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RESUMO 

 

O Cardume Coworking atua há 5 anos em Manaus como espaço de trabalho 

compartilhado, que busca atender a todos os tipos de público e reforçar os 

valores do compartilhamento e colaboração que movem as atividades internas 

da empresa. O objetivo desse trabalho é produzir um vídeo institucional que 

apresente a proposta da empresa e tudo o que ela pode proporcionar enquanto 

espaço de trabalho. Para isso foram utilizados conceitos de comunicação 

organizacional e o composto da comunicação integrada, seguindo para a 

comunicação institucional e comunicação dirigida. O vídeo foi produzido de 

forma não tradicional, com o apoio dos clientes e residentes do espaço, e passou 

por um grupo focal que teve como objetivo coletar opiniões a respeito do 

material, sugestões e críticas, para que o mesmo passasse por uma aprovação 

coletiva. O trabalho propõe um produto audiovisual criativo, que usa como base 

as modalidades comunicacionais propostas ao longo do curso, que torne a 

imagem do Cardume cada vez mais clara aos olhos daqueles que ainda não 

conhecem a proposta deste modelo de trabalho mais flexível. 

 

Palavras-chave: Comunicação organizacional. Comunicação Institucional. 

Produção audiovisual. Vídeo Institucional. Relações Públicas. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo o Coworking Brasil (2018), coworking é “uma nova forma de 

pensar o ambiente de trabalho”. Com a proposta de atender de maneira mais 

acessível a autônomos e startups, esse novo modelo nasceu em meados de 

2005 quando Brad Neuberg sentiu-se insatisfeito com o trabalho que exercia na 

época. Por ter tido as experiências de trabalho tanto autônomo como contratado 

por uma empresa, Neuberg percebeu que não conseguia conciliar alguns fatores 

que para ele eram tão importantes em um emprego: a liberdade e independência 

de trabalhar por conta própria com toda a estrutura e comunidade de se trabalhar 

com outras pessoas. Foi assim então que decidiu criar um ambiente que 

agregasse todos esses valores, chamando-o de coworking.  

Atualmente, existem 1.194 coworkings espalhados por todo o país 

(CENSO COWORKING BRASIL, 2018), sendo que pelo menos 10 são da cidade 

de Manaus, como o Cardume Coworking.  

O Cardume iniciou as atividades em 2014 a partir da ideia dos sócios 

Daniel Goettenauer e Antônio Júnior de trazer este ainda recente modelo de 

trabalho para a cidade de Manaus, que já era utilizado em outros Estados e 

países há algum tempo. A proposta é oferecer um espaço de trabalho despojado 

e acessível, que atenda desde o profissional autônomo até as grandes empresas 

que eventualmente buscam os coworkings para atender demandas pontuais, 

possibilitando conexões e oportunidades entre eles, além de contribuir para a 

fomentação do cenário empreendedor da cidade. 

Como todas as empresas e estabelecimentos, o Cardume busca ter 

posicionamento e visibilidade institucional, seja por meio das redes sociais ou 

através de participação em eventos, parcerias com startups etc. Porém, desde o 

ingresso desta pesquisadora no quadro de funcionários desta empresa, foi 

percebido que o Cardume não possuía nenhum material de apresentação 

institucional, o que gerava dúvidas em diversas situações. Pensando nisso, a 

pesquisadora idealizou a produção de tal material em forma de vídeo, por 

acreditar que este meio pudesse alcançar melhor os diversos públicos que o 

Cardume deseja atender, graças a união da imagem e som que também contribui 

para uma melhor captação e absorção da ideia que é transmitida através deste 

material.  
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O vídeo institucional é o produto deste trabalho e busca transmitir a 

imagem do Cardume de maneira clara, objetiva e despojada. Neste trabalho, é 

possível acompanhar o que deve ser estudado para que se trabalhe a 

comunicação institucional e, principalmente, a imagem de uma empresa através 

deste tipo de material. Em seguida, a pesquisadora conta o relato de experiência 

de produção e também um breve relatório sobre o grupo focal, que foi a principal 

fonte de opiniões e sugestões, que foram de grande contribuição para a melhoria 

do material. 
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1 – Do caminho até o vídeo institucional 

O caminho até o produto final, de qualquer natureza, passa por diversas 

etapas e estudos que agregam para a realização do trabalho e a qualidade do 

resultado dele. Neste capítulo, a pesquisadora busca conceituar os tipos de 

comunicação que compõem a produção de um vídeo institucional, que consiste 

em transmitir a identidade e a imagem de uma organização, com base em seus 

valores, culturas e filosofia. E, antes de tratar das modalidades específicas da 

comunicação integrada, deve-se iniciar por quem engloba todas elas: a 

comunicação organizacional. 

A comunicação organizacional, segundo Kunsch (2003), analisa o 

sistema, o funcionamento e o processo de comunicação entre a organização e 

seus públicos. Esta não se restringe a qualquer tipo de organização, podendo 

ser trabalhada em instituições públicas, empresas privadas e ONGs, entre 

outros. Por estarem inseridas em um sistema social global, “as organizações têm 

obrigações e compromissos que ultrapassam os limites dos objetivos 

econômicos e com relação aos quais tem de se posicionar institucionalmente, 

assumindo sua missão e dela prestando contas à sociedade” (KUNSCH, 2003, 

p. 90), e por isso devem ter estratégias e programas de comunicação que se 

adequem às mais diversas ocasiões reais. O profissional de Relações Públicas, 

por ter como base de atuação o relacionamento entre públicos e empresas, é o 

profissional mais indicado para gerir a comunicação.  

Enquanto subsistema organizacional, as relações públicas são 

responsáveis pelo auxílio aos demais subsistemas, principalmente na gestão da 

comunicação e nos relacionamentos entre organização e públicos (KUNSCH, 

2003). É importante destacar que se faz necessária essa participação do 

profissional de Relações Públicas no que diz respeito à gestão comunicativa, 

para que em todos os momentos sejam trabalhados os mesmos valores 

organizacionais a fim de fixar um posicionamento coerente.  

A evolução da área da comunicação trouxe consigo um caráter mais 

estratégico, pela necessidade de se estudar e trabalhar algumas atividades de 

forma isolada, o que resultou em novas áreas e terminologias para a mesma. 

Ferrari (2016) lembra que autores norte-americanos passaram a tratar o conceito 

de comunicação organizacional como fruto de estudos interdisciplinares entre 

comunicação e administração. Isto se deu por conta da globalização, do 
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desenvolvimento tecnológico e das vulnerabilidades que “passaram a ameaçar 

e alterar as práticas organizacionais de forma muito rápida” (FERRARI, 2016, p. 

146). A autora também define a comunicação organizacional como “o processo 

que visa conseguir o equilíbrio sustentável entre a visão e a missão 

estabelecidas pela ‘coalização dominante’ e as expectativas daqueles que 

compõem a organização, na busca de uma rede sistêmica que permita uma 

satisfação de ambos os lados, público e organização”. 

Esse equilíbrio sustentável é o que vai unir as propostas e ambições da 

organização ao que seus integrantes esperam. É preciso trabalhar os valores 

estabelecidos pela organização em conformidade aos valores das pessoas que 

estão inseridas naquele espaço. Entende-se que é necessário estabelecer uma 

cultura organizacional que norteie os funcionários de forma que esta impacte nas 

atividades a serem exercidas por eles.  

A cultura é trabalhada a partir dos valores estabelecidos pela 

organização e que, segundo Guth e Taguri (apud FERRARI, 2009), são 

“concepções implícitas ou explícitas que um indivíduo ou um grupo considera 

como desejáveis e que são selecionados para pôr em prática determinadas 

ações”. Para garantir o equilíbrio sustentável citado acima é necessário entender 

qual são as expectativas dos públicos e, para isso, Ferrari afirma que: 

cabe aos relações-públicas atuarem como ‘analistas de 
cenários’, identificando as tendências e interferências do 
ambiente externo e da dinâmica interna da organização. A 
partir do resultado da relação de ambos os cenários, os 
profissionais devem interagir mediante a implantação de 
programas de comunicação com o objetivo de alcançar o 
consenso e a mediação entre as partes envolvidas 
(FERRARI, 2009, p. 247) 

Entende-se, portanto, que “os valores humanos afetam a cultura 

organizacional” (FERRARI, 2009, p. 251) porque estes são os que determinarão 

seu funcionamento e o comportamento organizacional de seus membros 

(TAMAYO; PORTO apud FERRARI, 2009). Além de nortear o funcionamento, a 

comunicação também terá como base esses fatores para que se trabalhem 

planos, programas e estratégias eficazes para atingir o sucesso dos negócios. 

Kunsch (2009) lembra que ao ingressar na pós-graduação em 1979 o 

mundo das organizações passava por uma grande mudança e que o isolamento 

das atividades específicas de comunicação já não atendia às novas demandas 

da sociedade. Foi aí, então, que ela passou a enxergar a “necessidade de ver 
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as relações públicas de uma forma mais abrangente e sem um viés regulatório 

e corporativista” (KUNSCH, 2009, p.186). Kunsch (2003) cita as áreas de 

comunicação administrativa, institucional, mercadológica e interna como as que 

formam o composto da comunicação integrada e afirma que “são essas formas 

de comunicação que permitem a uma organização se relacionar com seu 

universo de públicos e com a sociedade em geral. Por isso, não se devem mais 

isolar essas modalidades comunicacionais” (2003, p.150).  

Para que não se isole as modalidades, a solução é integrá-las e trabalhá-

las de maneira quase que única, estabelecendo um padrão que norteie a 

comunicação e atenda às demandas estabelecidas pela organização. Isto é feito 

através da comunicação integrada, suas modalidades e as ferramentas nelas 

inseridas. 

Dentro da composto da comunicação integrada caracteriza-se a 

comunicação administrativa como a que acontece dentro da empresa, no plano 

de funções administrativas, e “relaciona-se com os fluxos, níveis, e as redes 

formal e informal de comunicação, que permitem o funcionamento do sistema 

organizacional” (KUNSCH, 2003, p. 153); a comunicação interna é a que trabalha 

para que haja interação entre organização e empregados; a comunicação 

mercadológica é a que está ligada diretamente aos interesses mercadológicos, 

“tendo em vista a divulgação publicitária dos produtos ou serviços de uma 

empresa” (KUNSCH, 2003, p. 162); e a comunicação institucional é responsável 

pela imagem, construção de identidade e filosofia de uma empresa. 

A comunicação institucional possui uma finalidade específica. Vista 

como componente da comunicação integrada, esta modalidade da comunicação 

trabalha os pontos que explicitam o lado público e agrega valor aos negócios das 

organizações. Ela é a “responsável direta, por meio da gestão estratégica das 

relações públicas, pela construção e formatação de uma imagem e identidade 

corporativas fortes e positivas de uma organização” (Kunsch, 2003, p. 164).  

Como ferramenta da comunicação institucional, as relações públicas têm 

como função estratégica “ajudar as organizações a se posicionarem perante a 

sociedade” (KUNSCH, 2009). Trabalhar a comunicação institucional implica 

muito mais do que apenas entregar uma marca ou um produto. Rego apud 

Kunsch (2003) enfatiza que “a comunicação institucional objetiva conquistar 

simpatia, credibilidade e confiança, realizando, como meta finalista, a influência 
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político-social” .  

Para administrar a comunicação e os relacionamentos da organização 

com os seus públicos, as relações públicas, em sua função estratégica de 

contribuir para o posicionamento das organizações, conta com a ajuda de 

diversas ferramentas da comunicação, sendo uma delas a comunicação dirigida, 

ferramenta da comunicação institucional.  

A comunicação dirigida é a ferramenta utilizada para “transmitir 

informações específicas para pessoas determinadas: os públicos” (CESCA, 

2009, p. 350). Com esse trabalho de administração de relacionamento, as 

relações públicas devem analisar seus públicos para que saibam os veículos 

certos para estabelecer uma comunicação eficaz. Além de garantir que a 

mensagem chegue ao seu público, a comunicação dirigida contribui para a 

compreensão da mesma e, para isso, é usada uma linguagem específica e 

apropriada. Isso tudo se dá através dos tipos de comunicação dirigida e as 

ferramentas que compõem cada um.  

Os veículos de comunicação dirigida são categorizados por Andrade 

(apud CESCA, 2009), em uma tabela elaborada pela autora. São eles os escritos 

(podendo ser impressos ou eletrônicos, usa-se como exemplo a carta comercial, 

o ofício, o quadro de avisos, a newsletter, o folder, o folheto etc.), orais (conversa, 

discurso, telefone, rádio, microfone entre outros), aproximativos (programa de 

visitas, eventos, reunião, entrevista coletiva etc.) e auxiliares.  

Os auxiliares são os que se dividem em visuais, auditivos e audiovisuais. 

Este último é onde se encaixaria o Vídeo Institucional que é o produto do 

presente trabalho. Se encaixaria por ser um produto audiovisual, mas há que se 

questionar: um produto carregado de informações no qual a proposta é de 

trabalhar uma imagem institucional se reduziria a um veículo apenas auxiliar? 

O vídeo institucional é o material produzido para apresentar uma 

organização ao público, de forma não comercial e com caráter informativo. Em sua 

estrutura, segundo Serra (1986, p.17), “apresenta o histórico da empresa, a 

estrutura organizacional, produtos e serviços, e a atuação junto à comunidade”. 

O audiovisual, por integrar som e imagem, garante uma comunicação 

compreensível e melhor recepção dos públicos. Como todo tipo de comunicação, 
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deve ter uma linguagem adequada aos públicos a quem será destinado. Carim 

(2010) destaca:  

estímulos e atividades que, partindo de experiências 
sensoriais contribuem para o relacionamento, a 
interpretação e a apreciação mais exatas, facilitando 
o esclarecimento, e a fixação de idéias e conceitos. 
Utiliza, além da palavra oral ou escrita, recursos 
gráficos que estimulam todos os sentidos, buscando 
superar as limitações da palavra na comunicação 
(OLIVEIRA apud CARLIM, 2010). 

De acordo com Carlim, o audiovisual teve seu início nas organizações 

por meio de produções realizadas para contribuir com duas questões. Uma delas 

eram os treinamentos de funcionários. As empresas adquiriam ou alugavam 

materiais produzidos por produtoras especializadas, mas que continham um 

material amplo e genérico, nada personalizado ou específico das organizações. 

A outra questão eram a comunicação interna, na qual toda informação 

contida em jornais ou materiais impressos era transferida para a comunicação 

audiovisual, mas não tiveram continuidade por conta do alto custo de mão de 

obra, manutenção e produção.  

Moutinho apud Carlim (2000, p. 43) explica que “o vídeo é um dos veículos 

mais importantes entre a empresa e os seus vários públicos, pois têm um grande 

poder de atração para todos  os tipos de audiência, além de justificar que as idéias 

recebidas através de filmes perduram mais tempo do que a informação recebida de 

por material impresso ou apenas sonoro”. 

Portanto, o vídeo institucional desempenha muito mais do que apenas um 

auxílio à comunicação de uma organização com seus públicos. Por se tratar de uma 

apresentação, pode-se considerá-lo como veículo aproximativo pelo conteúdo que 

aborda. Conforme for o material, o vídeo pode representar uma visita ao espaço, 

uma reunião que trate sobre o funcionamento da organização ou talvez até uma 

entrevista.  
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2. Relato Grupo Focal 

O Grupo Focal aconteceu na Quarta-Feira, 10 de Abril de 2019, no Salão 

Coworking do Cardume Tiradentes. Em função do porte da organização, foram 

convidadas oito pessoas para participarem da reunião. Entretanto, só cinco 

puderam comparecer no dia. Devido o prazo para a entrega deste trabalho, 

optou-se por realizar o Grupo Focal com os participantes presentes. Além disso, 

eles possuem conhecimento do funcionamento e da cultura do Cardume 

Coworking, o que valida o resultado da pesquisa realizada apesar do reduzido 

número de participantes. 

Assim, participaram do Grupo Focal um dos sócios e diretor do Cardume,  

Antônio Júnior, a profissional de Relações Públicas e gerente do Cardume, Anna 

Giselli Barboza Carneiro Martinez e a recepcionista Kamila Soares Cardoso. Os 

outros dois participantes do grupo focal foram Déborah Coelho, turismóloga e 

parceira do espaço; e Celso Shiguero Nishimura Junior, um dos participantes do 

vídeo e fundador de empresa que funciona do Cardume. Os demais convidados 

eram o relações-públicas Danilo Egle, o engenheiro agrônomo e residente 

Macaulay Souza de Abreu, e a publicitária Yasmin Rodrigues, que precisaram 

desmarcar na noite anterior ao encontro por questões pessoais.  

Esses profissionais foram escolhidos por conta de suas participações no 

espaço e/ou por estarem inseridas na área de comunicação. O vídeo precisava 

ser analisado por pessoas que conhecessem a proposta do Cardume e 

frequentassem o espaço para que esta pesquisadora pudesse saber se o vídeo 

retratava aquilo que os públicos viam e sentiam estando inseridos no Cardume. 

A coordenação do grupo focal ficou a cargo da professora Aline Lira e o registro 

foi responsabilidade desta pesquisadora.  

O grupo focal seguiu um roteiro de perguntas elaborado inicialmente 

seguindo o modelo proposto por Costa (2009), para que os enunciados não 

influenciassem na decisão e resposta dos participantes. A elaboração das 

perguntas (em apêndice neste trabalho) foi feita com base em questões que 

surgiram em breve discussão juntamente a coordenadora, que apresentou 

alguns pontos de atenção quanto a produção e detalhes presentes no vídeo.  

As atividades iniciaram com uma breve explicação da coordenadora do 

grupo focal a respeito deste tipo de pesquisa e com uma apresentação de cada 

participante, que disseram suas formações profissionais e atividades exercidas 
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no espaço, para que se pudesse entender o papel que cada pessoa tem para a 

análise do vídeo. Em seguida, esta pesquisadora apresentou o objetivo, a 

justificativa e a proposta do vídeo, bem como o produto em si.  

 

2.1 A proposta inicial do vídeo 

A princípio, a proposta foi de fazer um vídeo tradicional com um 

apresentador ou narrador descrevendo o espaço e os serviços que o Cardume 

oferece, com falas dos sócios e também dos residentes da empresa, e imagens 

das pessoas trabalhando nos espaços em geral.  

Ao longo da produção, a pesquisadora identificou que o modelo 

tradicional de vídeo institucional não corresponderia à filosofia do Cardume 

enquanto empresa que propõe novos modelos de trabalho e incentiva a 

inovação. Com isso, o roteiro foi alterado para um modelo mais contemporâneo 

no qual os narradores são os próprios residentes, com falas espontâneas e que 

traduzem a real experiência que se tem ao conviver num ambiente como o 

Cardume. 

O objetivo é de fortalecer a imagem do Cardume enquanto espaço 

compartilhado que promove um modelo de trabalho flexível e despojado, assim 

como a cultura do compartilhamento e da colaboração, além de expor a 

diversidade inserida no Cardume, para que todos percebam que o coworking é 

para toda e qualquer pessoa. 

 

O vídeo institucional foi escolhido para atender essa proposta por conta 

da facilidade de comunicação e entendimento para boa parte dos públicos. É um 

produto visual e explicativo, com uma linguagem simples que garante que todos 

possam compreender a mensagem que o Cardume deseja passar. Além disso, 

a empresa ainda não possuía nenhum material audiovisual produzido. 

 

O resultado então foi um vídeo institucional despojado, com uma 

duração mais curta e com os próprios clientes como narradores, de linguagem 

informal mas que ainda assim não perde o ar da seriedade que todo ambiente 

de trabalho necessita. Mostrando espaços, pessoas e atividades exercidas por 

grande parte das pessoas inseridas no Cardume. 
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2.2 A avaliação dos participantes 

Após a apresentação do vídeo, foram realizadas as perguntas do roteiro 

que se encontra em apêndice neste trabalho. Várias considerações foram 

apontadas, entre elas também ocorreram sugestões para a melhoria do produto 

conforme o que foi percebido e sentido. Questões como o estilo, duração e trilha 

sonora do vídeo foram apontadas como ótimas e dinâmicas, ponto que antes era 

de atenção e preocupação para esta pesquisadora.  

Com isto, foram sugeridas algumas alterações da parte dos integrantes 

do grupo focal. Todas foram levadas em consideração, porém algumas não 

puderam ser feitas em virtude do prazo de entrega do Trabalho de Conclusão. 

As alterações sugeridas que puderam ser feitas foram do timing de algumas tags 

de texto de falas específicas que não estavam sincronizadas, e o corte de 

algumas imagens do Tayke Monteiro, que os participantes do grupo apontaram 

como excessivas. 

As alterações que não puderam ser adotadas foram as de incluir fala das 

pessoas com relação ao valor da colaboração, tanto pelo prazo de entrega 

quanto pela duração do vídeo. No mais, todas foram alterações rápidas e simples 

de serem feitas. 

Por fim, tivemos um vídeo institucional dinâmico de cerca de seis 

minutos de duração no qual temos os clientes como narradores reais e 

espontâneos do produto, que apresentam o espaço como colaborativo e 

despojado.  
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3. Produção do Vídeo Institucional do Cardume Coworking: relato de 

experiência 

A ideia inicial para o Vídeo Institucional do Cardume Coworking foi uma 

produção padrão, que, de acordo com Serra apud Carlim, “caracteriza-se por 

transmitir uma mensagem de natureza comercial, mas encoberta de forma sutil 

por um caráter informativo. Em sua estrutura apresenta um histórico da empresa, 

a estrutura organizacional, produtos e serviços e a atuação junto à comunidade” 

(2000, p. 44). Assim, foi pensado um produto que contasse a história e sobre o 

que o Cardume Coworking oferece enquanto empresa, com narração 

profissional, contando também com o depoimento de algumas pessoas que 

fizessem parte do Cardume, como clientes e residentes. Dentre as pessoas 

pensadas inicialmente para serem entrevistadas para o vídeo estava os 

residentes 1Bárbara Nicolau, da empresaDream Kids, e Tayke Monteiro, da 

empresa PraQueRumo, além dos clientes Paulo Sérgio Caporazzo e Celso 

Shiguero. Foi produzido um roteiro inicial, apresentado em apêndice no final 

deste trabalho, que contava mais com a estrutura do que o conteúdo em si e foi 

apresentado por esta pesquisadora para a produtora 602 filmes, que cedeu apoio 

para a realização deste trabalho em reunião com o diretor da empresa, Yure 

César, e a gerente, Priscila Cova.  

ROTEIRO ORIGINAL  

Sequênci

as 

Cenas Áudio/Legenda 

ABERTUR

A 

INT - pessoas trabalhando 

no salão 

 

Baixa a opacidade da 

imagem 

Entra a logo do cardume 

(0:15) 

 

 

Trilha Sonora 

 

 

OFF 1 - “O 

COWORKING É UM 

MODELO DE TRABALHO 

QUE BUSCA INCENTIVAR 

A TROCA DE IDEIAS 

ENTRE DIFERENTES 

 
1 ¹ Residentes são as pessoas que trabalham em empresas selecionadas pelo Cardume sem custo 
por um ano. Os clientes são as pessoas que contratam o Cardume enquanto espaço de trabalho 
e, diferente dos residentes, realizam o pagamento pelo mesmo. 
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 PROFISSIONAIS DE 

DIFERENTES ÁREAS. 

TUDO DE FORMA 

PRESENCIAL E EM UM 

ESCRITÓRIO FIXO. ELE 

PASSOU A SER UMA 

ALTERNATIVA ATRAENTE 

PARA EMPRESAS QUE 

PERCEBERAM 

OPORTUNIDADES DE 

DESENVOLVIMENTO 

CADA VEZ MAIS 

CONSTANTES.”    

Sequência 

1 - Apresentação 

do Cardume 

INT/EXT - ESPAÇO EM 

GERAL 

Imagens abertas dos 

espaços em geral; 

 

INT - SALA DE REUNIÕES 

imagens de pessoas 

conversando na sala de reunião; 

 

INT - SALÃO COWORKING 

Imagens abertas de pessoas 

trabalhando nos espaços 

compartilhados; 

 

INT - ESPAÇOS EM GERAL 

Imagens fechadas captando detalhes 

dos espaços e das pessoas, 

buscando características de cada; 

 

Imagem entrevista Ana 

Beatriz - assistente de atendimento 

do Cardume 

OFF 2 - “O 

CARDUME SURGIU HÁ 4 

ANOS ATRÁS A PARTIR 

DO CRESCIMENTO DOS 

ESPAÇOS 

COLABORATIVOS AO 

REDOR DO MUNDO E DO 

BRASIL. A IDEIA É 

CONECTAR PESSOAS E 

INCENTIVAR PARCERIAS 

E AMIZADES, 

CONTRIBUINDO COM OS 

NEGÓCIOS DE CADA UM” 

 

ANA BEATRIZ - “ 
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Sequência 

2 - Os clientes 

antes do Cardume 

INT - RECEPÇÃO 

PROXIMO PORTA DE VIDRO 

Imagens de entrevista  

Tayke Monteiro - Founder 

da PraQueRumo (blusa vermelha) 

0:58 a 1:43 (45’’) 

Bárbara Nicolau - founder da 

DreamKids (1:53 - 2:18) 

Paulo Caporazzo - Diretor Comercial 

da Caporazzo Soluções (camisa 

polo) (0:21 - 1:34) 

Celso Shiguero - founder do ColabXP 

(camisa preta)  

 

INT - SALÃO COWORKING 

Imagens em plano aberto do modelo 

de trabalho de cada um e o espaço 

que utiliza; 

 

INT/EXT - ESPAÇO EM 

GERAL 

Detalhes dos espaços; 

TAYKE: “ANTES 

DE TRABALHAR NO 

CARDUME…” 

“...PRINCIPALMENTE 

QUANDO EU VIM AQUI 

PRO CARDUME” (0:58 - 

1:43) 

 

BÁRBARA: “A 

DREAMKIDS É UMA 

EMPRESA…” 

“...DESENVOLVA 

PRODUTOS MELHORES” 

(1:53 - 2:18) 

 

PAULO: “EU VIM 

AQUI PRO CARDUME…” 

“...ELE FAVORECE TUDO 

ISSO DAÍ” (0:21 - 1:34) 

 

Sequência 

3 -  

A 

fomentação do 

ecossistema 

empreendedor 

amazonense 

INT - SALÃO COWORKING 

 

 

Entrevista Bárbara (3:17 - 

3:53) 34’’ 

OFF - ALÉM DE 

INCENTIVAR AS 

CONEXÕES, O CARDUME 

BUSCA FOMENTAR O 

EMPREENDEDORISMO DE 

MANAUS, 

IMPULSIONANDO O 

DESENVOLVIMENTO DE 

STARTUPS E EMPRESAS 

QUE FAZEM PARTE DO 

ESPAÇO. 

 

BÁRBARA: “O 
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CARDUME DESDE SUA 

INAUGURAÇÃO…” 

“...PARA ESSA 

CAMINHADA” (3:17 - 3:53) 

Sequência 

4 - 

A 

mudança na vida 

dos clientes 

IMAGENS GERAIS 

 

imagens dos entrevistados 

OFF - BOA PARTE 

DAS PESSOAS QUE 

ESTÃO NO CARDUME 

SAÍRAM DE UM AMBIENTE 

TRADICIONAL EM BUSCA 

DA REALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL E 

PESSOAL DE CADA UM. O 

CONVÍVIO 

COLABORATIVO TROUXE 

VANTAGENS PARA 

TODOS, ALÉM DA 

OPORTUNIDADE DE 

DESENVOLVER IDEIAS E 

SOLUÇÕES PARA AS 

EMPRESAS. 

 

TAYKE - “EU 

CONHECI O CARDUME…” 

“...PRA MIM É 

SENSACIONAL.” (1:52 - 

2:56) 

 

PAULO - 

“TRABALHAR AQUI…” 

“...CRESCIMENTO 

PROFISSIONAL E 

PESSOAL” (1:37 - 2:04)  

 

CELSO - “AÍ O 

TIME DO CARDUME…” 
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“...O GANHO DE TÁ AQUI É 

MUITO GRANDE” (2:30 - 

3:07) 

 

As gravações puderam ser feitas em apenas um dia, datado em 21 de 

Novembro de 2018, com o apoio do cinegrafista César Nogueira. Foram 

captadas imagens gerais dos espaços e de pessoas trabalhando, bem como dos 

depoimentos das pessoas anteriormente citadas. Os depoimentos foram fluindo 

após esta pesquisadora ter feito perguntas como “O que o Cardume representa 

para você?” e “Como você se sente trabalhando em um local como o Cardume?”, 

para que as respostas pudessem ser abertas e espontâneas. Assim, as 

entrevistas foram realizadas em forma de conversa informal, a fim de garantir a 

expressão da cultura e da filosofia do Cardume Coworking, principalmente no 

que diz respeito à informalidade no ambiente de trabalho e à total liberdade de 

expressão. 

A narração teria sido posteriormente produzida em estúdio, porém, ao 

longo da edição, esta pesquisadora notou a oportunidade de produzir um vídeo 

que transmitisse melhor a filosofia do Cardume e que fosse mais despojado, 

sem perder a característica de vídeo institucional. Foi decidido então manter 

apenas as falas dos clientes e residentes, com imagens de apoio do espaço 

intercalando as de depoimento, sem apresentação ou narração. Com isto, foi 

produzido um novo roteiro para ser entregue à edição. 

ROTEIRO ADAPTADO 

 

Sequênci

as 

Cenas Áudio/Legenda 
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ABERTUR

A 

INT - pessoas trabalhando 

no salão 

 

INT – imagem pé descalço; 

telefone tocando 

Entra a logo do cardume 

(0:15) 

 

 

 

 

Trilha Sonora 

Celular Vibrando 

 

 

 

Sequência 

1 - Os clientes 

antes do Cardume 

INT - RECEPÇÃO 

PROXIMO PORTA DE VIDRO 

Imagens de entrevista  

Tayke Monteiro - Founder 

da PraQueRumo (blusa vermelha) 

0:58 a 1:43 (45’’) 

Bárbara Nicolau - founder da 

DreamKids (1:53 - 2:18) 

Paulo Caporazzo - Diretor Comercial 

da Caporazzo Soluções (camisa 

polo) (0:21 - 1:34) 

Celso Shiguero - founder do ColabXP 

(camisa preta)  

 

INT - SALÃO COWORKING 

Imagens em plano aberto do modelo 

de trabalho de cada um e o espaço 

que utiliza; 

 

INT/EXT - ESPAÇO EM 

GERAL 

Detalhes dos espaços; 

TAYKE: “ANTES 

DE TRABALHAR NO 

CARDUME…” 

“...PRINCIPALMENTE 

QUANDO EU VIM AQUI 

PRO CARDUME” (0:58 - 

1:43) 

 

BÁRBARA: “A 

DREAMKIDS É UMA 

EMPRESA…” 

“...DESENVOLVA 

PRODUTOS MELHORES” 

(1:53 - 2:18) 

 

PAULO: “EU VIM 

AQUI PRO CARDUME…” 

“...ELE FAVORECE TUDO 

ISSO DAÍ” (0:21 - 1:34) 

 

Sequência 

2 -  

INT - SALÃO COWORKING 

 

BÁRBARA: “O 

CARDUME DESDE SUA 



25 
 

A 

fomentação do 

ecossistema 

empreendedor 

amazonense 

 

Entrevista Bárbara (3:17 - 

3:53) 34’’ 

INAUGURAÇÃO…” 

“...PARA ESSA 

CAMINHADA” (3:17 - 3:53) 

Sequência 

3 - 

A 

mudança na vida 

dos clientes 

IMAGENS GERAIS 

 

imagens dos entrevistados 

TAYKE - “EU 

CONHECI O CARDUME…” 

“...PRA MIM É 

SENSACIONAL.” (1:52 - 

2:56) 

 

PAULO - 

“TRABALHAR AQUI…” 

“...CRESCIMENTO 

PROFISSIONAL E 

PESSOAL” (1:37 - 2:04)  

 

CELSO - “AÍ O 

TIME DO CARDUME…” 

“...O GANHO DE TÁ AQUI É 

MUITO GRANDE” (2:30 - 

3:07) 

 

Os equipamentos de captação de imagem e de som, bem como os de 

iluminação foram cedidos pela 602 filmes, que também contribuiu realizando a 

edição do produto. Foram utilizados uma câmera Black Magic Cinema, lente 

alemã, microfone de lapela e luminárias de led como apoio de iluminação. 

A produção de um vídeo é sempre muito interessante. Pensar em 

detalhes, escrever tudo como deve ser, e trabalhar para que tudo ocorra 

conforme o roteiro é, por diversas vezes, difícil. Desta vez, em um momento de 

conclusão, esta pesquisadora assumiu atividades que em outros momentos da 

graduação ainda não havia trabalhado, como a produção de um roteiro e a 

direção de produção e fotografia. Foi uma experiência nova e enriquecedora, 

para quem somente havia trabalhado integralmente nos processos de durante e 
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pós-produção. 

Produzir um vídeo institucional é ainda mais desafiador por trabalhar a 

imagem de uma empresa e precisar retratar aquilo que a mesma é e busca que 

os públicos vejam, mas tudo se tornou mais simples por esta pesquisadora estar 

inserida no ambiente da empresa enquanto funcionária, convivendo com a 

filosofia do Cardume Coworking e com todos que fazem parte do espaço de 

alguma forma. Este detalhe foi de extrema importância para a produção do 

material. Porém, ainda é um produto a ser entregue a alguém e que ainda 

deveria passar por aprovação. Este foi um ponto discutido desde o início pela 

pesquisadora juntamente com a orientadora deste trabalho. Foi decidido então 

realizar o Grupo Focal para que fosse possível ter um retorno de outras pessoas. 

O Grupo Focal é relevante por ser o momento de apresentar o material 

até então produzido para um grupo que conhece o Cardume Coworking 

enquanto empresa, seja como funcionário ou cliente, para que ele possa ser 

analisado. Foi através dele que a pesquisadora pôde aprovar o material e 

também coletar sugestões, opiniões, críticas, entre outros comentários que 

contribuíram para o produto final.  

Antes do Grupo Focal o vídeo ainda não era considerado, pela 

pesquisadora, como um vídeo acabado por ainda ter dúvidas quanto aos 

detalhes anteriormente mencionados. Detalhes como a duração do vídeo, a trilha 

sonora, imagens que se repetem, depoimentos que se estenderam, entre outros 

foram discutidos no momento da reunião, o que permitiu que fossem levantadas 

as opiniões de cada um e, assim, captá-las para que fossem feitas alterações.  

Apesar de não ter sido possível fazer todas as mudanças propostas, 

considera-se o vídeo institucional como um produto acabado e que pode ser 

veiculado nas principais plataformas de compartilhamento de vídeos, além de 

poder utilizar pequenos cortes para divulgação em redes sociais para que se 

possa atingir o maior número de pessoas possível.  

O público ao qual o vídeo se destina é de jovens que buscam iniciar ou 

dar continuidade às atividades de empreendedorismo, seja de maneira 

autônoma ou com empresas/startups. Para chegar a eles, a melhor forma de 

distribuição é via plataforma de compartilhamento e redes sociais por conta da 

facilidade e da rapidez que esses meios proporcionam, além do baixo custo de 

investimento para o Cardume Coworking distribuir este conteúdo. 
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Os aprendizados que mais contribuíram para a produção foram, sem 

dúvidas, os da disciplina de Produção Audiovisual ministrada pela Profª Drª Aline 

Lira e o jornalista Gleilson Medins. Foram trabalhadas as questões de produção 

de roteiro, plano de imagem e enquadramento, o material básico para iniciar a 

produção e dar continuidade a ele. Além disso, a prática simplificou muito a 

produção mesmo depois de certo tempo. Os únicos pontos que a pesquisadora 

gostaria de ter praticado mais seriam os de manuseio da câmera e tipos de lentes 

adequadas a determinados trabalhos.  

Entender o vídeo institucional como instrumento de comunicação dirigida 

também é fundamental, principalmente quando se fala em compreensão da 

mensagem. Cesca (2009) afirma que “a escolha dos veículos adequados para 

se estabelecer uma comunicação eficiente estará sempre na dependência das 

características de cada um desses públicos”. Um material que consiste em áudio, 

imagem e linguagem simples pode atingir diversos públicos e é completo por si 

só, mas que deve sim ser acompanhado por outros instrumentos para que possa 

chegar até o público. A proposta é de que ele seja usado tanto em redes sociais 

quanto em reuniões e eventos, para que apresente o Cardume Coworking 

enquanto espaço de trabalho. 

Além disso, outros materiais também podem ser produzidos e utilizados 

para trabalhar melhor a comunicação organizacional da empresa. Atualmente 

são trabalhados veículos aproximativos como eventos, programas de visitas e 

comemorações, bem como os orais como conversas e entrevistas. Mas, também 

podem ser explorados recursos visuais como sinalizações e um manual de 

integração para novos clientes, que se encaixa como um impresso.   
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CONCLUSÃO 

Como descrito, a produção de um vídeo institucional se inicia muito antes 

de sequer segurar uma câmera em mãos, antes até mesmo de se pensar a 

produção. Trabalhar a imagem de uma empresa requer conhecimento a fundo 

da mesma e que se saiba o que ela deseja e deve transmitir, além de conhecer 

bem o seu público para entender qual é a melhor maneira de comunicar aquilo 

que deve ser dito.  

A experiência da produção do vídeo institucional do Cardume Coworking 

foi uma forma da pesquisadora atuar em todos os processos que levam ao 

produto final, o que agregou uma prática interessante através da visão 

profissional da mesma. Foi possível ter diversos pontos de vista sobre o mesmo 

vídeo e, ainda assim, aproveitar para trabalhar cada vez mais o que estava 

sendo usado no momento da produção, percebendo o que seria necessário e 

que combinava com o que deveria ser transmitido, além do que também seria 

supérfluo e já não contribuía para a imagem que deveria ser passada.  

Kunsch ao longo de todo material bibliográfico utilizado para a produção 

desta pesquisa afirma que o profissional de relações públicas é a pessoa ideal 

para levantamento das informações necessárias, conhecimento a respeito da 

cultura e valores da empresa, e elaboração de planos de comunicação por ter a 

comunicação e os públicos como objetos base de estudo e atuação. Portanto, a 

participação deste profissional é de extrema importância para um resultado 

satisfatório do produto. 

Este trabalho contribuiu para a percepção da pesquisadora acerca da 

importância do relações-públicas no meio do audiovisual, graças à  prática 

realizada com base em toda teoria recebida na academia e leituras indicadas 

pela orientadora da pesquisa, além de gerar a discussão antes já debatida em 

sala de aula a respeito do vídeo institucional enquanto meio de comunicação 

dirigida.  

Por fim, deve-se destacar que o vídeo institucional é uma ferramenta 

eficaz nas Relações Públicas que não deve se reduzir apenas a uma 

comunicação dirigida auxiliar, por possuir um caráter aproximativo que garante 

a captação e absorção das informações de maneira mais clara e afixada, levando 

os públicos a guardar a memória daquilo que a empresa busca transmitir. 
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APÊNDICE – ROTEIRO DE PERGUNTAS DO GRUPO FOCAL 
 

1. Qual a sua avaliação a respeito do vídeo?  

2. O vídeo cumpre com o seu objetivo? 

3. O vídeo é adequado ao público a que se destina? 

4. Qual a sua avaliação a respeito da duração do vídeo? 

5. Qual a sua avaliação a respeito dos depoimentos no vídeo? 

6. Alguma cena no vídeo causou estranheza ou desagrado? 

7. Qual a sua avaliação a respeito da linguagem utilizada no vídeo? 

8. Os depoimentos são suficientes para apresentar a filosofia e a proposta do 

Cardume? 

9. Qual a sua avaliação a respeito da trilha sonora? 

10. Qual a sua avaliação a respeito das legendas e dos textos no vídeo? 

11. As cores do vídeo têm um tom ou saturação correspondente à filosofia do 

Cardume? 

 


