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GUIDELINES E BOAS PRÁTICAS PARA O PITCHING DE VIDEOCLIPES MUSICAIS 
  

As seguintes são boas práticas sugeridas para os selos musicais, gravadoras, artistas, agentes, diretores e 
produtoras quando iniciarem o projeto de um videoclipe musical. Estas são baseadas em precedentes já 
estabelecidos em outras indústrias de produção de mídia. A produção de videoclipes requer um certo grau de 
flexibilidade e, enquanto cada produtora tomará decisões que melhor se adaptem ao seu modelo de negócio, 
esses guidelines são sugestões para tornar o processo mais respeitoso e eficiente para todos os envolvidos. 
  

I. PROCESSUS DE SELECTION DES BRIEFS - Un processus de pitch composé de trois phases afin de 
réduire et limiter le nombre de réalisateurs potentiels s’engageant à rédiger des notes d’intention 
complètes sans rémunération. 

 
(NOTA): Esse processo de pitching em três etapas foi desenvolvido para assegurar que o Artista e seu 
Representante recebam ideias o suficiente para selecionar, enquanto limita o número de  diretores 
competindo por tratamento para um máximo de 5. Temos ciência de que existem outras maneiras de se 
obter resultados similares. Considerando as direções a seguir mera sugestões, o objetivo deste 
guia dá-se por alcançado enquanto o número de diretores escrevendo tratamentos completos 
seja limitado a 5. 

 
A. Etapa de Interesse: O processo de seleção começa com o Briefing.  O Representante do Artista 1

deve enviar briefings criativos aprovados pelo artista para verificar se o diretor tem interesse e 
disponibilidade. O Artista e Representante devem assegurar que a verba proposta está de acordo 
com o briefing criativo, com a finalidade de alinhar expectativas. 

 
Quantidade de propostas na Etapa de Interesse: Não há restrições para o número de diretores a 
serem contactados durante a Etapa de Interesse. 

 
B. Etapa Conceitual: Uma vez determinado o grupo de diretores interessados, recomendamos que o 

Artista/Selo solicite a cada diretor um Documento de Conceito de não mais do que uma página. 
Este não deve conter ideias ou um tratamento completo, deve simplesmente  apresentar alguns 
conceitos e/ou imagens. Esses conceitos têm o propósito de dar ao Selo ou Artista a chance de ver 
se as ideias visuais e conceituais do diretor se alinham com a visão do Artista, antes de que o 
diretor invista mais tempo em um tratamento completo com texto, imagens e referências. 
 
(NOTA): Este precedente é proveniente de roteiristas e agências de publicidade. Antes de que 
alguém escreva um roteiro completo, os escritores apresentam um conceito para minimizar o tempo 
perdido. 
 
Benefícios Adicionais da Etapa de Conceito:  Esta etapa reduz o tempo que um diretor leva para 
enviar ideias e ajuda os solicitantes a filtrar os conceitos com mais rapidez. Eliminar os 
requerimentos de um tratamento inicial dá ao diretor mais tempo para pensar em ideias originais (ao 
invés de reciclar tratamentos antigos), e encoraja diretores mais estabelecidos a participar de 

1 “Briefing”: Qualquer conceito sugerido ou referência criativa, um tempo estimado, cronograma de 
lançamento, e intenção de verba. 



 
chamadas abertas. Com mais conceitos recebidos, o Artista tem mais oportunidade para receber 
uma ideia qual realmente se apaixone. 

 
C. Etapa de Seleção Conceitual: A partir desta pré-seleção de ideas, recomendamos que o Artista 

escolha de uma a cinco ideias que melhor se alinhem à sua visão. Estes diretores escreverão 
tratamentos completos para suas ideias, formando o grupo de tratamentos. 
 
Quantidade de Tratamentos na Etapa de Seleção Conceitual: Se mais de 5 diretores forem 
selecionados, o Artista/Selo deve alertar todos os participantes. Nosso objetivo é limitar o número de 
tratamentos completos escritos de graça pelos diretores. Se mais de 5 diretores forem requisitados, 
recomendamos compensar quem estiver escrevendo (incluindo diretores escrevendo múltiplos 
tratamentos para a mesma música). 
 
Benefícios adicionais da Etapa de Seleção Conceitual: Uma quantidade menor de tratamentos 
concorrentes incentiva os diretores a investir mais tempo e energia em criar tratamentos 
excepcionais por assegurar que seu trabalho seja visto e considerado, assim motivando a realmente 
engajar com o projeto. 

 
II. CALL DE BRIEFING 

 
A. Call Criativo: Umas vez selecionados os conceitos, recomendamos que o Selo (solicitante do 

videoclipe), o Artista e o Diretor tenham uma reunião criativa (presencial ou remota) antes do 
tratamento ser escrito. Isso assegura que todos estejam alinhados. Durante a reunião, 
recomendamos transparência sobre o histórico do projeto (se já houve uma rodada de tratamentos 
anteriormente, se algum vídeo foi produzido e arquivado, etc). 
 
Benefícios adicionais do Call Criativo: É provável que novas ideias surjam durante essa reunião, que 
levem a conceitos quais deixem Artista de diretor animados para trabalharem juntos. Melhor 
comunicação também resulta em mais confiança para o diretor executar o conceito dentro do 
orçamento. 

 
III. APRESENTAÇÃO DE TRATAMENTOS 

 
A. Tratamento: Se espera que cada diretor no grupo de tratamentos crie um tratamento baseado no 

conceito apresentado e na conversa com o Artista. Um tratamento geralmente inclui (1) texto 
explicando o conceito do vídeo e como será executado, e (2) imagens e vídeos de referência. 

 
B. Transparência: Sugerimos que o Selo informe a todos os participantes os nomes e/ou quantidade 

de diretores que estão criando tratamentos. 
 

C. Tempo Estimado: Recomendamos que seja dado a cada diretor pelo menos quatro dias úteis 
completos para escrever um tratamento. 

 
IV. FOLLOW-UP DE TRATAMENTO 

 
A. Reunião de Follow-up: Recomendamos ao Selo e Artista agendar uma reunião de Follow-up (seja 

presencial ou remota) para que cada diretor os guie pelo tratamento. Essa é uma oportunidade para 



 
que o Artista ou Representante discuta as ideias apresentadas com o diretor, para assegurar que o 
produto final esteja alinhado com os objetivos do Artista. Essa reunião pode levar a revisões no 
tratamento. 

 
B. Call de Produção: Uma vez que o Artista ou Representante decidam quais tratamentos eles têm 

mais interesse em utilizar, o Diretor e o Selo devem marcar um Call de Produção para debater 
cronograma e outros aspectos logísticos para assegurar que as ideias apresentadas cabem na 
verba e janela de tempo. 
 
(NOTA): Não se devem esperar orçamentos detalhados até que o Artista ou Representante tenha 
selecionado qual tratamento eles querem produzir. 
 

C. Revisão de Tratamentos: Sugerimos que não tenha mais do que uma rodada de revisão gratuita e 
uma rodada de "pequenas alterações" desta revisão. Se as revisões criarem alterações 
significativas de orçamento ou cronograma, sugerimos um Call de Follow-up adicional. 

 
V. PROCESSO DE ESCOLHA - Uma vez que o Selo e Artista decidirem quem contratar, recomendamos 

que todos os participantes sejam imediatamente notificados, inclusive os diretores que não foram 
escolhidos, dentro de um prazo de dois dias úteis. 

 
VI. PROPRIEDADE INTELECTUAL - Para os conceitos não escolhidos, a ideias e propostas de execução 

são propriedade do diretor. Na eventualidade de copyright do pitch e tratamento (os "Materiais") serem 
ligados a uma produtora por meio de uma cláusula de acordo de confidencialidade ou outro acordo 
legal, a produtora fica livre para utilizar qualquer parte do Material, mas devem notificar o Artista por 
escrito e pagar uma taxa a ser negociada pelas partes de boa fé, e levando em consideração as práticas 
e normas do mercado. 

 
VII. INCLUSÃO E REPRESENTATIVIDADE - Em nossa pesquisa de diretores WDMV 2019, 82% dos 

diretores se identificaram como homens e 80% como brancos. Além disso, a pesquisa de 2018 do 
Sindicato de Diretores dos Estados Unidos (DGA) aponta que 80% dos membros do sindicato são 
homens e mais de 90% brancos. Assim, devida a falta de representatividade na indústria do 
entretenimento e na comunidade de videoclipes, recomendamos que ao menos um terço dos diretores 
interessados durante a "Etapa Conceitual" (Seção I B) represente alguma minoria (ex. mulheres, negros, 
LGBTQ+, deficientes). Dado que videoclipes geralmente ajudam diretores a entrarem no mercado, essa 
sugestão é um esforço para aumentar a inclusão e a representatividade na indústria do entretenimento 
como um todo. 

 
(NOTA): Este precedente é proveniente de “Free the Bid”, que busca aumentar a representatividade das 
mulheres no mercado publicitário, pedindo que ao menos um a cada três diretores concorrendo a 
comerciais se idendifique como mulher. No nosso caso, esperamos que seja expandido para todas as 
minorias e comunidades marginalizadas. 

 
*** Essas sugestões de boas práticas não representam nenhuma organização, política ou acordo, e cada 
membro deve tomar suas próprias decisões para conduzir negócios. Essas sugestões não foram feitas para 
servir como conselho legal, e indivíduos são encorajados a buscar assessoramento para conduzirem 
situações específicas de transação ou negócio. Essas pautas serão revisadas pelo menos uma vez por ano 
para certificar de que refletem o atual e sempre cambiável cenário do mercado de videoclipes musicais. *** 


