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Olá!

Se você fez o download ou recebeu este material por outros caminhos é porque 
está em sinergia com os ideais da equipe VIDEOCAMP.

Por isso, gostaríamos de dizer com muita alegria: seja bem-vindo e aproveite todo 
o potencial da nossa plataforma!

Preparamos este material com bastante cuidado, para que aqui você encontre 
respostas para as suas dúvidas. Além de explicar direitinho as vantagens e os di-
ferenciais do VIDEOCAMP, mostramos o caminho para realizar o cadastro da sua 
obra. É muito simples: basta seguir o fluxo sugerido neste manual. Para concluir 
a tarefa com êxito, apresentamos cada etapa do registro com um passo a passo 
repleto de detalhes e exemplos, que é para não ter erro mesmo!

Caso você tenha uma pergunta específica, acelere o processo utilizando o nosso 
índice. Não encontrou aquilo que procurava? Então é só mandar um e-mail com a 
sua dúvida para info@videocamp.com. Responderemos com a maior alegria.

Lembre-se: o VIDEOCAMP é de todos! Por isso, adoraríamos ouvir suas ideias, crí-
ticas e sugestões. Juntos somos melhores. 

Esperamos que este manual seja útil para a sua experiência e que, ao final da lei-
tura, você clique em “SUBMETER FILME” com satisfação e um enorme sorriso no 
rosto.

Um grande abraço,

Equipe VIDEOCAMP
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MANIFESTO VIDEOCAMP

Eu vejo você
Dar um passo à frente
saltar
Acreditar que é possível:
voar
E, assim, desbravar
O mundo que está lá fora
Que é o nosso tempo, agora

Eu vejo em você
Que a sociedade precisa de voz 
e ouvir a verdade:
Que uma cidade cresce por dentro de nós 
sem piedade
Que o futuro
É um rosto que precisamos reconhecer

Ei,
Quem é você?

A comunidade que enfrenta a seca
A família que passa fome
Uma mulher sem nome que dorme no chão
Um homem que não abraça os filhos
Nem os irmãos
O caos barulhento das ruas
Com mais carros do que gente
Crianças sem espaço para brincar
diante dos olhos de uma cidade indiferente

Eu vejo você

Eu sou o VIDEOCAMP, uma plataforma de vídeos para quem quer ver o 
mundo mudar, mas não vai ficar apenas assistindo.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS 
[?!]

1. O que é o VIDEOCAMP?
VIDEOCAMP é uma plataforma global online, gratuita, capaz de conectar filmes transforma-
dores a espectadores que podem e querem fazer alguma coisa para mudar o mundo.

2. Por que é legal para o meu filme estar no VIDEOCAMP?

+ Porque somos curadores de conteúdo; um hub para fomentar debates em torno 
dos temas apresentados nas obras; um catalisador de ações.

Trabalhamos como um canal de convergência de comunicação, curando e indi-
cando filmes a toda a audiência da nossa rede compartilhada*.
Acreditamos que, mais do que entregar um filme à audiência, é possível com-
partilhar informações e garantir acesso a outras ações relacionadas ao tema 
do seu filme. Dessa forma, não temos apenas telespectadores, mas verdadeiros 
agentes de mudança. Quanto mais a audiência sabe, mais ela é capaz de fazer. 

+ Porque somos uma plataforma gratuita que disponibiliza ferramentas para am-
pliar o alcance do seu filme.

Encurtamos a distância entre a sua obra e a audiência. 

-  O seu filme encontra-se em outras plataformas (cinema, on demand etc.)? Indi-
camos para a audiência onde assisti-lo.

-  Quer disponibilizar o seu filme para mobilização social por meio de exibições 
públicas e gratuitas? Então, divulgamos sua decisão com pompa e circunstância! 
Você vai encontrar um capítulo inteiro dedicado a esse assunto aqui no manual. 
Mas já adiantamos que todo o processo de pedido e entrega de exibições públicas 
e gratuitas é feito de forma automática e muito rápida!

- O seu filme está aberto na internet? Contamos para toda nossa audiência e rede 
de parceiros.

- Ainda não terminou a produção da sua obra e precisa de uma força para chegar 
lá? Temos espaço para você pedir um help para a audiência. Basta cadastrar o 
seu promo.

+ Porque trabalhamos com informação de forma transparente.
Nossas ferramentas possibilitam que você conheça os espectadores do seu filme.

+ Porque somos uma ferramenta colaborativa, sem custos para você. 

INTRODUÇÃO

*Além do nosso 
banco de dados, 
temos parceiros 
que ajudam a 
levar novidades 
a outras 
audiências.
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SEU FILME NO VIDEOCAMP

COMO A AUDIÊNCIA VÊ O PERFIL DE DETENTORES DE DIREITOS AUTORAIS ≈

No VIDEOCAMP você terá  
um perfil em que poderá 
apresentar todos os filmes  
dos quais é detentor de  
direitos autorais
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SEU FILME NO VIDEOCAMP

COMO A AUDIÊNCIA VÊ O PERFIL DE UM FILME NO VIDEOCAMP ≈

ESPAÇO para  
apresentar a  

audiência total do 
seu filme

RELACIONAMENTO 
com a audiência: 

favoritar, 
compartilhar e 

avaliar

ESPAÇO para  
engajamento

ESPAÇO para 
extras do filme:
vídeos, fotos e 

trilhaESPAÇO para 
dividir com a 
audiência mais 
sobre o tema  
da sua obra

FICHA técnica  
da obra

ONDE o filme 
pode ser 
encontrado

ESPAÇO de 
apresentação:
título, áudio, 
legenda, 
minutagem, 
trailer

ESPAÇO para 
apresentar a 
opinião da crítica 
especializada
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DESENHANDO FICA MAIS FÁCIL 
[Ω∂∆≈¬]

CONFIRA O PASSO A PASSO DO CADASTRO
São 3 etapas para o registro de um detentor de direitos autorais:

+ Etapa 1: Login e senha
Você vai criar um perfi l* básico com login e senha, em que o fi lme do qual você tem 
os direitos será apresentado. Recomendamos que utilize o seu nome ou o nome da 
sua empresa. Ao concluir essa etapa o seu perfi l não se tornará público, mas você 
estará habilitado a favoritar fi lmes e organizar exibições públicas e gratuitas de 
outras obras cadastradas. 

TELA GERAL DA ETAPA 1 ≈

*Apenas 
educadores e 
detentores de 
direitos autorais 
com obra 
cadastrada têm 
perfi l público. 

+PÁG. 06
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DESENHANDO FICA MAIS FÁCIL 
[Ω∂∆≈¬]

+ Etapa 2: Cadastro de perfil
Complete as informações do perfil em que seu filme será apresentado. Tem espaço 
para sobre, foto de perfil, vídeo portfólio, imagem de capa e definição de tags de 
interesse. Também é possível compartilhar seus contatos na internet: site oficial, 
Facebook, Google+, Vimeo, e-mail, Twitter, YouTube. Esse perfil só se tornará pú-
blico quando um filme submetido for aceito pela nossa curadoria.

TELA GERAL DA ETAPA 1 ≈
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DESENHANDO FICA MAIS FÁCIL 
[Ω∂∆≈¬]

+ Etapa 3: Cadastro de fi lme
Chegou a hora de cadastrar a sua obra! São 4 passos para reunir todas as infor-
mações necessárias e entregar o melhor e mais completo conteúdo à audiência. 
Também é agora que você vai dizer onde e como o seu filme pode ser assistido. 

TELA DE ABERTURA DA ETAPA 3 ≈

Todos os dados 
do fi lme podem 
ser editados e 
atualizados por 
você a qualquer 
momento.
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DESENHANDO FICA MAIS FÁCIL 
[Ω∂∆≈¬]

PASSO 1 - SOBRE
Preencha as informações básicas do seu filme (título, sinopse etc. ) e aponte onde e como a 
audiência pode se engajar com o tema da sua obra. 

NÃO ECONOMIZE AQUI!  
Pense no tema do seu filme com 
calma. Tem alguma instituição 
ligada a ele que precisa de 
doação? Uma petição que pode 
ganhar força? 

Também dá para pedir um 
help para o seu filme. Há um 
crowdfunding para apoiá-lo ou 
captar recursos? Você tem um 
e-commerce?

APROVEITE!
O VIDEOCAMP está

disponível em  
três línguas: inglês, 

português e espanhol

FOCO!
A audiência VIDEOCAMP 
busca INSPIRAÇÃO e 
INFORMAÇÃO. Além da 
sinopse oficial, conte para a 
nossa audiência por que vale 
a pena assistir ao seu filme.

TELA GERAL SOBRE ¬
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DESENHANDO FICA MAIS FÁCIL 
[Ω∂∆≈¬]

PASSO 2 - VÍDEOS
Esta etapa é a mais importante de todo o processo. Aqui você diz como o seu filme está dispo-
nível e como o VIDEOCAMP vai comunicá-lo para a audiência. São três possibilidades: 1. Exibi-
ção pública; 2. Filme aberto na internet; 3. Outras plataformas. Você pode disponibilizar o seu 
filme em uma, duas ou até nas três opções. Tudo depende da sua estratégia de distribuição. 
Nas próximas páginas, entenda os detalhes de cada uma delas.

TELA GERAL DO VÍDEO ≈

1.

2.

3.
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DESENHANDO FICA MAIS FÁCIL 
[Ω∂∆≈¬]

¬ 1. EXIBIÇÃO PÚBLICA: 
O QUE É? 
Esta opção disponibiliza uma ferramenta capaz de gerenciar* automaticamente exibições 
públicas e gratuitas da sua obra.

Isso significa que usuários logados no VIDEOCAMP poderão organizar essas exibi-
ções. Para isso, eles precisam preencher um formulário de solicitação e aceitar os 
Termos e Condições. O usuário que concluir essa etapa se torna um embaixador 
espontâneo e um grande aliado na divulgação do seu trabalho. Afinal, é ele quem 
vai ampliar o alcance da obra, além de fomentar debates e outras ações que vão ao 
encontro do assunto abordado.

O QUE É NECESSÁRIO PARA CADASTRAR MEU FILME NA OPÇÃO EXIBIÇÃO PÚBLICA? 
- Que ele esteja publicado no Vimeo. 
- Que ele seja um vídeo privado.
- Que o link do vídeo seja acessado exclusivamente pelo VIDEOCAMP.

A QUALQUER MOMENTO VOCÊ PODE LER OS TERMOS E CONDIÇÕES QUE ESTÃO DISPONÍVEIS NO RODAPÉ DA PLATAFORMA: 
WWW.VIDEOCAMP.COM

1.

DETALHE DA EXIBIÇÃO PÚBLICA ≈

*O gerenciamento 
envolve recebimento e 
aprovação de pedidos, 
liberação de link 
para o embaixador e 
cobrança de relatório 
de exibição.  + PÁG. 16
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DESENHANDO FICA MAIS FÁCIL 
[Ω∂∆≈¬]

POR QUE É NECESSÁRIO CUMPRIR ESSES TRÊS REQUISITOS?
Essa é um forma de proteger e controlar o acesso à sua obra. O Vimeo Connect permite 
que nosso sistema acesse esse link privado e gere, de forma automática e em intervalos de 
tempo predeterminados pela plataforma, uma senha que será entregue ao embaixador.

Ou seja, você não precisa se preocupar em trocar a senha que protege seu filme no 
Vimeo sucessivamente, pois o nosso sistema fará isso automaticamente.

FIQUE TRANQUILO! :)
O Vimeo Connect 

NÃO PERMITE 
que o VIDEOCAMP 

tenha acesso à senha 
da sua conta pessoal.

TELA DE ACEITE DO VIMEO CONNECT ≈

TELA DE SELEÇÃO DE VÍDEOS DISPONÍVEIS NA SUA CONTA APÓS CONFIRMAÇÃO DO VIMEO CONNECT ≈

SELEÇÃO 
de áudio e 

legenda
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DESENHANDO FICA MAIS FÁCIL 
[Ω∂∆≈¬]

TELA DE EXIBIÇÃO PÚBLICA COMPLETA ≈

O QUE MAIS É PRECISO DEFINIR?
Ao liberar o filme para exibição pública, você terá mais três opções de cadastro. São elas:

1. Permitir download
Pode parecer ousado, mas a verdade é que isso ampliará muito o alcance do seu 
filme. No Brasil, apenas 49,4% de toda a população tem acesso à internet1. Ou seja, 
muitas vezes o embaixador precisa carregar o filme antes para exibi-lo em um local 
onde não há conexão. Essa realidade se reflete em diversos lugares.

2. Disponibilizar contato
É possível permitir que o embaixador espontâneo entre em contato para convidá-lo 
para a exibição de seu filme, por exemplo. Essa ação fica disponível para o embai-
xador no e-mail de aprovação da exibição.

3. Exceções de disponibilidade2 
Indique onde o seu filme NÃO pode ser disponibilizado para Exibição Pública.

1. 
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3.

TELA de seleção 
de vídeo após 
confirmação do 
Vi meo Connect
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DESENHANDO FICA MAIS FÁCIL 
[Ω∂∆≈¬]

TELA FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EXIBIÇÃO PÚBLICA ≈

*O embaixador 
não tem direitos 
comerciais sobre a 
obra e não poderá 
cobrar pela aquisição 
de ingressos. 

PARA MATAR SUA CURIOSIDADE SOBRE A REALIZAÇÃO DE EXIBIÇÕES PÚBLICAS

Para se tornar um embaixador*, o usuário deverá estar logado no VIDEOCAMP e preencher 
todos os campos do formulário que é disponibilizado por meio do botão “Organize uma exi-
bição”. Essa opção só está disponível nos perfis dos filmes que definiram a possibilidade de 
exibição pública. 

O embaixador pode autorizar 
que você e a equipe VIDEOCAMP 
ajudem na divulgação do evento

Como contrapartida, o embaixador precisa 
enviar um relatório de exibição que confirme 

o número de presentes, além de uma foto que 
comprove a realização do evento

O público estimado será contabilizado 
na audiência total do seu filme. 

Posteriormente, esse número 
será substituído pela audiência 
real presente, de acordo com a 

confirmação feita pelo embaixador  
no relatório de exibição

A audiência das 
exibições públicas 
realizadas via 
VIDEOCAMP tem 
destaque no  
Perfil do filme.
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DESENHANDO FICA MAIS FÁCIL 
[Ω∂∆≈¬]

PARA MATAR SUA CURIOSIDADE SOBRE A OPÇÃO 'PERMITIR DOWNLOAD' - PARTE I:

O acesso ao filme estará disponível para o embaixador, via perfil privado no VIDEOCAMP,  
72 horas antes da data de exibição agendada. Dessa forma, ele terá a chance de ver o filme 
com antecedência e se preparar para, por exemplo, conduzir um debate após a sessão.

SENHA de 
acesso  

TELA DE ACESSO AO FILME DISPONÍVEL NO PERFIL DO EMBAIXADOR ≈

BOTÃO de 
download

SELEÇÃO 
de áudio e 

legendas 
disponíveis
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DESENHANDO FICA MAIS FÁCIL 
[Ω∂∆≈¬]

PARA MATAR SUA CURIOSIDADE SOBRE A OPÇÃO 'PERMITIR DOWNLOAD' - PARTE II:

Sempre que alguém clicar no botão “download” terá aceito os Termos e Condições* cabí-
veis a essa ação, assim como receberá um alerta sobre a corresponsabilidade assumida. 

TELA DE CORRESPONSABILIDADE ≈

*Para assegurar todos os direitos reservados ao fi lme e esclarecer os deveres e responsabilidades dos embaixadores que 
realizarão exibições públicas e gratuitas, o VIDEOCAMP detalhou cuidadosamente os termos e condições de uso, juntamente 
com nosso escritório jurídico especializado: CQS - Cesnik Quintino & Salinas Advogados. A qualquer momento você pode ler os 
Termos e Condições que estão disponíveis no rodapé da plataforma: www.videocamp.com
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DESENHANDO FICA MAIS FÁCIL 
[Ω∂∆≈¬]

TELA DE RELATÓRIO DE EXIBIÇÃO A SER ENTREGUE PELO EMBAIXADOR ≈

PARA MATAR SUA CURIOSIDADE SOBRE O RELATÓRIO DE EXIBIÇÃO:

A AUDIÊNCIA 
confirmada pelo 

embaixador substituirá 
a audiência prevista, 
que foi contabilizada 

automaticamente para 
o seu filme
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DESENHANDO FICA MAIS FÁCIL 
[Ω∂∆≈¬]

2.

¬ 2. FILME ABERTO NA INTERNET: 
O QUE É? 
É possível cadastrar um filme no VIDEOCAMP mesmo que ele já esteja aberto na internet, 
seja no YouTube, no Vimeo ou em qualquer outra plataforma.

 
POR QUE CADASTRAR MEU FILME NO VIDEOCAMP SE ELE JÁ ESTÁ ABERTO AO PÚBLICO? 
- Porque é mais um canal de distribuição para sua obra.
- Porque temos uma audiência interessada e qualificada.
- Porque ele será indicado à nossa audiência pela tag de interesses.
- Porque é possível disponibilizar conteúdos extras relacionados à sua obra, para fomentar 
debates e discussões sobre o assunto.
- Porque vamos apenas linkar o filme no VIDEOCAMP. Ou seja, você não precisa alterar a 
plataforma onde ele está cadastrado.
- Porque filmes cadastrados nessa opção têm acesso garantido à ferramenta de gerencia-
mento de exibição pública. Assim você estimula que os usuários organizem eventos públi-
cos e gratuitos da sua obra, além de garantir acesso às informações referentes às exibições 
já feitas dos seus filmes. 
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DESENHANDO FICA MAIS FÁCIL 
[Ω∂∆≈¬]

¬ 3. FILME EM OUTRAS PLATAFORMAS:
O QUE É? 
É possível de cadastrar um filme no VIDEOCAMP mesmo que ele não possa ser disponibili-
zado para exibições públicas e gratuitas – seja por uma decisão estratégica, seja  por restri-
ções de contrato. Nesse caso, é importante que o vídeo esteja em outras plataformas (salas 
de cinema, iTunes, Netflix, Now etc.).

 
POR QUE CADASTRAR MEU FILME NO VIDEOCAMP SE ELE JÁ ESTÁ EM OUTRAS PLATA-
FORMAS? 
- Porque é mais um canal de divulgação para sua obra.
- Porque temos uma audiência interessada e qualificada.
- Porque ele será indicado à nossa audiência por tag de interesse.
- Porque é possível disponibilizar conteúdos extras relacionados à sua obra, para fomentar 
debates e discussões sobre o assunto.
- Porque somos uma plataforma de convergência de comunicação. Ou seja, permitimos que 
a audiência descubra todas as possibilidades de assistir ao seu filme acessando apenas um 
único canal. 

3.

Se o seu filme está 
em cartaz nos 
cinemas, indique o 
site onde é possível 
acessar as salas e 
horários
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DESENHANDO FICA MAIS FÁCIL 
[Ω∂∆≈¬]

PASSO 3 - AVANÇADO
Chegou a hora de dar crédito a quem merece (diretor, elenco, apoiador, patrocinador), de am-
pliar o conhecimento da audiência sobre o tema da sua obra para que eles sejam verdadeiros 
agentes de mudança, de dividir uma opinião da crítica e de registrar a audiência total que o 
seu filme alcançou, contabilizando todas as janelas de distribuição.

TELA GERAL ≈

O resultado do impacto 
social gerado pelo seu filme 
pode ser uma peça-chave na 
captação de novos recursos 
e investimentos para futuras 
produções. Além disso, é 
uma ótima justificativa de 
contrapartida social, exigida 
em muitos projetos que 
utilizam recursos públicos.

O VIDEOCAMP É UMA PLATAFORMA DE VÍDEOS 
PARA QUEM QUER VER O MUNDO MUDAR, MAS 

NÃO VAI FICAR APENAS ASSISTINDO.  
Por isso, aproveite este espaço para contar mais 

sobre o tema do filme. Tem dados e números? 
Então compartilhe com a gente! Também vale 

apresentar instituições nas quais você acredita, 
matérias e entrevistas interessantes, artigos 

científicos, vídeos etc. Caso tenha preparado um 
material especial para o embaixador, não deixe 

de publicá-lo aqui. Quanto mais informações 
você tiver, você inspira o espectador

Aproveite para tornar pública 
a audiência total alcançada 

pelo seu filme, contabilizando 
todas as janelas de 

distribuição
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DESENHANDO FICA MAIS FÁCIL 
[Ω∂∆≈¬]

PASSO 4 - EXTRAS
Todo material extra do seu filme (fotos, vídeos, making of, trilha sonora) tem lugar garantido 
no VIDEMCAMP.

TELA GERAL ≈
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DESENHANDO FICA MAIS FÁCIL 
[Ω∂∆≈¬]

PASSO 5 - TERMOS E CURADORIA
Pronto! Agora é só ler e aceitar os Termos e Condições para que o seu material seja enviado 
com sucesso à curadoria. Feito isso, vamos avaliá-lo com muito cuidado e carinho e, em breve, 
entraremos em contato. Não esqueça que o nosso prazo de resposta é de 7 dias úteis. Então, 
segura a ansiedade aí, enquanto trabalhamos daqui!

Critérios de avaliação:
- qualidade técnica de captação, produção, pós-produção e finalização da obra;
- não ofensividade da obra a valores éticos e morais de quaisquer grupos sociais nela 
retratados ou mencionados;
- relevância social das temáticas abordadas na obra;
- potencial da obra de inspirar e mobilizar espectadores a modificar positivamente 
suas opiniões ou atitudes relativas às temáticas abordadas na obra.

TELA DE TERMOS ≈

A qualquer momento você pode ler os Termos e Condições que estão disponíveis no rodapé da plataforma: www.videocamp.com
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O QUE ACONTECE NO VIDEOCAMP NÃO FICA GUARDADO SÓ NO VIDEOCAMP
Informação aberta e transparente é fundamental! Por isso, os produtores têm acesso aos 
números relativos à audiência de seus filmes, além de se comunicarem diretamente com os 
organizadores de exibições públicas. Acreditamos na união de gente do bem!

HISTÓRICO   
completos de 

exibições

ACESSO DIRETO 
ao mailing de 
embaixadores  
do seu filme

STATUS  
das obras 

cadastradas

ACESSO à lista de 
exibições agendas

TELA DE ADMIN ≈
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ACESSO à lista de 
relatórios de exibição 

com audiência,  
fotos e relatos

ACESSO ao 
relatório 

detalhado das 
exibições

O VIDEOCAMP tem 
uma área exclusiva 

para o educador 
tornar público 

qualquer material 
usado em sala de aula



MOVIES THAT MOVE
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A gente acredita que quem ganha mesmo com o VIDEOCAMP é o mundo: não conseguimos 
pensar em muitas coisas de que precisamos mais do que gente boa e do bem unida em torno 
de uma causa urgente (e olha que temos várias!). Vamos juntos nessa?

Ficou com alguma dúvida? Escreve pra 
gente: adoramos um papo e uma boa 
pergunta! ;-)  info@videocamp.com


