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Resumo 

 

O autor do artigo vem desenvolvendo projeto de pesquisa no qual analisa alternativas 

para integração e sincronização entre os ciclos de vida de produção de TV e 

desenvolvimento de software. Durante a revisão bibliográfica relativa aos processos de 

produção de TV, foi possível observar entre os autores consultados uma mistura 

associada a atividades técnicas, administrativas e gerenciais. Neste artigo são 

apresentadas alternativas conceituais para (i) equacionar tal mistura com a definição do 

que se considera como constituindo uma espécie de processo base (não normativo) a 

partir do qual a integração e sincronização dos ciclos de vida têm sido desenvolvidas e 

para (ii) definir, a partir de noções de gerenciamento, os limites do projeto e da 

operação contínua na produção de programas de TV. 

 

Palavras-chave: TV; estudos de produção de TV; processo de produção de TV; 
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O autor deste artigo iniciou em janeiro de 2016 uma investigação
3
 na qual são 

analisadas alternativas para integrar e sincronizar os ciclos de vida
4
 da produção de TV 

e do desenvolvimento de software. Tais integração e sincronização podem ser 

justificadas inicialmente em função de uma reconfiguração observável no ecossistema 

televisual especialmente a partir da experiência de segunda tela
5
: o modo de ver TV tem 

variado, assim como a experiência básica de TV
6
. Além dessa justificativa baseada na 

experiência, o eventual uso futuro de big data por emissoras de TV (de modo a fornecer 

publicidades direcionadas aos membros da audiência) também pode ser apontado como 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Docente do programa de Mestrado e Doutorado em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná. 

Doutor em Comunicação e Linguagens e coordenador do grupo de pesquisa TECA (Tecnologias: Experiência, 

Cultura e Afetos). E-mail: cemarquioni@uol.com.br. 
3 Trata-se de projeto de pesquisa conduzido como parte das atividades do pesquisador junto ao Programa de Mestrado 

e Doutorado no qual atua. 
4 Um ciclo de vida pode ser definido resumidamente como “a série de fases pelas quais um projeto passa desde sua 

iniciação até seu fechamento. As fases são geralmente sequenciais, e seus nomes e quantidades são determinadas 

pelas necessidades de gerenciamento e controle da organização (ou das organizações) envolvida(s) no projeto, da 

natureza do projeto e de sua área de aplicação” (PMBOK, 2013, p. 38). 
5 Uma explicação para o conceito de experiência de segunda tela adotado pode ser obtida em outros dois artigos do 

autor, cotados nas referências deste trabalho (MARQUIONI, 2016a; 2017): no primeiro caso, a explicação possui 

enfoque comunicacional; o segundo artigo possui perspectiva mais técnica (em termos de desenvolvimento e 

manutenção de software). 
6 Sobre o que é considerado aqui como a experiência básica de TV, consulte Marquioni (2016b, p. 81-85). 
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um motivador para a integração e sincronização analisadas no projeto em curso. 

Contudo, neste artigo tais justificativas não são desenvolvidas: ao invés disso, aqui são 

apresentados os elementos centrais do que se considera como constituindo uma 

alternativa de processo base, que foi elaborado associado à investigação em 

desenvolvimento. 

 Compreender a motivação para o desenvolvimento de tal processo base é 

relevante para o entendimento deste paper. Ocorre que enquanto era realizada a revisão 

bibliográfica
7
 para analisar quais seriam as fases e atividades do ciclo de vida de 

produção de TV potencialmente afetadas pela integração e sincronização em 

investigação, constatou-se que o ciclo de vida de produção de TV possuía evidentes 

variações (significativas) na definição das fases e atividades a executar em cada etapa 

do processo dependendo do autor consultado. Vale observar que a perspectiva adotada 

nas referências bibliográficas consultadas é em relação ao produtor de TV. 

Adicionalmente foi possível notar uma efetiva mistura de atividades de ordem técnica, 

gerencial e administrativa. Tal mistura parecia contribuir potencialmente com a 

alienação do processo produtivo de TV (MAYER, 2009, p. 23) observado globalmente, 

o que caracterizava tanto um fator de dificuldade para as ações consideradas necessárias 

no caso de uma aplicação prática do projeto de pesquisa no futuro, como também 

constituía um risco em relação às análises conceituais em desenvolvimento (afinal de 

contas, as variações e a mistura dificultariam a identificação de quais atividades 

poderiam ter estabelecidos elos entre os ciclos de vida a integrar e sincronizar). 

Considerou-se então que tal mistura requeria sistematização antes de avançar com a 

integração e sincronização em investigação
8
. 

Observou-se ainda durante a revisão bibliográfica que as fontes consultadas não 

apresentavam uma distinção clara entre o projeto e a operação contínua de produção de 

TV. Uma vez que a ausência de tal distinção tende a dificultar a gestão do processo de 

produção televisual, o presente artigo desenvolve uma alternativa para delimitação das 

atividades do projeto e da operação contínua no contexto de produção de TV. 

                                                 
7 Em relação às fases e atividades do processo de produção de TV foram consultados (e são abordados ao longo deste 

artigo) Alan Wurtzel e John Rosenbaum, Herbert Zettl, Mark Gawlinski. No que diz respeito ao modo não linear de 

execução das fases e atividades, a referência utilizada é o processo de produção de TV proposto por Marcus Gillezeau 

e Evelyn Saunders. Todas as obras estão cotadas nas referências deste artigo. 
8 Deve ser observado, ainda, que evidentemente tem sido dedicada na bibliografia consultada uma atenção 

relativamente limitada para aspectos processuais de produção de TV: a ênfase nas obras é orientada a aspectos da 

prática. A afirmação pode ser constatada inclusive em relação às quantidades de páginas para abordar o tema. 

Contudo, a limitação teórica parece contribuir com a alienação no processo produtivo mencionada anteriormente – o 

que potencialmente compromete a execução prática da atividade. 
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Optou-se, então, por elaborar o que foi considerado como uma espécie de 

processo base (não normativo, e que abordasse as várias perspectivas consultadas) de 

produção de TV para a continuidade da pesquisa. 

Este artigo apresenta parte da definição de tal processo: o autor apresentou um 

levantamento preliminar em artigo que consta dos anais do Intercom 2016 

(MARQUIONI, 2016a). Assim, o presente texto complementa aquele, e os dados 

apresentados lá são apenas referenciados aqui. Mas vale reiterar que este artigo não 

aborda a integração entre os processos de produção de TV e de desenvolvimento de 

software objeto da pesquisa em curso: de fato, aqui é apresentada uma alternativa de 

sistematização do ciclo de vida de produção de TV a partir do referencial teórico de TV 

consultado. A partir do conteúdo aqui apresentado foi possível analisar objetivamente as 

possibilidades de integração e sincronização entre as atividades de produção de TV e 

desenvolvimento do app (o que será apresentado em trabalho futuro). De fato, tanto este 

artigo quanto o projeto em curso procuram contribuir com o desenvolvimento dos 

estudos de produção de TV: a perspectiva que vem sendo adotada parece habilitar um 

segmento de pesquisa derivado para aqueles estudos, em especial em relação à produção 

de TV. Tal segmento de pesquisa derivado vem sendo referenciado pelo autor como 

television software studies (estudos de software televisuais). A contribuição parece 

particularmente relevante quando observado que obras publicadas recentemente 

abordando o que seria o futuro da TV
9
 não têm tratado o tema da integração proposta na 

investigação em curso. Adicionalmente, as análises e reflexões que têm sido 

disponibilizadas (ao menos nas fontes consultadas) tratam especificamente da produção 

televisual ficcional; entende-se, contudo, que a integração entre ciclos de vida sendo 

investigada pode ser aplicável a séries de TV ou novelas, mas também a telejornais, 

reality shows, transmissões esportivas etc. Neste sentido, a investigação vem 

considerando a necessidade de que a integração e sincronização entre os ciclos de vida 

englobe a produção de apps independente da “forma cultural” (WILLIAMS, 2005) ou 

do gênero do programa televisual, reiterando-se a relevância em definir um processo 

que possa ser utilizado como referência para a produção de TV em geral (ao qual seja 

possível integrar o ciclo de vida de produção de TV àquele de desenvolvimento de 

software). 

                                                 
9 Como exemplos podem ser citadas “The future of Television” de Pamela Douglas, “Television is the new 

television” de Michael Wolff, “TV outside the box” de Neil Landau, entre outras. 
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Para iniciar é possível mencionar que as variações entre os processos de 

produção de TV nos autores consultados podem ser observadas já em relação aos nomes 

atribuídos às fases, antes de serem estendidas às tarefas a executar em cada etapa do 

processo. No Quadro 1, a seguir, é apresentada a nomenclatura sugerida pelos autores 

que constituem o referencial teórico da pesquisa. Ainda que haja um quase consenso em 

relação à nomenclatura atribuída às etapas que constituem as fases finais do ciclo de 

vida de produção de TV apresentadas no Quadro 1, para aquelas fases indicadas como 

iniciais é possível observar diferenças significativas. 

Quadro 1 – Nomenclatura das fases do ciclo de vida de produção de TV10 

 

 

Fonte: elaborado a partir de Marquioni (2016a, p. 10) 

 

Além das variações evidentes na nomenclatura das fases iniciais apresentadas no 

Quadro 1, vale destacar também o fato de que Mark Gawlinski é o único dentre os 

autores consultados que apresenta a Radiodifusão como constituindo uma das etapas do 

ciclo de vida do projeto de produção de TV (trata-se da única variação que pode ser 

observada entre os autores consultados em relação aos nomes sugeridos no grupo de 

fases finais). Entende-se aqui que, ainda que inquestionavelmente relevante (afinal de 

contas, os programas são produzidos para veiculação), a Radiodifusão parece fazer mais 

sentido se abordada enquanto parte da operação contínua (via gestão de operação) do 

programa, mas não necessariamente do projeto do programa de TV. Para compreender a 

afirmação vale recorrer a algumas definições propostas pelo Guia PMBoK (2013) – 

referência mundial para o gerenciamento de projetos. Naquele Guia, projeto é definido 

como 

um esforço temporário conduzido para criar um produto, serviço ou resultado 

único. A natureza temporária dos projetos indica que um projeto tem um início 

e fim definidos. O fim é alcançado quando os objetivos do projeto são 

alcançados ou quando o projeto termina – seja porque seus objetivos não serão 

atingidos, ou quando a necessidade do projeto não mais existe. Um projeto pode 

também terminar se o cliente (seja ele o cliente propriamente dito, o financiador 

ou o patrocinador) assim o deseja (PMBOK, 2013, p. 1). 

                                                 
10 A segmentação entre fases iniciais e fases finais é mantida apenas em relação ao Quadro 1 para ilustrar as 

semelhanças observáveis no segundo grupo de tarefas – para o processo base, abordado adiante, tal segmentação é 

removida. 

Autor

Alan Wurtzel; 

John Rosenbaum

Planejamento da pré-

produção
Setup  e ensaio Produção Pós-produção

Herbert Zettl
Planejamento da pré-

produção: da ideia ao script

Planejamento da pré-

produção: coordenação
Produção Pós-produção

Mark Gawlinski Desenvolvimento Pré-produção Produção Pós-produção Radiodifusão

Fases iniciais ciclo de vida produção de TV Fases finais ciclo de vida produção de TV
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Complementarmente à definição de projeto, outro conceito gerencial 

apresentado no Guia PMBoK é intitulado como gestão de operações, e constitui a “área 

de gerenciamento que se preocupa com a produção contínua de bens e/ou serviços. 

Envolve garantir que as operações de negócio continuem eficientes através do uso das 

necessidades de negócio ótimas e alcance de demandas de clientes” (PMBOK, 2013, p. 

13). A gestão de operações 

é responsável por supervisionar, orientar e controlar as operações de negócio 

[...] [, que] evoluem para dar apoio aos negócios do dia a dia, sendo necessárias 

para alcançar os objetivos estratégicos e táticos dos negócios. Exemplos 

envolvem: operações de produção, operações de fabricação [...] suporte de 

software e manutenção (PMBOK, 2013, p. 11). 

 

No cenário geral, enquanto o gerenciamento de projetos pode ser associado ao 

estabelecimento do produto ou serviço propriamente dito, a gestão de operações refere-

se à manutenção das ações do business cotidiano, inclusive quanto tal business é 

relativo à operação contínua associada a um projeto já executado. Esse parece ser 

exatamente o caso de um programa de TV, que tende a ter um projeto (eventualmente 

envolvendo a criação de programas piloto) para, em seguida, tal programa entrar em 

operação contínua e fazer parte da grade de programação da emissora.  Assim, a gestão 

de operações aborda aspectos que “estão fora do escopo de um projeto; contudo, há 

pontos de interseção  nos quais essas áreas se cruzam” (PMBOK, 2013, p. 12). Tais 

pontos de interseção , no caso da produção de TV, são apresentados adiante, no Quadro 

3. 

Mas antes de avançar é fundamental observar que se defende aqui que a clara 

distinção (inclusive para efeito de gestão apropriada) entre o projeto do programa de TV 

e sua operação contínua deveria constar do processo base definido. Em outros termos, 

parece apropriado avaliar e tratar variações entre gerenciamento de projetos e 

gerenciamento de operação contínua na produção de TV, o que envolve definir os 

limites da produção do programa de TV (que estaria sujeito ao gerenciamento de 

projetos), e de sua operação contínua (que estaria sujeito à gestão de operações). 

Entende-se que a fase Radiodifusão faria parte da operação contínua; assim, no Quadro 

2, que ilustra o processo base elaborado, a fase é apresentada separadamente das demais 

definidas para o ciclo de vida de projeto de produção de TV (uma vez que ela foi 

considerada como associada ao ciclo de vida de operação contínua de produção de TV). 
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Quadro 2 – Nomenclatura definida para o processo base de produção de TV 

 

 

Fonte: Proposto pelo autor 

 

Ainda que deslocada em relação às fases do ciclo de vida apresentadas no 

Quadro 2, é necessário destacar que, em termos práticos, a Radiodifusão não faz sentido 

isoladamente: afinal de contas, é necessária produção para que haja emissão. Esse 

isolamento da fase de Radiodifusão é abordado adiante. Por ora, vale compreender a 

nomenclatura adotada no processo base. 

Vale notar que a descrição das fases iniciais que motivou a atribuição da 

nomenclatura apresentada no Quadro 2 está disponível em outro artigo (MARQUIONI, 

2016a). Assim, tais descrições são omitidas aqui em função do tamanho máximo 

definido para o presente texto, e limita-se neste trabalho a mencionar que se optou no 

processo base por nomeá-las como (i) Concepção e (ii) Pré-produção. 

Mas uma descrição dessas fases inicias é necessária: a (i) Concepção constitui 

uma espécie de anteprojeto (um estudo de viabilidade), e corresponde ao momento 

quando a ideia geral do programa de TV é estabelecida, assim como as primeiras 

definições de alto nível são formalizadas (tanto na perspectiva técnica de TV quanto 

gerencial e administrativa). A segunda fase, (ii) Pré-produção, estaria associada ao 

momento em que, uma vez com a proposta do programa de TV aprovada (autorizando 

sua produção), haveria um projeto de produção de TV efetivamente estabelecido (em 

termos de gerenciamento de projeto, trata-se do momento da constituição do Project 

Charter
11

). Com o término da (ii) Pré-produção, os planos preliminares elaborados são 

refinados, equipes são constituídas e o projeto efetivamente avança. 

Em relação àquelas fases apresentadas no Quadro 1 como relativas às etapas 

finais do processo de produção de TV, tanto sua nomenclatura quanto descrição são 

mais uniformes; contudo, ainda é possível observar algumas variações nas descrições.  

Uma vez que estas fases finais não foram tratadas no artigo que consta dos anais do 

Intercom 2016, elas são apresentadas a seguir. 

Em sua Produção, Wurtzel e Rosenbaum informam que a fase é diretamente 

afetada pelo desenvolvimento do “videotape e de técnicas de edição do tape, [que fazem 

                                                 
11 O Project Charter constitui “um documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e provê o gerente 

de projetos com a autoridade para aplicar recursos organizacionais em atividades do projeto” (PMBOK, 2013, p. 63). 

Operação contínua

Concepção Pré-produção Produção Pós-produção Radiodifusão

Fases ciclo de vida de produção de TV



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

com que os] programas possam ser produzidos de diferentes maneiras” (1995, p. 12-13). 

Os autores indicam que quando a emissão ocorre ao vivo (ou mesmo no caso daqueles 

programas que são gravados em formato ao vivo – em que o tape constitui apenas o 

meio de armazenamento, como costuma ocorrer, por exemplo, com talk shows), tende a 

haver pouco uso de recursos de edição; por outro lado, nos programas que fazem uso de 

recursos de gravação para edição (como é o caso de telenovelas, por exemplo), o “tape 

não é apenas um meio de armazenamento, mas também uma ferramenta primária de 

produção” (1995, p. 13). Zettl (2000, p. 422) informa que sua etapa Produção engloba 

as responsabilidades de atender convidados e “agir como um segundo par de olhos para 

o diretor”, de modo a contribuir com a tomada de ações corretivas eventuais. Na 

Produção proposta por Gawlinski (2003, p. 141), “todo o material requerido para o 

programa é filmado em videotape”. Já para a última fase apresentada por todos os 

autores consultados, Wurtzel e Rosenbaum definem que a Pós-produção (1995, p. 14-

15) pode englobar “uma simples montagem de segmentos completos [gravados] como 

um procedimento altamente complexo envolvendo adição de efeitos especiais e recursos 

de computação gráfica”; para os autores, recursos de áudio também podem ser 

adicionados neste momento. Zettl (2000, p. 422-423) informa que na Pós-produção, 

caso se trate de conteúdo ao vivo ou gravado ao vivo, o material tipicamente estaria 

pronto; mas normalmente haveria necessidade de atuar em relação a atividades de 

edição, avaliação e retorno e manutenção de registros de memória do projeto. Na Pós-

produção de Gawlinski (2003, p. 141), “o programa finalizado é submetido a uma suíte 

de edição para adição de gráficos ou efeitos especiais”. 

Uma vez que existe evidente consenso em relação aos nomes das fases entre os 

autores, e mesmo a descrição é relativamente uniforme, no processo base as 

nomenclaturas foram mantidas como (iii) Produção e (iv) Pós-produção, e apenas uma 

pequena variação na descrição geral foi atribuída a cada etapa, procurando destacar os 

limites do projeto de produção de TV. No caso de um projeto de produção de TV, a fase 

(iii) Produção constitui aquela na qual todo o ambiente do programa (como o cenário, 

por exemplo) é disponibilizado. Trata-se ainda do momento quando são conduzidos 

programas piloto (inclusive para os programas que serão veiculados ao vivo) e há 

pesquisas preliminares de recepção; é também o momento quando a efetiva procura por 

patrocínio tende a ser sistematizada
12

. Finalmente, na (iv) Pós-produção são atribuídos 

                                                 
12 Merece ser destacado que durante a operação contínua podem ocorrer negociações e renegociações de patrocínio. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

aspectos finais de identidade visual e edição (mesmo em se tratando de programas ao 

vivo). Preferencialmente, deveria haver pesquisas adicionais de recepção. Entende-se 

que se trata também do momento quando encerra o projeto de produção de TV – a partir 

daqui, tanto a gravação de episódios quanto a transmissão ao vivo, conforme o caso, 

constituiriam atividades da operação contínua, inclusive relacionando a fase 

Radiodifusão apresentada anteriormente no Quadro 1. 

Neste momento vale retomar o isolamento da fase Radiodifusão mencionado 

anteriormente no Quadro 2 para abordar os pontos de interseção  entre o projeto e a 

operação contínua. O Quadro 3, a seguir, apresenta o que se considera aqui como 

constituindo um contexto mais próximo de situações típicas de produção de um 

programa de TV. 

Quadro 3 – Fases nas quais é possível observar interseção  entre projeto e operação contínua para produção de TV 

 

 

Fonte: Proposto pelo autor 

 

O Quadro 3 procura evidenciar que a fases de Produção e Pós-Produção são 

observáveis tanto no projeto de produção de TV quanto na operação contínua 

correspondente (constituem as fases em que é possível observar a interseção  entre o 

projeto e a operação contínua). O Quadro 4 procura representar a interseção  de modo 

mais claro (particularmente destacando que as fases tendem a ser as mesmas tanto no 

projeto quanto na operação contínua, apenas com algumas variações). 

Quadro 4 – Fases nas quais é possível observar interseção  entre projeto e operação contínua para produção de TV 

(representação integrando as fases de Produção e Pós-produção) 

 

 

Fonte: Proposto pelo autor 

 

Através da representação gráfica do Quadro 4 tenta-se evidenciar não apenas a 

interseção  de fases entre os ciclos de vida de projeto e operação contínua, como 

Concepção Pré-produção Produção Pós-produção

Produção Pós-produção Radiodifusão

Fases ciclo de vida PROJETO produção de TV

Fases ciclo de vida OPERAÇÃO CONTÍNUA produção de TV

Concepção Pré-produção => Projeto         + 

Radiodifusão

Produção Pós-produção

Fases ciclo de vida produção de TV

=> Operação contínua          +
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também deixar claro que durante a operação contínua não seria usual executar as fases 

de Concepção e Pré-produção. Contudo, caso seja detectada a necessidade de ajustes no 

programa de TV (por exemplo, em função de variação nos recursos financeiros – seja 

por corte ou aumento de recursos, o que pode acarretar variações na quantidade ou 

senioridade de profissionais – ou mesmo eventualmente para definir elementos de uma 

nova temporada do programa), parece razoável a execução do que poderia caracterizar 

um estudo de viabilidade para analisar os impactos associados às alterações. Logo, seria 

possível, ainda que em operação contínua, também executar um projeto em relação a 

um programa de TV – esta é a razão pela qual tanto o ciclo de vida de projeto quanto de 

operação contínua compartilham no Quadro 4 as fases Produção e Pós-produção. 

Considera-se, então, no processo base proposto, a produção de TV como 

associada não apenas ao ciclo de vida do projeto para criação do programa, mas também 

à operação contínua (através da qual o programa é mantido/produzido cotidianamente), 

além dos eventuais projetos de manutenção e análise de viabilidade de mudanças. 

Adicionalmente, a perspectiva parece contribuir com o entendimento de que resultados 

do projeto de produção de TV (como os cenários desenvolvidos, por exemplo) são 

utilizados na operação contínua enquanto o programa é parte da grade. 

Ainda, a possibilidade que as etapas iniciais sejam acionadas a qualquer 

momento (caso necessário) indica que as fases não necessitam ser executadas de modo 

sequencial (em formato que costuma ser referenciado como ciclo de vida em cascata). 

Evidentemente, a fase (i) Concepção deve ser a primeira executada no projeto de 

produção (pois é a partir dela que se estabeleceria o projeto propriamente dito). 

Mas, a partir de então, é possível executar as fases de um projeto eventualmente 

no formato dos processos propostos segundo a abordagem “All media producing” 

(GILLEZEAU; SAUNDERS, 2013), que aplica uma perspectiva circular para o ciclo de 

vida de produção de programas de TV (Figura 1). 
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Figura 1 – Ciclo de vida circular para produção de TV13 

Fonte: (GILLEZEAU; SAUNDERS, 2013) 

A opção pela abordagem circular (não necessariamente sequencial) para 

execução das fases é justificada então tanto pelo fato de que eventualmente durante a 

operação contínua pode ser executado um projeto para avaliar (em um programa piloto 

de TV, por exemplo) possibilidades em relação ao programa que vem sendo veiculado, 

como também pela necessidade de execução de atividades técnicas (em perspectiva da 

produção de TV), outras de caráter gerencial, além daquelas administrativas associadas 

a cada etapa. 

Com essa apresentação das fases e das descrições associadas, vale analisar a 

mistura mencionada que haveria entre as atividades técnicas, gerenciais e 

administrativas na bibliografia consultada, que parece tornar as atividades de produção 

de TV ainda mais complexas. Em uma situação limite, isso pode culminar com um 

contexto em que a emissora eventualmente não conseguiria (devido à mistura de 

atividades e consequente dificuldade em definir responsabilidades) atender de modo 

sistematizado ao formalismo mínimo da condução de um projeto (ou da operação 

contínua, quando for o caso). O Quadro 5 apresenta apenas a alternativa de 

equacionamento de tais atividades definidas no processo base: variações em relação às 

atividades das fases iniciais estão disponíveis em (MARQUIONI, 2016a) 

  

                                                 
13 Um destaque que merece ser realizado em relação à Figura 1 envolve o fato de que os nomes atribuídos às fases 

também diferem daqueles propostos pelos demais autores utilizados na referência deste artigo. 
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Quadro 5 – Organização das atividades técnicas, gerenciais e administrativas fases iniciais do ciclo de vida produção 

TV 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Marquioni (2016a) 

 

Mas há que se reiterar que tal organização não possui na pesquisa em 

desenvolvimento caráter normativo ou propositivo: de fato, ela foi realizada apenas para 

possibilitar considerar um processo de referência constituído a partir da perspectiva de 

um conjunto de pesquisadores e profissionais da área que compõem o referencial teórico 

da pesquisa na perspectiva da produção de TV. 

Quanto às etapas finais apresentadas no Quadro 1, em Produção Wurtzel e 

Rosenbaum (1995, p. 12-13) listam como tarefas a executar a (i) gravação do conteúdo 

ao vivo, (ii) a gravação do material em videoteipe e a (iii) preparação do set de 

filmagens para a próxima produção. Zettl, na etapa de Produção (2000, p. 422) indica as 

tarefas de (i) recepcionar convidados da produção, (ii) acompanhar o fluxo da produção 

e (iii) avaliar a produção. Gawlinski informa que sua Produção envolve a tarefa de (i) 

filmagem (2003, p. 142). Para a etapa de Produção, os autores concordam que se trata 

do momento em que ocorrem as filmagens propriamente ditas (ainda que Zettl não 

deixe isso explícito ao atribuir títulos para suas tarefas). De toda forma, há que se 

observar que apesar dessa uniformidade em relação à atividade técnica básica, 

novamente há variações significativas em termos das tarefas gerenciais e 

administrativas (ao ponto de Wurtzel e Rosenbaum inclusive não apresentarem 

Tipo atividade

Concepção Pré-produção

Identificar oportunidades Elaborar script

Gerar e organizar ideias em relação ao programa Selecionar ambiente de trabalho e equipamentos

Desenvolver o conceito do programa Examinar a locação

Realizar pesquisas para o programa

Planejar infra-estrutura interatividade

Estabelecer objetivos e abordagem de produção

Escrever a proposta do programa

Criar o storyboard

Definir papéis e responsabilidades requeridos Definir cronograma refinado de produção

Desenvolver cronograma prelimiar Revisar a proposta

Apresentar a proposta Revisar o orçamento

Apresentar o orçamento

Encontrar membros chave equipe de produção Selecionar pessoal

Realizar ações marketing  e promoção

Obter permissões e acessos a localidades

Administrativa

Gerencial

Fases ciclo de vida produção de TV

Técnica
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atividades gerenciais, enquanto Gawlinski não apresenta tanto as atividades gerenciais 

quanto administrativas). 

Em Pós-produção, Wurtzel e Rosenbaum (1995, p. 14-15) indicam a realização 

da (i) seleção das cenas que serão efetivamente utilizadas e (ii) a adição de elementos 

visuais e/ou áudio. Zettl (2000, p. 422) indica para Pós-produção as tarefas de (i) edição 

de vídeo e áudio, (ii) avaliação e feedback (inclusive aspectos de infra-estrutura para 

habilitar recursos de interatividade com a audiência) e (iii) arquivamento/registro. 

Gawlinski destaca as tarefa de (i) edição e (ii) adição de gráficos e efeitos especiais 

(2003, p. 142). Neste caso, os autores evidentemente privilegiam os aspectos técnicos (o 

que é compreensível), mas merece destaque o fato de que apenas Zettl indica 

explicitamente a necessidade gerencial de avaliar os recursos de feedback que são 

disponibilizados para a audiência interagir. O Quadro 6 apresena as variações 

apresentadas em relação às duas fases finais, segmentando as tarefas propostas pelas 

referências consultadas entre Técnicas, Gerenciais e Administrativas conforme o 

entendimento do autor deste artigo. 

Quadro 6 – Atividades técnicas, gerenciais e administrativas fases finais ciclo de vida produção TV 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Wurtzel e Rosenbaum (1995, p. 9-14); Zettl (2000, p. 411-422); Gawlinski 

(2003, p. 141-144) 

 

Analogamente ao que ocorrera anteriormente, o Quadro 7 apresenta as tarefas 

nas etapas das fases finais em relação ao processo base. É importante observar que 

Autor Tipo de tarefa

Produção Pós-produção -

Gravação conteúdo ao vivo Seleção de cenas efetivamente util izadas -

Gravação do material em videoteipe Adição de elementos visuais e/ou áudio

Gerencial - - -

Administrativa Preparar set  para a próxima produção - -

Produção Pós-produção -

Técnica Acompanhar o fluxo da produção Edição de vídeo e áudio -

Gerencial Avaliar a produção Avaliação e feedback -

Recepcionar convidados da produção Avaliar infra-estrutura interatividade -

Arquivamento/registro

Produção Pós-produção Radiodifusão

Filmagem Edição Veiculação

Adição de gráficos e efeitos especiais

Gerencial - - -

Administrativa - - Marketing e promoção

Mark Gawlinski
Técnica

Fases finais ciclo de vida produção de TV

Alan Wurtzel; 

John Rosenbaum

Técnica

Herbert Zettl

Administrativa
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mesmo a atualização da obra de Zettl (na edição revista e publicada no ano de 2014) não 

apresentou variações significativas em termos processuais. 

Quadro 7 – Organização das atividades técnicas, gerenciais e administrativas fases finais do ciclo de vida produção 

TV 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do Quadro 6 

 

A partir do estabelecimento do processo base foi possível analisar com relativa 

clareza as relações entre o processo de produção de TV e de desenvolvimento de 

software. Contudo, em função do tamanho do artigo tanto a integração quanto a 

sincronização serão apresentadas em texto futuro. 

Para encerrar, vale reiterar que o modo como a audiência assiste TV tem sido 

redefinido, assim como a experiência de TV. Também o modelo de negócios da TV 

comercial/linear tem sido reavaliado. De fato, parece ser possível afirmar que uma 

associação entre a experiência de segunda tela (ou mesmo uma associação entre 

qualquer plataforma de distribuição de conteúdo que tenha associado o desenvolvimento 

de software) e recursos de big data potencialmente deve constituir uma etapa seguinte 

na reconfiguração do ecossistema televisual. 

Mas capturar dados para uso em formato big data tende a requerer das emissoras 

o fornecimento de apps para a audiência, o que deve motivar que os canais de TV 

repensem seu processo de produção de TV e passem a considerar o desenvolvimento de 

software como parte das atividades a executar enquanto produzindo o conteúdo 

televisual (tanto durante o projeto quanto na operação contínua dos programas de TV). 

De fato, além do contexto associado à experiência de segunda tela, há outras 

possibilidades de software (como é o caso dos apps de TV Everywhere) que podem 

fazer uso (inclusive em termos práticos) da integração entre ciclos de vida que vem 

Tipo atividade Operação contínua

Produção Pós-produção Radiodifusão

Filmar programa Editar conteúdo Veicular

Acompanhar a produção Selecionar cenas a util izar

Montar/sequenciar conteúdo

Adicionar elementos gráficos/efeitos

Adicionar elementos áudio

Avaliar a produção Acompanhar a pós-produção Acompanhar resultado da veiculação

Avaliar produção

Recepcionar convidados da produção Realizar arquivamento e registro

Preparar set para próxima produção Avaliar infra-estrutura interatividade

Obter feedback

Fases  ciclo de vida produção de TV

Técnica

Gerencial

Administrativa
Monitorar marketing e promoção
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sendo investigada no projeto em curso. O cenário parece reforçar a relevância em 

definir os estudos de software televisuais. 

 

REFERÊNCIAS 

 
GAWLINSKI, Mark. Interactive television production. Oxford: Focal Press, 2003. 

 

 

GILLEZEAU, Marcus; SAUNDERS, Evelyn. Hands On: All Media Producing (advice and 

experiences). Sydney: Firelight Productions, 2013 

 

 

MARQUIONI, Carlos Eduardo. Sobre o desenvolvimento de aplicativos de segunda tela para a 

TV comercial: a sincronização de ciclos de vida e a emergência de uma audiência conectada 

(notas iniciais de pesquisa). In: Intercom (XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação 2016). Anais... São Paulo: ECA/USP, 2016a. 

 

 

MARQUIONI, Carlos Eduardo. Programas jornalísticos na TV aberta brasileira: entre 

atualizações da experiência televisual e a manutenção de antigos contratos de leitura. Jundiaí: 

Paco Editorial, 2016b. 

 

 

MARQUIONI, Carlos Eduardo. Sobre desenvolvimento de apps de segunda tela: notas iniciais 

para uma especificação mínima de software por emissoras de TV (ou Uma análise da 

customização de processos e do uso de processos ágeis). In: CONTECSI (14th International 

Conference on Information Systems & Technology Management). Anais… São Paulo: 

FEA/USP, 2017. 

 

 

MAYER, Vicki. Bringing the social back in: studies of Production Cultures and Social Theory. 

In: MAYER, Vicki; BANKS, Miranda J.; CALDWELL, John T. (eds). Production studies: 

cultural studies of media industries. New York and Abingdon: Routledge, 2009. pp. 15-24. 

 

 

PMBOK. A guide to the project management body of knowledge (5
th
 ed.). Pennsylvania: 

Project Management Institute, Inc., 2013. 

 

 

WILLIAMS, Raymond. Television: Technology and Cultural Form. Padstow: Routledge 

Classics, [1974] 2005. 

 

 

WILLIAMS, Raymond. Culture is ordinary [1958]. In: Resources of Hope: Culture, 

Democracy, Socialism. p. 3-18. London: Verso, 1989. 

 

 

WURTZEL, Alan; ROSENBAUM, John. Television production. New York: McGRAW-

HILL, [1979] 1995. 

 

 

ZETTL, Herbert. Televison production handbook. Stanford: Thomson Learning, 2000. 


