabela 14.17), ser comunicativo 

(Tabela 14.13), ser motivado (Tabela 14.08) e trabalhar sob pressão e por longas 

horas. 

Seguindo esses conceitos, podemos destacar as seguintes respostas obtidas na 

pesquisa: 

Tomar decisões racionais: 38.1% de diretores consideram que muitas vezes 

realizam a tomada de decisões baseada em termos técnicos e racionais, como a 

disponibilidade de recursos e a capacidade do orçamento, já 65.4% de produtores 

consideram que o fazem sempre. Stakeholders avaliam que essa é uma 

competência mais frequentemente apresentada pela produção, como mostra a 

Tabela 18.01 

Tomar decisões instintivas: Como ilustra a Tabela 18.02; 47.6% dos diretores 

consideram que tomam , muitas vezes, decisões baseadas em instinto criativo, já 

42.3% dos produtores consideram que o fazem algumas vezes. Em comparação, 

stakeholders avaliam que essa é uma competência é apresentada com mais 

frequência por diretores. 

Respostas - Tomar decisões racionais

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 18.01 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Preparação artística: Como ilustra a Tabela 18.03; 42.9% dos diretores consideram 

que muitas vezes procuram ensaiar com os atores e decupar o plano de filmagem 

durante a pré-produção. Já 53.8% dos produtores consideram que o fazem sempre. 

Em comparação, os stakeholders avaliam que essa é uma competência apresentada 

com mais frequência por diretores. 

Respostas - Tomar decisões instintivas

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 18.02 - Fonte: João Gabriel Caffarelli

Respostas - Networking

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 18.03 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Autoconfiança: 47.6% de diretores afirmam algumas vezes possuir sólido senso de 

valor próprio e a convicção das metas que visa atingir. 46.2% de Produtores 

consideram que sempre apresentam tal confiança. Na visão de Stakeholders, essa é 

uma competência apresentada mais frequentemente por diretores, como mostra a 

Tabela 18.04. 

Resistência: 42.9% dos diretores afirmam sempre serem capazes de trabalhar por 

mais de 12 horas diárias, caso necessário. Paralelamente, 35.6% dos produtores 

afirmam sempre possuírem tal resistência. Para stakeholders, diretores apresentam 

tal competência mais frequentemente, como mostra a Tabela 18.05. 

Respostas - Autoconfiança

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 18.04 - Fonte: João Gabriel Caffarelli

Respostas - Resistência

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 18.05 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Trabalho em equipe e colaboração: 47.6% de diretores e 46.2% de produtores 

afirmam sempre fomentarem um senso de objetivo comum entre os membros da 

equipe. Para stakeholders, essa é uma competência apresentada mais 

frequentemente por diretores, como mostra a Tabela 18.06. 

Interesses: 52.4% de diretores consideram expectativas e necessidades das partes 

envolvidas. Já 46.2% dos produtores afirma sempre apresentar tal competência. 

Para stakeholders, essa é uma competência apresentada com mais frequência por 

diretores, como mostra a Tabela 18.07. 

Respostas - Trabalho em equipe e colaboração

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 18.06 - Fonte: João Gabriel Caffarelli

Respostas - Interesses

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 18.07 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Efetividade da comunicação: 38.1% dos diretores afirmam sempre se utilizar de 

comunicação e transparência para garantir o envolvimento de toda equipe. A mesma 

porcentagem considera que realiza isso muitas vezes. 46.2% de produtores afirmam 

sempre fazê-lo. Para stakeholders, essa é uma competência apresentada com mais 

frequência por produtores, como ilustra a Tabela 18.08. 

Respostas - Efetividade da comunicação

Respostas de stakeholders

Respostas de Diretores(as) Respostas de Produtores(as)

Tabela 18.08 - Fonte: João Gabriel Caffarelli
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Como mostra a Tabela 19, não há nenhum gap significativo entre a percepção de 

diretores sobre a posse de competências de gestão cinematográfica e o que é 

observado pelos stakeholders. No entanto, vale destacar o baixíssimo gap existente 

na comparação de percepção de competências como Preparação artística, 

Autoconfiança, Resistência e Tomada de decisões instintivas. 

Como ilustrado pela Tabela 20, existem gaps significativos entre a percepção das 

seguintes competências em produtores cinematográficos: Interesses, Preparação 

artística e Efetividade da Comunicação. 

Tabela YYXX.09

Competências de Gestão 
Cinematográfica

Pontuação 
Diretores

Pontuação 
Stakeholders > 

Diretores

Gap Diretores

Efetividade da comunicação 3.14 2.24 0.9

Tomar decisões racionais 3.43 2.57 0.86

Interesses 3.05 2.25 0.8

Trabalho em equipe e 
colaboração

3.19 2.54 0.65

Preparação artística 3.14 2.73 0.41

Autoconfiaça 3.05 2.68 0.37

Resistência 3.05 2.86 0.19

Tomar decisões Instintivas 2.95 2.86 0.09

Fonte: João Gabriel Caffarelli
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4.2. Principais resultados 

Finalmente, cabe ressaltar as competências destacadas na pesquisa por 

apresentarem uma alta pontuação na avaliação dos gestores e um alto gap 

calculado entre a avaliação de stakeholders. 

A tabela 21 aponta competências em que tanto diretores quanto produtores podem 

incrementar treinamento e capacitação para que sua própria avaliação quanto à 

frequência que as realizam vá de encontro com a percepção daqueles à sua volta.  

Tabela 20

Competências de Gestão 
Cinematográfica

Pontuação 
Produtores

Pontuação 
Stakeholders > 

Produtores

Gap Produtores

Interesses 3.27 2.14 1.13

Preparação artística 3.08 1.96 1.12

Efetividade da comunicação 3.31 2.31 1

Autoconfiaça 3.19 2.36 0.83

Tomar decisões Instintivas 2.42 1.63 0.79

Trabalho em equipe e 
colaboração

3.23 2.46 0.77

Tomar decisões racionais 3.65 3 0.65

Resistência 2.92 2.66 0.26

Tabela 21

Diretores Produtores

Base de valores Sensibilidade organizacional

Flexibilidade Flexibilidade

Disposição para aprendizagem Colaboração

Sensos de prazos e urgência Mudança catalisadora

Autoconhecimento Disposição para aprendizagem

Persistência de visão

Capacidade de motivar

Autoconhecimento

Empatia

Fonte: João Gabriel Caffarelli

Fonte: João Gabriel Caffarelli
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De forma a embasar as conclusões, e finalmente responder a problematização da 

pesquisa,  foram identificados os resultados que apresentaram uma alta pontuação 

de frequência (Maior ou igual a 3) e um baixo gap (Menor ou igual a 0.75), como 

ilustrados na Tabela 22 para diretores e 23 para produtores. 

 

Tabela 22

Competências de 
Liderança

Diretor Stakeholders 
-DIretores

Gap Diretores

Motivação Interna 3.65 3.31 0.34

Networking 3.48 2.93 0.55

Persistência de visão 3.38 2.76 0.62

Sensibilidade 
organizacional

3.19 2.45 0.74

Autocontrole 3.05 2.45 0.6

Delegação 3 2.27 0.73

Tabela 23

Competência de 
Liderança

Pontuação 
Produtores

Pontuação 
stakeholders 
- Produtores

Gap 
Produtores

Networking 3.77 3.13 0.64

Gestão financeira 3.73 3.07 0.66

Leis e regulamentação 3.35 2.71 0.64

Motivação Interna 3.23 2.79 0.44

Autocontrole 3.12 2.43 0.69

Fonte: João Gabriel Caffarelli

Fonte: João Gabriel Caffarelli
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

No presente capítulo são apresentadas a síntese dos resultados da pesquisa, bem 

como suas contribuições, limitações e sugestões para futuros trabalhos. 

5.1. Síntese dos principais resultados 

O presente trabalho de pesquisa buscou identificar as competências preponderantes 

de liderança em gestores cinematográficos do Distrito Federal. 

Através da literatura, foi possível estabelecer a presença de duas importante figuras 

de gestão em projetos cinematográficos, o diretor e o produtor. Aos olhos da 

literatura, ambos são importantes para o desenvolvimento e a realização de obras 

cinematográficas. 

No que diz respeito as competências respectivas de cada uma dessas figuras de 

gestão dentro de um projeto cinematográfico, alguns resultados da pesquisa 

merecem destaque.  

Em diretores, as competências que apresentaram um menor gap entre a pontuação 

de frequência avaliados por eles e a respectiva pontuação de stakeholders foram: 

Tomar decisões instintivas; Resistência; Autoconfiança; e Preparação artística. 

De fato, Lumet (1995) corrobora com o fato de diretores possuírem um senso 

instintivo que os auxilia na tomada de decisões, bem como a necessidade da 

preparação artística antes do processo de filmagem. O autor aponta que uma 

autoconfiança do diretor é de suma importância para manter o apoio do resto da 

equipe, que inclina-se sobre ele nos momentos de crise que surgem nas produções. 

Já para produtores, os resultados apresentam que três competências com as 

menores pontuações no gap são: Resistência; Tomar decisões racionais e Trabalho 

em equipe e colaboração.  

Desse modo, como aponta Britz (2010), o Brasil é um dos poucos países do mundo 

onde se filmam 12 ou mais horas por dia, seis dias por semana, com um intervalo de 

uma hora para almoço, logo, ser capaz de trabalhar longas horas, quando 

necessário, é algo imprescindível para produtores e diretores.  
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Da mesma forma, o produtor deve ser capaz de tomar decisões de maneira racional, 

ao levar em consideração fatores como a qualidade da equipe, as locações da 

filmagem, a quantidade de diárias, entre outros.  

Por fim, Trabalhar em equipe e colaboração é uma competência que apresentou um 

pequeno gap entre as respostas dos gestores e dos stakeholders em ambos os 

casos.  

Para Britz (2010), a colaboração entre diretor, diretor de fotografia e diretor de arte é 

vital para um filme, pois se trata de uma colaboração artística entre aqueles que vão 

contar a história e registrá-la. A partir disso, surgem as demandas de gestão que 

deverão ser atendidas pelos produtores. 

Da mesma forma, Lumet (1995) aponta que ter os melhores profissionais criativos 

em cada departamento é vital, e a colaboração surge do desafio que esses impõe ao 

diretor em busca da verdade. De fato, existem tantos aspectos dentro de uma 

produção cinematográfica, que seria impossível para um diretor ou produtor ser 

excelente em todos essas competências, logo esses devem trabalhar em 

colaboração com os outros profissionais para que o trabalho seja concluído de 

maneira eficaz e com a qualidade almejada. 

No que diz respeito às competências de gestão, os resultados apontam algumas 

competências que merecem destaque. Na avaliação comparada dos diretores e de 

stakeholders, uma das competências apresentou um pequeno gap, Consciência 

organizacional.  

Para diretores, a frequência com que apresentam uma compreensão e respeito pela 

hierarquia organizacional em produções cinematográficas é alta. As respostas de 

stakeholders corroboram com essa afirmação. De fato, um projeto cinematográfico 

pode chegar a possuir mais de 100 profissionais trabalhando ao mesmo tempo, logo, 

faz-se necessária a compreensão da estrutura de cada projeto para que as decisões 

sejam tomadas e passadas adiante com clareza e efetividade.  

Na avaliação acerca das competências de gestão apresentadas por produtores, as 

respostas apontam um pequeno gap nas seguintes competências: Planejamento e 

Logística e Negociação.  
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Como citado anteriormente, a partir da análise técnica e do plano de filmagem, 

realizado pelo assistente de direção, produtores traçam uma estimativa de 

quantidade de tempo necessário para a s filmagens, os locais onde essas serão 

realizadas e quantas pessoas deverão ser contratadas (BRITZ, 2010). Negociação, 

por sua vez, é uma competência necessária para que produtores possam lidar tanto 

com fornecedores quanto com os próprios membros da equipe, a fim de reduzir os 

gastos e acomodar os recursos de maneira satisfatória para as partes envolvidas.  

Por fim, as respostas acerca das competências de liderança avaliadas pelos 

gestores e stakeholders, bem como as respectivas comparações, são de suma 

importância para o presente trabalho.  

Para diretores, algumas respostas se destacaram por apresentar uma alta 

frequência avaliada por eles e um baixo gap entre as respostas de stakeholders, são 

elas: Motivação interna; Networking; Sensibilidade organizacional; Persistência da 

visão; Autocontrole e Delegação.  

Por outro lado, as respostas obtidas de produtores apontam uma alta frequência e 

um baixo gap nas seguintes competências: Networking; Gestão Financeira; 

Motivação interna; Leis e regulamentação e Autocontrole. 

Como destaca Fullan (2001) a construção da relação com os liderados é uma 

competência essencial para figuras de liderança. Goleman (1995), por sua vez, 

aponta a habilidade de administrar relacionamentos como um dos fatores que 

compõe a inteligência emocional, da qual compartilham líderes. Como os 

profissionais cinematográficos trabalham em diversos projetos anualmente, e nem 

sempre a equipe que funciona para um projeto, funcionará para outro (BRITZ, 2010), 

almejar ampliar sua rede de contatos é uma competência necessária para diretores 

e produtores cinematográficos. Dessa forma, esses gestores detém uma ampla teia 

de opções colaborativas que podem se adaptar a cada projeto. 

Para Goleman (1995) e Mackoff e Wenet (2000), possuir convicção ou autoridade 

interior é uma competência considerada essencial para a formação de um líder. 

Projetos cinematográficos podem se arrastar durante anos, e demandar dos 

gestores um esforço físico e psicológico extremo. Logo faz-se necessário que 

diretores e produtores possuam uma motivação pessoal para continuarem atrelados 

ao projeto. 



�83

Goleman (1995) aponta que a habilidade de administrar ou controlar impulsos e 

emoções também é parte da formação da inteligência emocional. Autocontrole é 

observado nos gestores cinematográficos avaliados. 

Destaca-se que algumas competências que diferem entre os conjuntos 

apresentados como mais frequentes e com o menor gap em ambos os casos são: 

Persistência da Visão e Sensibilidade organizacional para diretores e; Gestão 

financeira e Leis e regulamentação, para produtores. 

A visão do diretor é de suma importância para o direcionamento que o projeto toma 

ao longo de sua produção. É sobre ela que outros profissionais se inclinarão para o 

desenvolvimento de seus trabalhos, logo ela deve ser bem estruturara, e bem 

transmitida. Tal competência é apontada por Bennis (1997), Kotter (1996) e 

Thompson (1993), como presente em figuras de liderança. E a maneira através da 

qual o diretor transmite a sua visão demanda uma grande dose de Sensibilidade 

organizacional, que segundo Thompson (1993) trata-se de diplomacia para 

influenciar pessoas e representa um dos elementos do Inventário de Liderança 

Visionária. 

Da mesma forma, Bennis (1997) aponta a gestão de recursos como uma importante 

competência para líderes. Produções cinematográficas são, além de obras de arte, 

produtos com grande potencial comercial. Dessa forma, faz-se necessário a gestão 

eficiente desses recursos, principalmente financeiros, para que o retorno de 

investidores aumente. Em um mercado audiovisual crescente, como o caso do 

brasileiro, uma forte gestão financeira pode aumentar a produtividade de cada 

projeto e garantir melhor uso do financiamento, mais efetividade nos gastos e uma 

melhor prestação de contas. Como o financiamento de obras cinematográficas 

brasileiras advém em grande parte de leis de incentivo a cultura, produtores também 

devem conhecer as principais ferramentas para obte-los e garantir a produção do 

filme. 

Partindo dos resultados apresentados, é possível responder o objetivo da pesquisa: 

Quais as competências de liderança preponderantes em gestores 

cinematográficos? 

Para responder a pergunta, optou-se por levar em consideração a pontuação obtida 

pelas respostas de cada um dos gestores em relação a si mesmo e posterior 
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diferença entre a pontuação obtida de stakeholders em relação aos gestores. Dessa 

maneira, é possível afirmar que o conjunto de competências que atendem esses 

fatores, resulta nas competências de liderança preponderantes em gestores 

cinematográficos. Tais competências foram ilustradas nas tabelas 22 e 23. 

Para diretores, as competências de liderança que apresentaram esses critérios 

foram: Motivação interna; Networking; Persistência de visão; Sensibilidade 

organizacional; Autocontrole; e Delegação. Já para produtores, as competências de 

liderança em destaque foram : Networking; Gestão financeira; Leis e 

regulamentação; Motivação interna; e Autocontrole. 

Dessas, destaca-se inicialmente Persistência de visão, que diz respeito a manter 

claros os objetivos estabelecidos a curto, médio e longo prazo, e que guiam o 

sentido da produção. Em seguida, Sensibilidade organizacional se destaca por 

representar a capacidade do gestor de criar redes de relacionamento dentro do 

projeto/organização afim de praticar a influência de maneira diplomática. Já 

delegação é intrinsicamente ligada com a capacidade dos diretores de demandar 

dos subordinados processos e funções essenciais para o desenvolvimento do 

projeto. 

Já para produtores, as competências que dizem respeito à Gestão financeira e ao 

conhecimento acerca de Leis e regulamentação vão de encontro com o que a 

literatura de gestão cinematográfica apresenta como sendo função do produtor(a) 

cinematográfico(a). Ademais, tais competências se mostram ainda mais importantes 

em um contexto brasileiro, onde o financiamento da maioria de projetos de longa e 

curta metragem é feito através de leis de incentivo, editais públicos e benefícios de 

isenção fiscal de empresas privadas. Para o sucesso de tais leis e editais frente à 

sociedade, os proponentes e beneficiários devem apresentar uma enorme 

responsabilidade, conhecimento de gestão financeira e legislativa para que a 

prestação de contas seja feita de forma clara, confiável e dentro da lei. 

Por fim, cabe ressaltar que competências como Motivação interna; Autocontrole; e 

Networking se mostraram preponderantes (alta pontuação e baixo gap) em ambos 

os resultados. Isso mostra que ambas as figuras apresentam um importante grau de 

liderança dentro de produções cinematográficas. Motivação interna e autocontrole 

são dois elementos importantes apresentados por Goleman (1996) para a formação 
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da Inteligência Emocional, presente nos líderes. Já Networking, que diz respeito a 

vontade de ampliar sua rede de contatos, é muito importante para um líder gestor de 

projetos, uma vez que ele pode não só garantir a continuidade de seus trabalhos e 

projetos, como fazer uma seleção e contratação de profissionais de maior qualidade 

e que cujos traços de personalidade artística funcionam de acordo com o estilo do 

filme. 

Frente aos resultados, conclui-se que ambos gestores estudados têm importantes 

papéis na estruturação, desenvolvimento e realização de projetos cinematográficos. 

Da mesma forma, ambos apresentam tanto competências de liderança similares 

quanto específicas, mesmo que representem funções diferentes de gestão.  

O presente trabalho reafirma as teorias de gestão, liderança e gestão 

cinematográfica, contribuindo para a elaboração de um perfil de liderança dentro dos 

fatores em que foi realizada a pesquisa. Projetos cinematográficos são importantes 

tanto para a cultura de uma região quanto para a sua economia, logo todo estudo 

apresenta novas oportunidades de fortalecer o crescente mercado cinematográfico 

nacional. 

5.2. Contribuições, limitações e recomendações 

O presente trabalho contribui na apresentação de um perfil de liderança formado por 

competências específicas em gestão e gestão cinematográfica. Da mesma forma, o 

trabalho traça uma relação entre a percepção dos gestores quanto a realização de 

competências de liderança e a percepção daqueles à sua volta, fornecida por 

profissionais da área cinematográfica/audiovisual do Distrito Federal. 

A partir dessa relação, foi possível traçar quais competências de liderança os 

gestores acreditam que realizam com bastante frequência e estabelecer um gap 

entre essas e as respostas obtidas dos chamados stakeholders. Tal resultado pode 

contribuir para gestores cinematográficos ao apontá-los quais competências devem 

incrementar através de treinamento, capacitação ou esforço interno para que a 

percepção daqueles à sua volta vá de encontro com a sua própria. Dessa forma, é 

possível engrandecer as figuras de liderança, a fim de fornecer mais eficácia e 

produtividade a produções cinematográficas.  
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De uma maneira geral, a principal limitação da pesquisa foi o tempo de elaboração e 

aplicação dos questionários, que limitou-se a 78 respostas, recolhidas apenas no 

Distrito Federal.  

O cinema local possui características próprias, com suas políticas de fomento, 

concorrência, fornecedores e produtoras cinematográficas específicas. Logo, como 

sugestão para pesquisas futuras, propõe-se a aplicação da pesquisa em outras 

regiões e com uma amostra mais significativa para que o trabalho tenha uma 

validação nacional. 
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