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CADASTRO DE ELENCO 
DICAS E TUTORIAL DE AJUDA 

 

 

 
 

SISTEMA ELENCO DIGITAL 
 

NOSSA AJUDA E MELHORES DICAS AO ELENCO 

Olá! Damos boas vindas e agradecemos seu interesse pelo Sistema Elenco Digital! 
Como Elenco todos podem se cadastrar gratuitamente, mas para fazer parte é 
importante entender como funcionamos. Não deixe de assistir ao nosso vídeo aqui e 
após conhecer o conteúdo deste material, escolha uma de nossas interfaces para 
cadastrar ou atualizar suas informações sempre que precisar! Com isso seu perfil é 
sempre avaliado e participa automaticamente de todas as produções, sem a 
necessidade de candidatar-se ou inscrever-se às vagas ou oportunidades em aberto.  

SOBRE NÓS 

Somos o sistema que organiza material artístico e onde os produtores pesquisam por 
talentos. Para participar das produções e seleções de elenco, basta ter seu perfil 
cadastrado. Oferecemos ferramentas eficientes para produção profissional de casting 
para a indústria audiovisual de cinema, publicidade e televisão. Nosso ambiente de 
trabalho é integrado e colaborativo, o que só foi possível a partir de regras para reunir 
os principais profissionais (elenco, agentes e produtores), todos no mesmo lugar! 

Também somos uma vitrine democrática de oportunidade para o elenco e talentos 
em geral apresentarem seus perfis gratuitamente. Com a participação de todos, nos 
tornamos uma fonte de informações confiáveis, incluindo facilidades para as agências 
cuidarem de seus relacionamentos com transparência, com seus agenciados em 
registro artístico permanente. Com isso todos são lembrados, sem a necessidade de 
envio repetitivo de material a cada novo trabalho.  

NÃO SOMOS AGÊNCIA, NEM PRODUTORA 

O Sistema Elenco Digital não faz pesquisas, seleções, nem realiza produções de 
casting diretamente. Somente os produtores e diretores de casting participantes 
fazem esse trabalho. Por questões de confidencialidade não anunciamos os trabalhos, 
nem entramos em contato sobre os jobs. Todo elenco será comunicado sempre que 
for selecionado, o que acontece preferencialmente através de sua agência. 

COM REGRAS CLARAS VIVERMOS EM LIBERDADE 

Cada usuário participante desempenha seu papel e ocupa seu espaço específico, com 
isso evitamos conflitos de interesse e aumentamos a credibilidade das informações. 
Também nem a Elenco Digital, nem seus produtores e diretores assinantes, agenciam 
ou cobram taxas sobre os cachês do elenco, nem sobre a verba de agentes e agências. 
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. 

http://www.elencodigital.com.br/
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
https://elencodigital.com.br/sobre
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SOBRE AGENCIAMENTO E EXCLUSIVIDADE 

Em geral, e por uma série de razões, os produtores preferem trabalhar com elenco 
que é agenciado, que possui esse suporte profissional ao longo das produções.  

Também por isso, embora não obrigatório, é importante o elenco possuir um agente 
ou agência que o represente 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 e renovação de compromissos; e (6) evitar ser vítima de golpes, 
ou se envolver em situações de risco. Se você ainda não tiver uma agência, inicie sua 
pesquisa em nossa página de empresas melhores avaliadas pelos produtores e 
diretores de casting participantes. Caso nenhuma delas tenha o perfil para lhe 
atender, procure em sua localidade aquela que melhor lhe represente. 

Não somos um universo à parte e refletimos as relações empresariais estabelecidas 
no mercado formal. Por isso, tenha seus acordos de representação atualizados junto 
às agências e agentes, antes de alterar os vínculos de seu perfil em nosso sistema. 
ATENÇÃO: Não indique empresas antes de ter relacionamento oficial estabelecido.  

Oferecemos a possibilidade de indicar até 10 agências que oficialmente possuem seu 
material para apresentação. Esse número já é considerado alto e recomendamos 
estreitar relações, pois uma quantidade elevada de representantes preocupa os 
produtores e seus clientes, por gerar incertezas em relação à organização de agenda e 
controle sobre compromissos assumidos, o que pode prejudicar suas chances. 

Em nosso sistema a indicação de exclusividade é sempre total. Eventuais acordos de 
exclusividades parciais podem ser firmados e descritos em "Comentários" na aba 
JOBS do cadastro de elenco. Essa informação é compartilhada com suas agências e 
todos os produtores participantes, orientando os processos de contratação. 

SEU CADASTRO COMO ELENCO 

O acesso por “Desktop” (por computador ou celular) é a versão mais completa de seu 
perfil, disponível em: elencodigital.com.br/elenco ou pelo “App” (para smartphones), 
que é um facilitador para seu registro inicial a atualizações pontuais. 

Pesquise por Elenco Digital na sua loja virtual e baixe gratuitamente! 
Ou escolha diretamente abaixo, conforme a tecnologia de seu aparelho: 

 

 

Atenção (1): Cada elenco é único, assim como seu CPF e e-mail login - não é possível repeti-

los em mais de um cadastro. Atenção (2): No acesso por computador ou celular (sem o app), 

utilize os navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox atualizados! Não use o Safari / iOS. 

http://www.elencodigital.com.br/
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
https://elencodigital.com.br/agencias-parceiras
https://elencodigital.com.br/elenco
https://elencodigital.com.br/elenco
https://itunes.apple.com/br/app/elenco-digital/id1337788861?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.elencodigital
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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. 

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, todos os Produtores deixam de visualizar, mas o elenco e suas agências 
vinculadas 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 seus vídeos e cadastrar seus links, crie um canal 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" 

Se tiver dificuldade em identificar essas opções em nosso aplicativo, utilize nossa 
versão desktop, que oferece mais liberdade de navegação nesse sentido. 

Também é possível criar e indicar um de seus links 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.  

http://www.elencodigital.com.br/
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
http://www.imageoptimizer.net/
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AVALIAÇÃO, COMUNICADOS E SELEÇÃO 

Todos os perfis são visualizados e avaliados com frequência, como resultado de 
diversas e constantes pesquisas ao longo das produções. Para ser bem avaliado e se 
destacar, além de um histórico de atuação ética no mercado, tenha uma boa 
formação e mantenha seu perfil completo e atualizado, com toda informação 
verdadeira que puder incluir, pois essa é a melhor forma de apresentar seu trabalho e 
referências artísticas para todos os produtores e diretores assinantes. Pois, ao longo 
desses processos, com base nessas informações, cada produtor avalia e atribui sua 
nota individual e particular, representativa de sua opinião sobre cada elenco. As 
primeiras etapas das seleções são realizadas com base nas informações dos perfis 
cadastrados. Como ainda não é possível avisar a todos sobre os resultados iniciais, 
somente os aprovados para as próximas fases são comunicados. 

IDENTIFICOU SEU PERFIL JÁ CADASTRADO? 

As agências e os produtores também incluem suas pesquisas no sistema. Por isso, 
caso identifique seu perfil já cadastrado, fale com o nosso Atendimento, ou pelo 
Contato de nosso site ou app, informando seus dados para obter seu acesso. 

Pedimos especial atenção para Evitar PERFIS DUPLICADOS, pois cada registro pessoal 
é único, possui ID próprio, histórico de atuação e é considerado sempre que a busca 
por um “briefing” corresponder ao seu perfil. Inclua seu CPF corretamente e seu 
melhor e-mail para comunicação – assim também evitamos perfis falsos. 

PRODUTORES DE ELENCO, QUEM SÃO? 

Os produtores de elenco são profissionais especializados, responsáveis pela pesquisa, 
indicação e orientação de escolha do elenco, ao longo dos diversos processos de 
produção. Além de especial olhar artístico, são conhecedores de todos os detalhes e 
coordenam os processos de seleção de casting, orientando sua contratação.  

No Sistema Elenco Digital somente podem participar dessa forma, como produtores, 
profissionais reconhecidos e com histórico de boa atuação nessa função. No próximo 
trabalho pergunte quem é o produtor de elenco. Se for um dos listados em nosso site 
AQUI, significa que seu perfil foi selecionado através do Sistema Elenco Digital!  

 

 

 

 

 

 

http://www.elencodigital.com.br/
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
https://elencodigital.com.br/produtores


  

SISTEMA ELENCO DIGITAL - elencodigital.com.br – AJUDA ao ELENCO – Versão 4.8 – Jul/19 - pág. 5 de 14   

CADASTRO DE ELENCO 
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DRT E OUTRAS QUESTÕES 

Para se cadastrar não é obrigatório possuir DRT – ele indica e diferencia quem são os 
profissionais, mas também existem oportunidades para amadores. Para completar 
todas as informações de seu perfil ou cancelar seu perfil utilize a versão desktop. Ao 
instalar nosso app você poderá receber notificações sobre atualizações de seu perfil. 

 
PROBLEMAS TÉCNICOS MAIS COMUNS 

Caso esteja enfrentando algum problema ao tentar se cadastrar, em geral é alguma 
questão particular, relacionada à forma de acesso. No acesso “desktop” uma das 
razões possíveis é haver atualizações e seu equipamento estar rodando uma versão 
mais antiga de nossa aplicação, utilizando arquivos armazenados na memória de sua 
máquina (arquivos temporários / cache de memória do navegador). Nesses casos, em 
linhas gerais, orientamos sua atenção conforme abaixo. 
 
Certifique-se de estar utilizando os navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox 
atualizados - Não utilize o Safari em iOS. Nosso sistema opera em tecnologia moderna 
e identifica eventuais brechas de segurança. Por isso, dependendo da situação, 
algumas ações podem ser inibidas, ou comandos não funcionarem corretamente. 
 
Recomendamos equipamentos, sistemas operacionais e navegadores sempre 
atualizados! Após atualizar, limpe seus arquivos temporários, reinicie seu navegador e 
acesse nosso site a partir de uma “janela anônima”. Assim novos arquivos serão 
obrigatoriamente buscados em nossos servidores. Se ainda assim não funcionar, 
busque também por atualizações de seu sistema operacional, pois sistemas Windows 
ou iOS muito antigos podem não funcionar. Após concluir, reinicie seu computador.  
 
Se estiver utilizando nosso App para celular, desinstale-o antes de buscar pela versão 
mais recente na loja virtual de seu smartphone. É importante que haja desempenho, 
por isso seu aparelho não pode ser muito antigo, nem sua memória estar muito cheia. 
  
Acreditamos que dessa forma irá conseguir acessar. Caso siga com problemas após 
esses procedimentos, por favor, informe através de nosso Contato ou Atendimento 
qual é exatamente sua dificuldade, com detalhes sobre sua forma de acesso, 
programas, marcas e modelos dos equipamentos utilizados, incluindo “prints” de sua 
tela onde ocorrer o problema ou mensagens de erro. Veja mais informações e utilize 
nossos contatos conforme abaixo: 
 

 
  

 

 

atendimento@elencodigital.com.br 
Perguntas 
Frequentes: 

Declaração 
de Segurança: 

http://www.elencodigital.com.br/
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
mailto:atendimento@elencodigital.com.br?subject=Atendimento: Sistema Elenco Digital
https://elencodigital.com.br/docs/pte.pdf
https://elencodigital.com.br/docs/tuc.pdf
https://elencodigital.com.br/faq
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
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Orientação de ACESSO / LOGIN – Acesse nosso site e escolha a opção de acesso SOU ELENCO 

Por COMPUTADOR ou CELULAR - elencodigital.com.br / MENU Faça LOGIN ou Cadastre-se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela de LOGIN: Informe seu e-mail principal e senha ou cadastre-se e seja bem vindo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENOVE aqui sua SENHA 
sempre que precisar 

Se você já tem cadastro, 
faça seu login aqui: 

Informe seu melhor 
email, se ainda não tem 

seu perfil cadastrado 

Acesse e reveja esta 
ajuda por esse link 

http://www.elencodigital.com.br/
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
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NOVO ELENCO - Opção QUERO ME CADASTRAR – Primeira tela de validação e pré cadastro 

Todos os campos são obrigatórios - registros e verificação de dados – identificação de elenco já cadastrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somente após todos os campos 
preenchidos corretamente será 

possível continuar 

Após continuar, verifique sua caixa 
postal e de “spam”. Cada novo 

código gerado substitui o anterior 

http://www.elencodigital.com.br/
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
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Menu: DADOS PRINCIPAIS – Tela de preenchimento de dados e navegação do cadastro de elenco 

O menu lateral esquerdo oferece acesso aos diversos grupos de informações para completar seu perfil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navegue pelos rodapés para 
não esquecer detalhes, salvar e 

seguir corretamente. 

http://www.elencodigital.com.br/
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
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CADASTRO DE ELENCO 
DICAS E TUTORIAL DE AJUDA 

Menu de NAVEGAÇÃO – Opções por assunto para facilidade de acesso 

Explicações resumidas para atenção e melhor entendimento – todos os campos são IMPORTANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É MUITO IMPORTANTE ter um perfil completo e atualizado. Um perfil vazio dificilmente encontrará as 

melhores oportunidades. Aproveite as facilidades que criamos e capriche em seu perfil. Desejamos sucesso! 

 

ENDEREÇOS: Podem ser indicados como PRINCIPAL 
sua localidade e disponibilidade geográfica atual  

CONTATOS: Indique somente seus dados pessoais e 
particulares, não de sua agência ou agente  

CARACTERÍSTICAS são importantes critérios de 
pesquisa. Informe todos os campos possíveis 

HABILIDADES artísticas, musicais, esportivas, etc 
também são importantes critérios de pesquisa 

AGÊNCIAS: Indique todas as agências com as quais 
possui relacionamento formal já estabelecido 

importantes critérios de pesquisa.  

BANCOS: Conta bancária pessoal do elenco 

EMPRESA própria do elenco 

Administre seu acervo de FOTOS 

Administre seu acervo de VIDEOS 

Inclua arquivo de seu CURRÍCULO completo  

Os COMENTÁRTIOS permitem que sejam informadas 
questões sobre disponibilidade ou exclusividades parciais 
em trabalhos – visualizados pelas agências e produtores 

Altere sua SENHA ou troque seu 
EMAIL de LOGIN sempre que precisar 

Caso queria DEIXAR DE PARTICIPAR, altere seu 
status para INATIVO. Isso é suficiente para ser 
excluído e seu perfil deixar de ser considerado 

http://www.elencodigital.com.br/
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
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Tratamento e Gestão - Acervo de LINKS DE VÍDEO 

Ao passar o cursor do mouse sobre os vídeos cadastrados (“mouseover”) menu lateral de opções é exibido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRELA - Indicar vídeo de apresentação pessoal 

CÂMERA - Editar as informações do vídeo 

LIXEIRA - Excluir o vídeo cadastrado  

 

Tratamento e Gestão - Acervo de FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE!  Entenda as Regras para EXCLUSÃO DE FOTOS 

A exclusão de fotos é um processo definitivo, pois a identidade digital do arquivo (hash) é mantida 

em nossos servidores. Com isso, a imagem apenas deixará de ser visualizada, mas sua referência 

permanecerá registrada em nosso sistema.  Por isso, recomendamos atenção ao incluir ou excluir 

uma foto. Nosso sistema impede imagens duplicadas e você não conseguirá utilizar a mesma 

novamente. Caso deseje incluir a mesma imagem, deve-se alterar algo para diferenciá-la, em 

tamanho, luminosidade, etc para que o novo arquivo gerado seja digitalmente diferente do anterior. 

 

O vídeo padrão é uma oportunidade adicional 

para sua apresentação pessoal. Também é uma 

alternativa para discorrer resumidamente sobre 

sua formação e experiência. Grave um vídeo de 

até 1 minuto em boa luz e áudio (pode ser um 

self-video), suba em seu canal Youtube ou 

Vimeo e registre seu link como indicado.  

Pode-se fazer “upload” de múltiplas 

fotos, mas a soma de seus tamanhos 

não pode superar 3MB de cada vez. 

 

A quantidade máxima de fotos em 

acervo é de até 40 imagens 

http://www.elencodigital.com.br/
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
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MECANISMOS DE CONFIRMAÇÃO DE RELACIONAMENTOS - VÍNCULO EMPRESARIAL ARTÍSTICO  

(1) O elenco indica uma agência a qual pertence: um e-mail é enviado para confirmação da agência 

(2) Quando uma agência indica ser representante: o elenco receberá um e-mail para confirmação 

(3) Quando a situação é de desvinculo, um aviso de encerramento é enviado à outra parte 

Caso sua agência ainda não faça parte do Sistema Elenco Digital, é possível indica-la através 

dessa funcionalidade, clicando na opção "Informar NOVA Agência ainda Não Cadastrada" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre EXCLUIR SEU PERFIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O elenco pode INATIVAR seu perfil ou solicitar ao Atendimento que o INATIVE. Isso é o suficiente 

para que seus dados pessoais sejam excluídos das opções de pesquisa e deixe de fazer parte de 

todas as produções. Em caso de pedido de exclusão total, seu CPF será mantido para evitar ser 

cadastrado novamente de forma indevida. 

 

Altere sua SENHA ou troque seu 
EMAIL de LOGIN sempre que precisar 

Caso queria DEIXAR DE PARTICIPAR, altere seu 
status para INATIVO. Isso é suficiente para ser 
excluído e seu perfil deixar de ser considerado 

http://www.elencodigital.com.br/
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
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Aplicativo para ELENCO – Pesquise na loja virtual de seu smartphone e instale ELENCO DIGITAL 

TELAS DE ACESSO via APP / APLICATIVO CELULAR - AppStore/iOS ou PlayStore/Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ainda não está 
cadastrado, crie seu  

perfil por aqui: 

Renove sua senha por aqui, 
sempre que precisar! 

Se você JÁ POSSUI PERFIL 
CADASTRADO, entre com 

LOGIN e SENHA ou FACEBOOK 

Incluir seu CPF evita 
duplicidade e perfis falsos. 

Confira nossa Política e 
Termos antes de aceitar 

http://www.elencodigital.com.br/
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
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Um perfil completo é essencial. 
Por isso não deixe de incluir sua 

experiência resumida. Para 
melhor edição, prefira nosso 

acesso por computador/desktop. 

Sempre indique todas as suas 
habilidades - elas são importantes 

em muitas seleções – por isso 
diga sempre a verdade. 

Ao final e cada página, clique em 
próximo para seguir editando seu 

perfil ou finalize corretamente, 
salvando suas informações. 

http://www.elencodigital.com.br/
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
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Inclua suas fotos (máx. 40) 
e links de vídeo (máx. 10) - 
copie e cole o link do vídeo 

do Youtube ou Vimeo 
(veja ajuda na pág. 13) 

Nosso SOBRE, 
Políticas e Termos 
ajudam a entender 
como funcionamos! 

Com nosso App você atualiza 
suas principais informações. 
Mas complete seu cadastro 

pelo acesso desktop! 

http://www.elencodigital.com.br/
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf
https://elencodigital.com.br/docs/siteseguro.pdf

