
TABELA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS*
MARÇO/2015

VÍDEOS
Roteiro (mediante preenchimento de ficha de informações)
Concepção de Roteiro original para conteúdo para a internet de até 120 segundos .................................................. R$ 2.000,00
Adaptação de Roteiro para conteúdo para a internet de até 120 segundos ................................................................ R$ 1.000,00
Concepção ou adaptação de Roteiro para conteúdos mais longos ou para outras mídias......................................... Sob consulta

Locação de Estúdio
Estrutura: ambiente refrigerado com isolamento acústico, chroma-key c/ aplicação imagem/logo, kit de iluminação (2 spots, 2
kinor e 1 fresnel), Microfones de mesa/lapela; 2 câmeras Panasonic AG-HMC 80p (Full HD) e Tricaster Newtek TCXD-300.
Estará sempre presente um profissional para configuração e apoio na operação dos equipamentos.
Locação por 1 hora (período mínimo) …....................................................................................................................... R$    550,00
Locação por período integral (até 8 horas) …............................................................................................................... R$ 4.000,00

Gravação de Externas (Workshop, Palestras, Encontros e Congressos)**:
Estrutura: 2 câmeras Panasonic AG-HMC 80p (Full HD), microfones de mesa/lapela e Iluminação (caso seja necessário)
Locação por 4 horas (período mínimo) …..................................................................................................................... R$ 2.200,00
Locação por período integral (até 8 horas) …............................................................................................................... R$ 4.200,00
Hora adicional …........................................................................................................................................................... R$    600,00

Edição e Finalização
Ilha de Edição com Operador e Suíte Adobe (Creative Cloud) ............................................................................... R$ 380,00/hora

Legendas
Transcrição do áudio em texto (Áudio em Português com marcação para tradução) ............................ R$ 35,00/minuto projeção
Arquivo com texto fornecido pelo cliente COM marcação para inserção legendas ................................ R$ 80,00/minuto projeção
Arquivo com texto fornecido pelo cliente SEM marcação para inserção legendas  ............................. R$ 100,00/minuto projeção

ÁUDIO
Ilha de som com operador para captação. .............................................................................................................. R$ 110,00/hora
Edição / masterização de áudio .............................................................................................................................. R$ 220,00/hora

CRIAÇÃO / DESENVOLVIMENTO
Interatividade em formato Youtube (anotações) ......................................................................................................... Sob consulta
Cenário Virtual (para uso em gravações com Tricaster Newtek) …............................................................................ Sob consulta
Animação em 2D (vinhetas, cartelas e créditos) …..................................................................................................... Sob consulta
Projetos gráficos (logotipo, capa, contra-capa , bolacha)............................................................................................ Sob consulta
Autoração de DVDs (criação de menu simples/animado) .......................................................................................... Sob consulta

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Tricaster Newtek TCXD-300 ................................................................................................................................... R$ 1.000,00/dia
Playout Portátil c/ Ginga ......................................................................................................................................... R$    250,00/dia

IMPORTANTE: Os valores acima se referem à execução dos serviços em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8h
às 18h. Sábados, domingos e feriados, havendo disponibilidade por parte do CECID (que deve ser previamente confirmada),
será aplicada uma sobretaxa de 50% para cobrir os custos decorrentes da legislação vigente.

Descontos Especiais

Tipo de projeto/empresa % desconto

Projetos Especiais aprovados pela RIOSOFT 40%

Associadas RIOSOFT ou TI Rio 30%

Parceiros (Assespro-RJ, Sebrae, etc.) 20%

*Os valores informados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio
**Custos com deslocamento, alimentação e acomodações, quando necessários, serão cobrados à parte. Orçamento final depende de visita
técnica ao local da gravação


