FigA
Figurinistas Associados de São Paulo
Valores de cachês (válidos para todo o Brasil)
1 - Valores referenciais (Publicidade)
Período - 10 h de filmagem + 1 h de desprodução + 1 de alimentação, por dia / 5
dias por semana
Semanal
Diária Film.
Função
Minimos
Minimos
Figurino
R$3.900,00
R$1.625,00
Figurinista Assistente
R$3.300,00
R$1.375,00
Coordenador de Figurino
R$3.300,00
R$1.375,00
1º Assistente Figurino
R$1.800,00
R$750,00
2º Assistente Figurino
R$1.200,00
R$500,00
Camareira
R$1.200,00
R$500,00

Semanal
Médias
R$5.460,00
R$4.620,00
R$4.620,00
R$2.520,00
R$1.680,00
R$1.680,00

Diária Film.
Médias
R$2.275,00
R$1.925,00
R$1.925,00
R$1.050,00
R$700,00
R$700,00

2 - Valores Ficção (Longas, séries e etc)
Período - 10 h de filmagem + 1 h de desprodução + 1 de alimentação, por dia / 5
dias por semana
Semanal
Função
Minimos
Figurino
R$3.575,00
Figurinista Assistente
R$3.025,00
Coordenador de Figurino
R$3.025,00
1º Assistente Figurino
R$1.815,00
2º Assistente Figurino
R$1.210,00
Camareira
R$1.500,00

Semanal
Médias
R$5.500,00
R$4.235,00
R$4.235,00
R$2.541,00
R$1.694,00
R$1.800,00

3 – Trabalhos Especiais
Tipo
Valor
Videoclipe
Livre negociação
Curta-Metragem
Livre negociação
Institucional
Livre negociação
Internet
Livre negociação
Observações Gerais
a. Valores Referenciais - Itens 1 e 2 (Publicidade, Longas, Séries, etc): Sistema 5 X 2 (5 dias de trabalho com 2 dias de
descanso), com 12 h diárias (10h filmagem + 1 h alimentação + 1 h desprodução)
b. Horas extras em Pré-Produção, Filmagem e Desprodução: a partir da 13ª hora em diante acréscimo de 100% do
valor/hora.
c. Não será cobrada hora fracionada, havendo tolerância de 15 min.
d. Para calcular hora extra deve-se (1) dividir o cachê acertado pelo numero de diárias trabalhadas; (2) dividir o valor
da diária por 11 horas (a hora de almoço não é paga); (3) 13ª hora soma 100% do valor e nas horas seguintes também
soma 100% do valor.
Exemplo: Valor fechado para 5 diárias = R$5 .500,00 => Valor dar diária = R$1.100,00 => Valor da hora = R$100,00=>
Valor da 13ª hora = R$200,00, valor da 14ªhora mais R$ 200,00 e assim pelas horas em diante.
e. Sobre refeição: (1) Valor diário mínimo em São Paulo – R$20,00 ; (2) Valor mínimo de Per diem/viagem – R$30,00

f. Valores acima mencionados são referentes a mão de obra, não inclui figurinos de acervos dos técnicos.
Observações para Publicidade
g. Diária de filmagem será cobrada separadamente das diárias de pré-produção.
h. Para segunda mídia será cobrado um valor adicional de 50% para figurinista e assistente.
i. O valor cobrado nos feriados e finais de semana será o mesmo de uma diária normal.
j. será cobrado adicional noturno: 20% no valor da hora, das 22h as 5h.
l. No caso de adiamento de filmagem, será cobrado 20% do valor da diária para cada dia agendado e não trabalhado.
m. No caso de cancelamento, será feito um cálculo proporcional as diárias trabalhadas.
n. Sobre Refilmagem, será cobrado: (1) 30% do valor da diária se for o mesmo figurino já produzido e filmado e este
estiver disponível em acervo( profissional ou da casa); (2) 50% do valor da diária se for o mesmo figurino já produzido
e filmado, mas haja necessidade de produzir novamente.; (3) 100% do valor da diária caso sejam novos personagens
e figurinos.
o. O cachê nunca será veiculado a verba de produção.
p. O cachê devera ser pago em até 30 dias após a entrada do profissional no job.
q. Assistentes de figurino devem ser contratados pela produtora, com emissão de nota e cachê previamente acertado,
separadamente do valor do cachê da figurinista.
r. A diária do camareiro que alugar máquina de costura terá um acréscimo de R$150,00.
s. Sobre viagens: (1) ocorridas fora da diária de filmagem serão cobradas como ½ diária (cada trecho) e (2)intervalos
de diárias de filmagem fora de São Paulo serão cobradas como ½ diária.
Observações para Ficção
t. Sobre prazos de pagamentos, devem ser feitos no máximo quinzenalmente.
u. Sobre equipe extra feita em sistema de diária os valores praticados serão:
- Assistentes – Piso de R$ 400,00 e Referência de R$ 500,00
- Camareiros – Piso de R$ 350,00 e Referência de R$ 450,00

