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TUTORIAL DE AJUDA 

 

 

 

SISTEMA ELENCO DIGITAL 

 

BOAS VINDAS E AJUDA AOS AGENTES E AGÊNCIAS 
 

Agradecemos por seu interesse em conhecer o acesso de AGENTES e AGÊNCIAS ao 
Sistema Elenco Digital. Valorizamos o papel das boas empresas e profissionais, pela 
importância do suporte que dão ao elenco, nos processos de produção audiovisual. 

SOBRE NÓS 

Somos um ambiente de trabalho integrado e colaborativo, desenvolvido e mantido 
por produtores e diretores de elenco, como ferramenta eficiente para organização de 
material artístico e apoio aos processos de produção de casting. 

Oferecermos uma vitrine democrática para talentos apresentarem seus perfis e aos 
agentes e agências cuidarem de seus vínculos de relacionamento empresarial com 
transparência. Assim, com informações confiáveis e registros permanentes, todos são 
lembrados, sem a necessidade de envio repetitivo de material a cada novo trabalho.  

Especialmente por trabalharmos com produção, nossa rede de relacionamentos é 
baseada em histórico de trabalhos, relações de confiança, experiências, indicações e 
referências profissionais positivas. Com isso, oferecemos mais certezas aos processos 
de pesquisa e seleção de casting. 

COM REGRAS CLARAS VIVERMOS EM LIBERDADE 

Em nosso ambiente de trabalho existem regras claras, entre elas que, nem a Elenco 
Digital, nem nossos produtores e diretores assinantes agenciam elenco, ou cobram 
taxas sobre os cachês. Também nossos produtores nunca chamam “direto” um elenco 
marcado como “agenciado”. Levamos isso totalmente a sério e qualquer evento que 
deponha ao contrário, deve ser reportado ao nosso Atendimento, para que seja 
aberto um procedimento interno de apuração para esclarecimento dos fatos.  

Também a Elenco Digital não entra em contato sobre jobs, nem fornece informações 
diretas sobre as produções. As consultas de trabalho são feitas exclusivamente pelo 
produtor responsável de cada projeto, que escolhe e entra em contato com uma das 
agências vinculadas ao elenco (caso o elenco tenha mais de uma que o represente). 

Na Elenco Digital os agentes e agências são valorizados e tem seus espaços 
respeitados. Sobretudo por que os produtores preferem trabalhar com elenco que 
tem esse suporte profissional ao longo das produções. Também por que é importante 
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para o elenco para, principalmente: (1) orientar sua carreira e intermediar contratos; 
(2) permitir agilidade à produção no alcance e retorno de consultas; (3) selecionar 
trabalhos adequados ao seu perfil e momento profissional; (4) ter visão crítica sobre 
seu talento e recomendar formação complementar; (5) administrar agenda, 
vencimentos, renovação de compromissos; e (6) evitar ser vítima de golpes, ou se 
envolver em situações de risco.  

O elenco deve Indicar os agentes e agências que possuem oficialmente seu material 
para apresentação. Mas recomendamos estreitar relações, pois um número elevado 
de representantes preocupa os produtores e seus clientes, por gerar incertezas em 
relação à organização de sua agenda e controle sobre compromissos assumidos. 

Os produtores e diretores participantes também incluem suas pesquisas de elenco no 
sistema. Por isso, caso um elenco ou empresa identifique seu perfil já cadastrado, 
deve entrar em contato com o nosso Atendimento (ou pelo Contato de nosso site) 
para saber como obter acesso ao seu cadastro e evitar duplicidade de informações. 

Pedimos especial atenção para evitar registros duplicados. Pois cada pessoa é única, 
possui ID próprio, tem histórico de atuação e avaliação dos produtores, que segue 
sendo considerada sempre que a busca por um briefing corresponder ao seu perfil. 

Caso localize um perfil artístico de seu elenco já cadastrado, você deve indicar 
pertencer a sua agência. Caso o elenco esteja indevidamente cadastrado como 
exclusivo, não crie um novo registro e não cadastre o mesmo elenco novamente. Por 
favor, entre em Contato identificando o elenco para resolvermos a situação.  

Não somos um universo à parte e refletimos as relações empresariais estabelecidas 
no mercado formal. Por isso, tenha seus acordos de representação atualizados junto 
ao seu elenco, antes de alterar esse status em nosso sistema.  

Em nosso sistema a indicação de exclusividade é sempre total. Eventuais acordos de 
exclusividades parciais podem ser firmados e descritos em "Comentários" no cadastro 
do elenco. Essa informação é compartilhada com as demais agências vinculadas ao 
elenco e todos os produtores participantes, orientando os processos de contratação. 

REGRAS DE VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS 

Além do elenco, suas agências vinculadas e os produtores de casting podem editar os 
perfis cadastrados. O acervo de fotos possui regras para ser compartilhado e cada 
tipo de usuário possui individualidade para definir suas próprias visualizações:  

1 - Quando o elenco envia uma nova foto ou vídeo, suas agências e todos os 
produtores veem; Quando o elenco exclui uma foto, somente ele deixa de visualizar. 
Suas agências e os produtores continuam visualizando, até também serem excluídas. 
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2- Quando uma agência inclui nova foto ou vídeo, o elenco e todos os produtores 
visualizam, mas outras agências vinculadas ao elenco não. Quando uma agência exclui 
uma foto, os produtores continuam visualizando, até serem excluídas. 

3- Quando um produtor inclui nova foto ou vídeo, o elenco, todas suas agências 
vinculadas e os demais produtores a visualizam. Quando um produtor exclui uma 
foto, o elenco e suas agências continuam visualizando, até todos excluírem. 

Existe limite de tamanho individual das fotos (5Mb) e na quantidade total (40). Caso 
precise otimizar suas fotos, esse site pode ajudar: imageoptimizer.net 

LINKS DE VÍDEO & VÍDEO DE APRESENTAÇÃO 

Para hospedar vídeos e cadastrar links, orientamos criar um canal diretamente no 
Youtube ou Vimeo. Caso queira, pode-se protegê-los com senha de acesso para 
visualização. Só não se esqueça de definir suas configurações de privacidade para 
permitir “compartilhar”. 

Para incluir corretamente os links, deve-se copiar exatamente a URL do vídeo, não do 
canal ou página que o contenha. Por isso é importante certificar-se de estar copiando 
o link do vídeo em si e não através de uma janela ou interface intermediária. 

Enquanto estiver assistindo ao vídeo, faça assim: 

- No Youtube, escolha "compartilhar" e depois "copiar" 

- No Vimeo, escolha "share" e depois copie o "link" 

Também é possível criar e indicar um dos links do elenco para ser sua apresentação 
pessoal “padrão". O ideal é gravar um vídeo de até 1 minuto, bem enquadrado e de 
forma natural, para registro de sua apresentação pessoal. Você pode falar livremente 
sobre sua formação, experiências e trabalhos mais relevantes. Caso ainda não tenha 
formação ou experiência, dê um depoimento pessoal sobre suas ideias e aspirações. 
Pode ser um vídeo caseiro pelo celular, na horizontal, com boa luz e captação de som.  

Se precisar entrar em contato conosco sobre dúvidas ou dificuldade em qualquer uma 
de nossas aplicações ou problemas técnicos identificados em nosso ambiente, por 
favor, entre em Contato através do nosso site (links pelos botões abaixo): 

 

 

 

 

Sobre nossa tecnologia de segurança e ambiente protegido, 

veja também nossa declaração de segurança no ícone ao lado: 

atendimento@elencodigital.com.br CONTATO 

Reveja nossas principais políticas e regras de uso: 

http://www.imageoptimizer.net/
https://elencodigital.com.br/contato
https://elencodigital.com.br/docs/pte.pdf
https://elencodigital.com.br/docs/tuc.pdf
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
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NOVO CADASTRO ou LOGIN –Acesso identificado em ambiente protegido 

Acesse opção SOU AGENTE em nosso site ou diretamente em: elencodigital.com.br/agencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tela de LOGIN ou NOVO CADASTRO de usuários Agentes, Agências e Bookers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso ao Sistema 

Usuários já Autorizados 
Novos Usuários MASTER e BOOKER 

Informe seu EMAIL e solicite o acesso 

Você pode renovar 
sua senha sempre 

que precisar 

https://elencodigital.com.br/produtor
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Cadastro de NOVOS AGENTES & BOOKERS – 1º PASSO: Pedido de Acesso como Usuário 

O usuário MASTER solicita seu acesso ao Administrador / O Usuário BOOKER é autorizado pelo MASTER de sua AGÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui um NOVO BOOKER, indica 
para qual Agência trabalha. 

NOVO AGENTE/ NOVA AGÊNCIA 
Caso não localize sua agência já 

listada, clique aqui para preencher 
suas informações empresariais e 
solicitar seu acesso institucional 
como usuário MASTER (Sócio) 

No caso de NOVA AGÊNCIA, 
escolha os tipos de atividade 

e perfil de sua agência. 

Inclua todas as características e 
informações sobre sua agência. 
Este cadastro é institucional e 
deve ser preenchido pelo(a) 

sócio(a) responsável.  
Finalize a primeira etapa clicando no botão “Cadastrar”. Em 

caso de NOVAS AGÊNCIAS entraremos em contato para 
formalizar nosso relacionamento. No cadastro de BOOKER o 

usuário Master receberá um aviso sobre seu cadastro e, 
assim, poderá liberar seu acesso corretamente. 
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Aba de ACERVO DE ELENCO – Casting 

Controle e edição de informações e vínculos do elenco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aba de ACERVO DE ELENCO – Edição do Elenco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo de busca inteligente por Nome 
Artístico de seu Elenco já em acervo 

Somente o Status “Confirmado” 
habilita a edição do Cadastro 

Completo do Elenco 

O ícone “x” exclui o Elenco 
do acervo do AGENTE/Agência 

(desfaz relacionamento, mas o perfil 
do elenco segue ativo no sistema) 

Menu de acesso ao DASHBOARD 
Módulo de Pesquisa & Seleção 

A partir de seu vínculo 
confirmado, sua agência 
poderá editar todas as 
informações do Elenco 

Os cabeçalhos ordenam o elenco para 
melhor visualização e controle 

Os Status de relacionamento significam: 
- “Confirmar?” o elenco aguarda um OK da sua agência; 
- “Aguardando confirmação” sua agência aguarda OK do elenco 

Após atualizar informações, 
finalize corretamente, 

escolhendo as opções SAIR e 
depois “Salvar e Sair” 
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Aba de DADOS INSTITUCIONAIS – Cadastro da Empresa 

Acesso do sócio(a) ou do responsável legal – reservado somente ao usuário MASTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aba com campos para 
atualização dos dados 

empresariais de sua agência 

Diversas abas estão 
disponíveis para organização 

de suas informações 
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Aba de INCLUSÃO OU INDICAÇÃO DE VÍNCULO – Cadastrar Elenco 

Pesquisa para localização de elenco já existente – pesquise antes de cadastrar NOVO ELNCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre inicie sua pesquisa digitando 
calmamente o “Nome Artístico” (não use 
copiar e colar) assim é possível verificar 

se o Elenco já está cadastrado. 
 

Caso não localize, busque também pelo 
sobrenome da pessoa, também por seu 

apelido, como “Gabi”, quando “Gabriela” 

No caso de NOVO ELENCO< 
lembre-se de sempre incluir 

 ao menos uma FOTO ao PERFIL 

O Elenco é o verdadeiro dono de seu 
perfil. Sempre inclua um e-mail válido 
do elenco, o sistema envia mensagem 
automática com sua senha de acesso. 

Localizou seu elenco JÁ CADASTRADO, 
mas AINDA NÃO VINCULADO a sua 

agência? Clique aqui para selecioná-lo e 
confirmar seus dados na tela de cadastro 

Caso seu elenco com MESMO NOME, 
seja OUTRA PESSOA não listada aqui, 

escolha a opção Cadastrar NOVO 
Elenco 

Uma lista de elenco com nomes 
parecidos é exibida. Navegue por 
ela (clique nos nomes) e observe 

os dados na coluna ao lado: 

Ao iniciar a digitação do nome 
artístico opções de nomes existentes 
são exibidas. Clique sobre a lista de 

opções e verifique os resultados 
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Aba de PROFISSIONAIS VINCULADOS – Bookers 

Acesso do sócio(a) ou do responsável legal – reservado somente ao usuário MASTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 O usuário MASTER deve ser o sócio principal e responsável legal da empresa. Pois a correta 
identificação empresarial existe para vinculação de responsabilidade sobre a marca utilizada. 

 Serão solicitadas informações empresariais completas, (CNPJ e Contrato Social). Assim que 
seu cadastro como AGÊNCIA / AGENTE for aprovado, você receberá um comunicado através 
de seu e-mail cadastrado.  

 Após os cadastros iniciais (de Agentes e Bookers) os login ficam bloqueados. Somente após 
aprovados será possível realizar login através da opção “SOU AGENTE”. 

 Para entender em detalhes nossa política e regras de uso, aproveite enquanto seu pedido de 
acesso é analisado e leia nossos TERMOS DE USO e POLÍTICA DE TRABALHO. 

 

ATENÇÃO - MECANISMOS E MENSAGENS DE CONFIRMAÇÃO DE VÍNCULO E RELACIONAMENTO 

(1) Sempre que um Elenco indicar que pertence a um Agente/Agência, seus usuários Master e 
Bookers terão a opção de receber um e-mail de aviso para a confirmação desse relacionamento; 

(2) Quando o Agente/Agência/Booker indicar um Elenco como seu agenciado, ele receberá um e-
mail de aviso para a confirmação desse relacionamento; 

(3) Além das mensagens de confirmação por e-mail, mecanismos permanecerão disponíveis para 
gestão desse status: para Agentes/Agências, na interface de cadastro / acervo de talentos (aba 
Casting); e para o próprio Elenco, na aba de Dados Pessoais / Agências a qual pertence. 

 
MÓDULO 2 – PESQUISA E SELEÇÃO (DASHBOARD)  

 

 

 

O usuário Master pode 
incluir, editar e excluir 

seus profissionais 
vinculados. 

Ao clicar sobre o botão com o “nome 
do status” é possível alterar o status 

de acesso entre ATIVO e BLOQUEADO 

http://cadastro.elencodigital.com.br/docs/tuc.pdf
http://cadastro.elencodigital.com.br/docs/pte.pdf
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DASHBOARD – Ambiente de Gerenciamento, Pesquisa e Seleção de Elenco 

Interface para melhor visualização de informações, qualidade do material apresentado e registro de opinião particular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DASHBOARD – Mecanismos de Pesquisa de Elenco - por critérios de características pessoais 

Livre digitação para localização de pessoas dentro do perfil desejado – clique na ajuda e veja todas das TAGS disponíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As principais variáveis de pesquisa (TEXTO) são: Nome, sexo, tipo de atuação, nacionalidade, ascendência, cidade ou 

estado onde mora, cidade ou estado natal, profissão, além de diversas características físicas e habilidades. As principais 

variáveis de pesquisa SIM ou NÃO são: Elenco exclusivo? Elenco famoso? Aceita fazer figuração? Possui DRT? As 

principais variáveis de pesquisa (NÚMERO) são: Idade, peso, altura, sapato, manequim, rating e data de atualização. 

 

DASHBOARD – Acervo e histórico de seleções realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

Veja ajuda sobre os critérios de 
busca disponíveis e barra para 

digitação das TAGS de pesquisa 

Todas as seleções realizadas ficam 
organizadas, para serem consultadas ou 

alteradas sempre que necessário 

A digitação de qualquer TEXTO abre 
lista de opções para pesquisa pelos 

diversos critérios disponíveis 
 

Lista de contato atualizada de 
todos os produtores e diretores 

de casting participantes 
 

Os cabeçalhos ordenam todas as 
seleções para melhor localização 

 

Para editar uma seleção, basta carrega-la. O 
nome da seleção será exibido como ativo 
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DASHBOARD – Criação de SELEÇÕES: Mecanismo de Buscas para Selecionar Candidatos 

Mecanismo de Seleção de Elenco – Adição de candidatos pré-selecionado a uma lista SELECT (ícone de “Candidatos”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DASHBOARD – Menu de opções para SELEÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa de Elenco: CARDS de 
Elenco são apresentados como 

resultado dos critérios 
pesquisados - TAGS 

 

O cursor do mouse sobre a foto 
exibe opções para selecionar 
candidatos ao personagem, 
atualizando a quantidade de 

pessoas escolhidas na seleção ativa 

Os cards do Elenco 
“Já Selecionado“ é 

exibido em moldura 
para destaque 

 

Com a Lista de Selecionados 
ativa, o ícone “personagem” 

abre um menu de opções 
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DASHBOARD – SELECTS: Exportação de Listas, Relatórios e Arquivos sobre o Elenco Selecionado 

Diversas opções de relatórios já estão disponíveis: PDFs de vários tipos, Arquivo Excel e ZIP de Cards e Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DASHBOARD – EXPORTAÇÃO RELATÓRIOS: Opções de PDFs (com FOTOS) e Arquivos EXCEL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACESSO AGÊNCIAS E AGENTES 
 

FIM DO TUTORIAL DE AJUDA 

Clicar em “Baixar CARD” faz o 
download de arquivo ZIP 

contendo os CARDS (em JPG) 
 

Clicar em “Baixar FOTOS” faz 
o download de arquivo ZIP 

contendo as FOTOS (em JPG) 
 

Opções de Layout de 
relatórios com foto para 

exportar arquivos em PDF  

Opções de Layout de 
relatórios em planilhas  
Para exportar arquivo 

Excel 
 

3 candidatos p/ pág.: dados básicos, foto maior 

5 candidatos p/ pág. com contatos + todo figurino 

4 candidatos p/ pág.: dados básicos, foto maior 

5 candidatos p/ pág.: dados básicos, foto menor 

12 candidatos p/ pág. dados básicos, foto menor 

1 cand. p/ pág. +completo, ref. artística, sem contatos 

Contatos, características, habilidades etc 

Dados legais, intervenientes, etc 

No Card Completo há opção de arquivos individuais 

Não utilize o navegador Safari (Mac) 
Faça seu acesso pelo Google Chrome 
ou Mozilla Firefox 


