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Quesito 1 – Potencial Criativo da Proposta Audiovisual. 

Título do Projeto: Prazeres Secretos 

Tipologia: Obra de Longa-metragem de Ficção 

Storyline / Logline:  
Fabiano é um conceituado fotógrafo gastronômico que secretamente sente desejo por Aline, nova 
namorada de Júlio, seu amigo. Maristela é uma funcionária exemplar que esconde das pessoas o 
fato de ser racista. O problema é que Júlio é negro, bonito, inteligente e começa a trabalhar em sua 
seção. Bruna é uma jovem mãe burguesa solitária e cansada do vazio dos shoppings e 
restaurantes, que resolve se exibir na internet. O problema é que o  vídeo vazou e agora seu filho 
Cadu é alvo de bullying na escola. Júlio está sempre trocando de parceira, o que elas não sabem é 
que ele filma as relações sexuais e depois expõe os filmes na internet. Lucas se aproveita de sua 
empresa de monitoramento para invadir a intimidade de suas clientes, colocando câmeras 
escondidas em lugares privados. Elias é um médico que trafica bebês disfarçado de profissional 
atencioso.  

 

1.1 Relevância do tema, comunicabilidade e adequação da proposta ao público-alvo              
Quesitos Critérios Observações 

Tema, Premissa e 
Enredo-base 

Clareza/Definição 
Plausibilidade da premissa 
Enredo 
Originalidade/Atualidade/Abrangência 

Tema de fundo, premissa e enredo-base claros. 

 

 

Aspectos técnicos e de linguagem esclarecidos de forma 
suficiente. 

 

 

 

Público-alvo é definido de forma excessivamente 
genérica. 

Linguagem e 
Concepção Visual 

Clareza estética e de linguagem 
Coerência dos elementos narrativos 
Aproveitamento das referências  
Adequação técnica, de equipamentos 
ou materiais 
Distinção do arranjo estético 

Comunicação e 
Viabilidade 

Objetividade da exposição 
Adequação da proposta ao público 
Adequação de tom e gênero 
Potencial de empatia 
Sustentação de interesse 

 

1.2 Estrutura dramática e construção dos personagens. 
Quesitos Critérios Observações 

Personagens 

Clareza dos perfis (motivações e 
objetivos) 
Conflitos e situações de escolha 
Relações entre personagens 
Coerência do desempenho dramático 

Universo e personagens suprem as demandas de enredo 
e premissa. Conflitos e motivações são interessantes. 

 

Os blocos narrativos são bem delineados. 

Há uso de jogos de ponto de vista e estratégias de 
identificação. 

Argumento apresenta narrativa coesa e com satisfatória 
utilização de elementos dramáticos. 

 

 

Estrutura Narrativa 
do Argumento 

Coesão das Leis do Universo e 
Verossimilhança  
Coesão da trama 
Eficiência dos ganchos e viradas 
Coerência do desfecho 
Tramas secundárias 
Construção de tom e gênero 
Execução do modelo narrativo 
Estratégias de identificação 

Observações Adicionais: 

 

 

1.1 Relevância do tema, comunicabilidade e adequação da proposta 
ao público-alvo 

Nota: 3.5 

1.2 Estrutura dramática e construção dos personagens / Pesquisa e 
conceito (DOC). 

Nota: 4,0 
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Quesito 2 – Qualificação técnica dos profissionais contratados, ou a serem contratados, 
relacionando a Proposta Audiovisual ao histórico de projetos de obras e formatos de obra 
audiovisual desenvolvidos. 

Para este quesito foram considerados como peças relevantes principalmente os perfis da área 
de roteiro (roteiristas, dialoguistas e argumentistas), autores teatrais, literários e profissionais 
ligados à área de desenvolvimento de narrativas. De acordo com o tipo de proposta 
audiovisual, profissionais como animadores e ilustradores também receberam maior atenção. 
Os profissionais cujos contratos ou cartas de intenção não constassem do projeto não foram 
considerados na análise.   
 
Atentamos para a quantidade, formato e tipologia das obras constantes do currículo dos 
profissionais, bem como o resultado (de público ou crítica) obtido por elas. Além disso, 
consideramos a compatibilidade entre as experiências prévias dos profissionais e a proposta 
presentemente apresentada para desenvolvimento. Destacamos que, para a definição da 
pontuação, utilizamos apenas as informações constantes dos formulários de currículo, sem 
complementá-las com pesquisas ou informações prévias. 
 
Os profissionais contratados para desenvolvimento da proposta “Prazeres Secretos” possuem 
muito pouca experiência com criação de roteiros ou outros tipos de obras narrativas, 
recebendo pontuação 1 no quesito. Observamos que títulos ainda em fase de negociação ou 
produção não foram considerados, uma vez que é impossível conferir informações ou aferir 
resultados. 
 
 

Nota Quesito 2: 1 

 
 
Quesito 3 – Histórico de projetos desenvolvidos e produzidos pela empresa brasileira 
independente proponente. 
Para definição da pontuação deste quesito, foram consideradas a quantidade e tipologia das 
obras produzidas ou desenvolvidas pela empresa proponente, premiações recebidas, 
participações em festivais, índices de audiência e bilheteria. Também foram considerados, de 
forma secundária, outros tipos de produções artísticas, como organização de festivais, de 
eventos, produção de musicais e peças de teatro. Destacamos que, para a definição da 
pontuação do quesito, utilizamos apenas as informações constantes dos formulários de 
currículo, sem complementá-las com pesquisas ou informações prévias. 
 
A empresa proponente possui experiência com produção de obras audiovisuais. No entanto, 
seu histórico é significativamente menos expressivo do que o de outras empresas avaliadas, 
recebendo pontuação 3 no quesito. 
 
 

Nota Quesito 3: 3 

 
 
 

Nota Final Proposta: 2,7 

 
 
 

 
Nota Quesito 1:  

 
3,8 


