PRODUTORA ASSINANTE

Nossa Plataforma de Trabalho
®

Principais Regras e Orientações Gerais



Utilizamos o Sistema Elenco Digital como ferramenta de trabalho em nossas produções, uma
plataforma de tecnologia, dinâmica e integrada, que permite pesquisas on-line e organização
eficiente de material artístico, como aplicação desenvolvida especialmente para atender a
produção profissional de casting para projetos audiovisuais de cinema, publicidade e televisão.



Esse ambiente de trabalho é colaborativo e permite que fotos e informações sobre o elenco
sejam encontradas conforme o “briefing” pesquisado, de acordo com cada novo personagem.
Os registros artísticos são permanentes e participam de todas as atuais e futuras produções dos
produtores e diretores de elenco assinantes, sem a necessidade de envio repetitivo de material.



O Sistema Elenco Digital não é uma agência, não realiza pesquisas diretamente, nem entra em
contato sobre os trabalhos. A Elenco Digital é um ambiente de trabalho transparente e
colaborativo, que evita conflitos de interesse. Por isso, além de uma vitrine democrática de
oportunidades para talentos, é valorizado o papel dos bons agentes e agências.



O elenco não agenciado pode se cadastrar diretamente, mas deve atualizar seu perfil assim que
tiver quem o represente. Um perfil de elenco completo é a melhor forma de apresentar suas
referências artísticas e participar de todas as produções, aumentando suas chances de ser
selecionado. Os perfis artísticos podem ser atualizados pelo próprio Elenco, por suas Agências
vinculadas e também pelos Produtores, o que aumenta a credibilidade de suas informações.



O Elenco também não precisa se candidatar a cada trabalho. Mas caso deseje manifestar seu
interesse por algum projeto especifico, pode deixar um “Comentário” na aba "Jobs" de seu
perfil - assim tanto os Produtores como suas Agências poderão considerar essa informação.



O Sistema Elenco Digital não fornece informações sobre os projetos que estão sendo realizados.
Somente os profissionais responsáveis por cada trabalho podem fornecer qualquer informação.
As consultas são feitas exclusivamente pelo produtor, diretamente com as agências e o elenco.



Em respeito aos termos de sigilo entre os produtores e seus clientes, não é possível divulgar
publicamente informações como “briefing”, roteiros, datas, testes, cachê, prazos e demais
detalhes dos trabalhos. Esses dados são fornecidos exclusivamente pelo produtor de elenco
apenas aos selecionados e suas agências, mediante termos de confidencialidade firmados, ao
longo dos processos de seleção.



As agências com login liberado podem cadastrar sugestões de elenco a qualquer momento.
Também podem completar e atualizar os perfis de seu elenco oficialmente vinculado. Quando o
Elenco possui mais de uma agência, o produtor é quem escolhe por onde será feita a consulta.



Os produtores de casting também incluem suas pesquisas de elenco no sistema. Por isso, caso
alguma pessoa ou empresa identifique seu perfil já cadastrado, deve entrar em contato com o
Atendimento da Elenco Digital para saber como ter acesso e controlar suas informações.



A participação do elenco, de agentes e agências é gratuita. E caso tenha alguma dúvida com o
seu cadastro, uma equipe de suporte do Sistema Elenco Digital está pronta para lhe atender.

Contamos com todos que, assim como nós, valorizam um mercado de casting mais organizado e
profissional. Desejamos bons trabalhos e agradecemos a todos pela parceria. Obrigada!
FAÇA PARTE DO MERCADO PROFISSIONAL DE CASTING
FAÇA PARTE DA ELENCO DIGITAL – Assista ao Vídeo

Clique AQUI

CADASTRE-SE!

MATERIAL DIRIGIDO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA – RKC Renata Kalman Casting - Todos os direitos reservados aos proprietários das marcas

