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Estamos, finalmente, vivenciando a tão 
aguardada fase “pós-pandemia”, com boa 
parte das pessoas matando a saudade 
dos eventos presenciais, da confraterni-
zação entre velhos amigos e da possibili-
dade de fazer novos contatos e negócios.
  
O que se percebe nestes novos tempos 
é a consolidação de tendências que vi-
nham sendo percebidas desde antes 
mesmo de sermos apresentados ao CO-
VID. Grandes estandes já estavam sendo 
cada vez mais raros nas grandes feiras, 
com exceção de poucos expositores que 
mantinham suas áreas, e o que era uma 
tendência foi acelerado pela pandemia. 
 
Na última edição da NAB e, mais recen-
temente, no SET Expo, deparamo-nos 
com empresas com estandes menores, 
mas projetados de forma muito objeti-
va, focando na recepção de seus clientes 
e na realização de negócios. Além des-
se movimento, o trabalho híbrido (remo-
to e presencial) está consolidado. Outro 
movimento importante do mercado é 
o investimento no relacionamento, com 
participação em eventos muito objetivos 
e focados no resultado efetivo de novas 
oportunidades de negócios e networking.

Neste cenário, o evento presencial TOP 
C-Level Meetings já percorreu as cidades 

do Rio de Janeiro, Florianópolis e São Pau-
lo. Foram mais de 35 palestrantes por edi-
ção, contando com a presença de mais 
de 40 importantes fornecedores, além 
das ilustres participações de Silvano Sil-
va (Presidente da Acaert), Caíque Agusti-
ni (Presidente da AERP), Leandro Guerra 
(CEO da EAF), Marcello Petrelli (Presiden-
te Grupo ND) dentre tantos outros impor-
tantes executivos. 

Somadas, as três edições do TOP C-Le-
vel Meetings reuniram mais de 400 exe-
cutivos dos estados do Sul e Sudeste do 
país, em encontros dedicados ao conhe-
cimento e ao desenvolvimento de negó-
cios. Em 2022, teremos ainda o seminário 
em Recife (20 e 21/9), Brasília (17 e 18/10) e 
Manaus (9 e 10/11). 
 
Boa leitura e até lá!
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Blockchain requer época 
de colaboração, ao invés 
de competição
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Blockchain requer  época de 
colaboração, ao invés de competição 

Se você vive num mundo com aces-
so à internet, você já deve ter ouvido 
falar sobre o Blockchain. A tecnologia 
não é nova, mas vem ganhando espa-
ço devido à intensa troca de informa-
ções online a conseqüente preocupa-
ção com a segurança destes dados 
na rede. Cada vez mais especialistas 
debatem as melhores formas de pro-
teger informações dos usuários na 

rede, mas, ao mesmo tempo, hackers 
vêm descobrindo janelas nas interfaces 
dos sistemas utilizados na web.
Para entender como o Blockchain en-
tra nessa conversa e de que maneira 
ele vem sendo e pode ser usado para 
proteger dados na rede, a Top C – Le-
vel conversou com o especialista em 
Blockchain, Jeff Prestes. Confira a se-
guir este bate-papo.

Por Tainara Rebelo
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Top C-Level: O que é o Blockchain, como 
ele é usado e qual a sua importância?

Jeff Prestes: O Blockchain, na verdade, 
é um conceito.  Ele é usado em qualquer 
cadeia de negócios em q você precisa 
compartilhar informações de maneira 
segura com parceiros. Eles não precisam 
ser alguém q você conheça, ou tenha 
confiança. Com a ferramenta,você pode 
fazer transações e negócios de maneira 
transparente, efetiva e rápida e q a infor-
mação vai ser registrada da forma que 
você inseriu e não vai ser fraudada.

Top C-Level: O Blockchain tem a ver com 

NFT? Como seria essa relação, ou a dife-
rença entre eles?

Jeff Prestes: A NFT é a ponta desse ice-
berg. Os tokens não fungíveis são o Smart 
Contract que funciona em um Block-
chain. Eles são construídos pela platafor-
ma Etherium, e esse Etherium segue os 
conceitos fundamentais de um Block-
chain implementando esses conceitos. É 
nele que ficam o Smart Contract e o NFT. 
O Smart Contract é o responsável por ar-
mazenar e gera IDs únicos que se asso-
ciam a uma URL na qual estão os meta-
dados dessa obra, ou item não fungível, 
que esse ID único representa.
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Top C-Level: Neste ano, o site das Lojas 
Americanas foi alvo de um grande ata-
que hacker que impactou o mercado e 
colocou a segurança das redes em de-
bate. Ter o Blockchain como protocolo de 
segurança poderia ter evitado esse inci-
dente?

Jeff Prestes: Dependendo do que fosse, 
sim. O Blockchain poderia ser de grande 
ajuda, mas não para evitar o hackeamen-
to, e sim contribuir para que o restauro das 
informações roubadas fosse mais rápido. 
Os fraudadores ainda teriam acesso para 
derrubar o servidor, mas, como uma das 
premissas do Blockchain é que ele seja 
descentralizado, ou seja, ter vários servi-
dores de outras empresas para armaze-
nar esses dados em segurança.  Seria  en-
tão questão de só ligar novas maquinas 
e sincronizar com o Blockchain, voltaria 
muito mais rápido.

Com certeza ele é uma alternativa de 
e-commerce, mas, por prezar pela des-
centralização, o Blockchain, precisa de 
um novo paradigma: o de pensar em fa-
zer negócios de maneira colaborativa, não 
essa competição antiga de centralização 
de dados. Na verdade, isso só prejudica 
as empresas quando elas têm esses ata-
ques hackers, pois elas ficam mais vul-
neráveis e não têm para onde recorrer e 
recuperar essas informações.

Top C-Level: Poderia citar exemplos atuais 
do mercado com uso do Blockchain?
Jeff Prestes: Você consegue ver muito 

de Blockchain na indústria financeira e 
de propriedade intelectual. Na indústria 
do entretenimento ainda não temos mui-
tas.  

Top C-Level: Além do documentário “Ban-
co ou Bitcoin”, pode citar outros exemplos 
de mídia para quem quer se aprofundar 
no tema? (livros, documentários, filmes)

Jeff Prestes: O melhor nessa área para 
quem está começando e quer se apro-
fundar é o sumário executivo do TCU (Tri-
bunal de Contas da União), um material 
incrível que está disponível gratuitamen-
te no site deles (https://portal.tcu.gov.br/
levantamento-da-tecnologia-blockchain.
htm). Ele explica e conceitua – de manei-
ra muito clara para leigos – os conceitos 
e usos do Blockchain e Smart Contracts. 
Aí, para quem quiser se aprofundar no as-
sunto, a partir de lá tem bibliografias que 
você pode pesquisar. Tem ainda o site do 
etherium.org , com explicação de con-
ceitos em português, de maneira  clara e 
simples.

Top C-Level: O que mudou desde a po-
pularização da ferramenta até hoje? E 
quando isso aconteceu?

Jeff Prestes: Depende um pouco como 
a gente trata da popularização. A primei-
ra popularização dele foi o Bitcoin  e o pri-
meiro salto de preços deles, chegando a 
bater 20 mil dólares. Depois, o que mu-
dou foi, quando a comunidade percebeu 
que o Etherium e os Smart Contracts po-
diam gerar uma quantidade de tipos de 
negócios além do Bitcoins – que só mo-
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vimenta valores de um lado pro outro –o 
mercado começou a entender que pode 
criar Tokens, isso foi um salto. Depois veio 
ainda a criação das Stablecoins – Tokens 
q estão atrelados ao valor do dólar com 
a premissa de controlar a volatilidade da 
moeda.

Já o NTF não é algo novo, já existiam plata-
formas que faziam isso desde 2018, quan-
do o conceito foi criado. Mas foi através 
do Bored Ape Yatch Club (uma coleção 
com as NTFs mais valiosas e importantes 
do mercado, que se tornaram referência 
no setor), que caiu na moda. Não é novo, 
mas, talvez por conta da pandemia, com 
as galerias de artes fechadas, foi que artis-
tas e o mercado da arte podem ter bus-
cado novas alternativas, e pode ser que 
isso tenha contribuído para a popularida-
de delas. Mas é só uma hipótese.

Top C-Level: O Blockchain vai revolucio-
nar o jeito como você vê TV? Ou como 
consome entretenimento?

Jeff Prestes: Não acredito que vá revo-

lucionar, ou mudar. É como falar que o 
Uber revolucionou o jeito que nos trans-
portamos, Só que você ainda usa carro, 
combustível,  e ainda tem alguém diri-
gindo. Pode ser que o Blockchain mude 
a centralização do acesso ao conteúdo. 
Ou seja, um produtor não vai mais pre-
cisar pedir pra uma plataforma de strea-
ming postar o conteúdo para que eles 
monetizem  com os clientes. O próprio 
produtor pode fazer um upload numa 
plataforma, e o usuário paga diretamen-
te para esse produtor para consumir essa 
obra artística, seja musica ou audiovisual. 
Já houve algumas tentativas da indústria 
da música em proteger o arquivo e pa-
gar ao artista para reproduzir essa mu-
sica, mas essas ideias não prosperaram. 
O Blockchain ainda pode ser que tenha 
utilidade do entretenimento, mas ainda 
tem alguns desafios da própria indústria 
do entretenimento. 
Agora, as TVs estão mais inteligentes, 
acredito que nada impeça que tenham 
carteiras de Blockchain nas TVs, nas quais 
você paga um valor baixo para consumir 
aquele produto, e arte desse dinheiro vá 
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direto para o produtor e para a platafor-
ma, em split.

Seria como o que acontece no cinema, 
aonde parte da bilheteria vai para o pro-
dutor, ator etc, isso pode ser que venha a 
acontecer com maior freqüência agora, 
e com menor custo. Nesse sentido pode 
ser uma evolução sim.

Top C-Level: E  isso muda a maneira de 
consumir os produtos,quaisquer que se-
jam eles?

Jeff Prestes: A descentralização muda 
muita coisa porque você tem que  mudar 
o paradigma. No mundo do Blockchain, 
tudo é feito com plataformas descen-
tralizadas, não é como uma Netflix, que 
é dona do cadastro de clientes. Na des-
centralização as pessoas ficam mais em-
poderadas a partir do momento que ela 
pode escolher onde consumir o produto 
oferecido por terceiros. O artista também 
não fica preso a somente uma distribui-
dora.

Negócios descentralizados podem mu-
dar muita coisa,  já estamos vendo isso nas 
finanças descentralizadas. Um pool de in-
vestidores coloca um determinado Token 
com valor no Smart Content e pode ofe-
recer empréstimos; e pessoas que nem 
se conhecem podem tomar emprésti-
mos com determinada segurança e juros 
distribuído aos investidores. Você passa 
a não precisar mais de uma pessoa para 
imputar e cuidar do problema.

No mercado de entretenimento, vamos 
ver como a tecnologia vai surgir. O im-
portante é ter em mente que se trata de 
época de colaboração, ao invés de com-
petição. Isso muda tudo na hora de ar-
quitetar o seu negócio.

Top C-Level: Qual o estado da arte da tec-
nologia e o que está sendo previsto para 
ela?

Jeff Prestes: Eu acredito que hoje o cami-
nho da evolução da tecnologia do Block-
chain é o Eterium (versão 2.0 pra pessoas 
q chamam de charging) com 64 redes de 
sub Blockchain que conversam entre si e, 
ao mesmo tempo, tem um custo menor. 
Esse vai ser o estado da arte, vai evoluir 
muito permitir mais operações

Mesmo com os 64, acredito que vai ter ou-
tras redes de segunda camada, redes es-
pecializadas compatíveis com Etherium, 
mas que só gravam as informações ne-
cessárias para garantir a segurança da in-
formação. Por exemplo, no exemplo que 
eu dei da indústria musical e direitos au-
torais – onde as pessoas pagam uma taxa 
para acessar a musica e parte do valor 
para cada participante  da construção da 
obra fonográfica – os dados pagadores 
ficariam registrados no Etherium, e fica 
guardado somente para esse uso. É uma 
maneira que você comercializa, mantém 
a segurança, e tem economia, pois, se 
surgirem problemas, os dados estarão no 
Etherium e isso vai ser mantido lá em vá-
rios servidores.
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C-Level Talks

Por Bárbara Lins, jornalista e co-founder SOUV Reporter
Editado por: Gabriel Cortez, jornalista equipe de conteúdo Top C-Level

Em artigo exclusivo para o Top C-Level, Bárbara Lins fala sobre o SOUV Repor-
ter, aplicativo para jornalismo mobile lançado na NAB Show 2022 que cria, edita 

e transmite notícias a partir de um único 

Estava na sede da TV Al Jazeera, em Doha, 
no Qatar, quando o editor-chefe me avi-
sou que todos os repórteres cinemato-
gráficos tinham ganhado um iPhone. Isso 
foi em 2008, o iPhone tinha acabado de 
ser lançado pela Apple.  
 
Na época, eu ainda era estudante de Jor-
nalismo e estava fazendo meu trabalho 
de conclusão de curso na emissora ára-
be. Achei estranho a emissora mais rica 
do mundo apostar em smartphones.

Menos de um mês depois, um dos repór-
teres cinematográficos conseguiu ima-
gens exclusivas de um atentado em Mali 
usando um desses iPhones. As imagens 
rodaram o mundo. 

De lá para cá, a Al Jazeera se tornou refe-
rência em Mobile Journalism (MoJo), em-
placando um furo de reportagem atrás 
do outro e construindo um imenso reper-
tório de histórias exclusivas. 
 

MoJo e a evolução do modo como 
fazemos jornalismo
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Foi com essa visão, de que, para manter 
sua relevância, o jornalismo precisa ser 
ágil, simples, flexível e ter cada vez mais 
capilaridade, que criamos o SOUV. Um 
projeto que começou com uma iniciati-
va da SNEWS, que incubou o projeto na 
empresa, e que hoje já ganhou indepen-
dência e tem conquistado mercado den-
tro e fora do Brasil. 

O SOUV é um ecossistema de ferramen-
tas para a evolução do jornalismo. Pensa-
do em um mundo onde teremos vários 
produtores de conteúdo e onde todos 
criam e consomem informação. 

Nosso primeiro produto foi lançado du-
rante a NAB Show, em Las Vegas. É o 
SOUV Reporter, um aplicativo mobile que 
cria, edita e transmite notícias. Tudo num 
único celular.  Sem câmeras grandes, ca-
bos, transmissões de satélite ou configu-
rações de mil apps diferentes. 

Na parte de criação, ele tem integração 
com o sistema de redação do ANEWS/
ARION. Isso significa que pode escre-
ver pautas e reportagens que são aces-
sadas por todos os usuários em tempo 
real. Da rua, o repórter vê sua pauta e 
cria sua reportagem para o editor edi-
tar da redação. 

Quando o assunto é criar áudio e vídeo, 
tudo que foi feito pelo app vai direto para 
a galeria da empresa, que pode ser vis-
to ou baixado pelos editores de texto 
e imagem na redação. Com qualidade 
e rapidez, por meio de um dashboard. 
Sem hardware. 

Isso, quando a emissora quiser usar os 
editores da redação. O próprio jornalis-
ta pode editar seu material da rua pelo 
App. Ele cria uma timeline com seus ví-
deos, entrevistas, passagem e áudio. As-
sim, pode enviar.



O App vai ao encontro e cria o alicerce 
para o que vemos como a evolução do 
jornalismo: profissionais multifuncionais, 
possibilidade de contribuição de diferen-
tes pessoas em variados locais, rapidez 
na transmissão e produção em nuvem. 

É uma maneira dos jornalistas explora-
rem sua criatividade e usarem seus celu-
lares não apenas em momentos de crise 
ou factual, mas para entregarem mate-
rial de qualidade, com consistência e que 
criem engajamento com a audiência. 

. E o SOUV Reporter é apenas o primei-
ro passa do que entendemos como o fu-
turo do jornalismo. Em breve, estaremos 
lançando mais produtos para que todas 
empresas que tenham interesse em pro-
duzir conteúdo possam criar informação 
de qualidade para sua audiência, gastan-
do menos e um tempo bem menor do 
que é feito hoje. 

Para saber mais sobre o SOUV, acesse: 

www.souvreporter.com

Sobre a autora:

Bárbara Lins
Jornalista | Apresentadora | Podcas-

ter | Entrepreneur
Co-Founder SOUV

https://www.souvreporter.com/


Artigos Especiais

Organização de acervo audiovisual 
e seu uso como fonte de conteúdo 

para Digital Signage

ESTUDO DIGITAL SIGNAGE
SESC REGIONAL SÃO PAULO
PARTE 1

Este artigo apresenta a primeira parte de dois capítulos do caso de estudo do 
Sesc Regional de São Paulo onde a necessidade de produzir conteúdo para Digi-
tal Signage ficou melhor estruturada com a organização do acervo e do processo 
de produção de conteúdo através da integração de uma solução de MAM (Media 
Asset Management). Será traçado um breve histórico sobre a evolução das telas 
para apresentação de conteúdos e sua relação com digital signage, e como essa 
distribuição pode ser beneficiada com a integração de uma solução de MAM an-
tes de apresentarmos o caso do Sesc São Paulo.

Por João Zílio e Fábio Tsuzuki
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Introdução
 
O acervo audiovisual do Sesc Regional 
de São Paulo tem um valor histórico im-
portante, ocorre que a relevância de sua 
produção cultural é pouco divulgada ao 
público, mas essa divulgação é necessá-
ria para manter o acervo vivo. A exposi-
ção do acervo na internet exige um in-
tenso e dispendioso trabalho de liberação 
de direitos autorais, sendo que a maior 
parte dos contratos realizados até então 
não previram esse tipo de exposição, e 
cobrem somente a difusão interna.
 
Com esta premissa, o Sesc passou os últi-
mos 10 anos avaliando processos e tecno-
logias aplicados à produção, armazena-
mento e difusão de imagens. Após esses 
anos de estudos, hoje o Sesc está em um 
momento único, inovando e integrando 
todos esses processos não apenas no âm-
bito do Centro de Produção Audiovisual 
(CPA) do Sesc São Paulo bem como em 
outros departamentos, que de alguma 
forma fazem parte desse ecossistema de 
produção, armazenamento e difusão de 
conteúdo audiovisual. 

Como parte deste estudo, a equipe de 
pesquisadores e técnicos do acervo au-
diovisual do Sesc vem se dedicando ao 
desenvolvendo de um sistema de Digi-
tal Signage que promove, por meio de 
uma rede conectada a telas de difusão, 
a divulgação do conteúdo do acervo nas 
mais de 40 unidades espalhadas no Sesc 
São Paulo.

A ideia deste artigo está em criar subsí-
dios para que o leitor entenda a dificul-
dade de preservar e divulgar um acervo 
com a dimensão do acervo do Sesc São 
Paulo.
 
O que é Digital Signage?
 
No cenário urbano contemporâneo, as 
telas digitais estão em todos os lugares, 
até mesmo nas ruas, estações de metrô e 
pontos de ônibus. O termo utilizado para 
nomear tal mobiliário digital é o Digital 
Signage. Um sistema de Digital Signage,) 
é “[...] uma forma de publicidade OOH (out 
of home) em que o conteúdo e mensa-
gens exibidas em uma tela eletrônica, ou 
placa digital, podem ser alterados sem 
modificação no sinal físico, normalmente 
com o objetivo de entregar mensagens 
direcionadas a um local específico em 
horários específicos (SCHAEFFLER 2008, 
p. 2, tradução do autor).

Existe a necessidade de um termo em 
português para designar Digital Signage, 
e na ausência dessa tradução tem sido 
mantido o original em inglês: Digital Sig-
nage.
 
Com a chegada do computador pessoal, 
iniciou-se o uso de sistemas computa-
cionais distribuídos e conectados, modu-
lando o comportamento dos indivíduos 
nos grandes centros urbanos ao longo 
de todo o dia: hoje esta modulação se 
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faz presente na superfície mais visível da 
cultura, nos lares e nos escritórios, e, mais 
recentemente, nas ruas.

Este fenômeno corresponde ao fifth 
screen, ou quinta tela. No fim do sécu-
lo XIX, o cinema surge como a primeira 
tela. Então, na década de 1940, surge a 
televisão, como segunda tela, permitindo 
ao material audiovisual entrar na sala de 
estar da casa das pessoas. Daí, a terceira 
tela surge na segunda metade da déca-
da de 1980, com o computador pessoal 
e a Internet. A quarta tela acontece por 
meio dos smartphones e tablets no iní-
cio de 2007, e seriam as telas presentes 
em dispositivos móveis. Em seu livro, A 
tela global, Serroy e Lipovetsky (2009, p. 
10) afirmam que “[...] em menos de meio 
século passamos de tela em tela comuni-
cação, de uma unitela (unipantalla) para 
a multitela (omnipantalla)”. A quinta tela, 
finalmente, é a de Digital Signage.

Todas essas cinco telas habilitam as pes-
soas a comunicarem-se umas com as ou-
tras, seja fornecendo informação  ou es-
timulando compras. Cada tela tem suas 
características únicas, e cada uma delas 
alcança pessoas em diferentes lugares, 
oferecendo diferentes graus de contro-
le do espectador.  Ainda, como um todo, 
elas não preenchem as lacunas na gra-
de de comunicação; existe uma miríade 
de lugares a que as pessoas vão todo dia 
em que nenhuma dessas 4 telas pode 
entregar mensagens de um comercian-
te, empregador, ou outra entidade para 
informar um destinatário a guiar uma to-
mada de decisão. Daí entra o Digital Sig-
nage (KELSEN 2010, p. XVIII, tradução do 
autor).
 
Vivemos cercados dessas superfícies di-
gitais, são telas que permeiam nossas 
existências individuais e nossas relações 
profissionais e afetivas.
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O Arquivo Audiovisual

Em uma sociedade dominada por super-
fícies audiovisuais, a produção de conteú-
do é uma constante, sendo imperativo o 
armazenamento e o gerenciamento des-
se material para que ser exibido e dispo-
nibilizado ao público. 

A facilidade de captação, por meio de 
dispositivos digitais como aparelhos ce-
lulares e câmeras de vídeo portáteis, cria 
uma necessidade crescente de sistemas 
para armazenamento desses dados, da-
dos não estruturados. 
 
Não seria exagero afirmar que a cultura 
visual contemporânea é indissociável da 
produção imagética nas redes. Nunca se 
fotografou tanto como em nossa época. 
Em 2015, estimou-se que a cada dois mi-
nutos eram produzidas mais imagens que 
a totalidade das fotos feitas nos últimos 
150 anos. [...] Hoje já não é possível contar 
essa produção nem sequer em minutos. 
Em uma tarde de maio de 2021, mais de 
mil fotos por segundo eram disponibili-
zadas no Instagram (BEIGUELMAN 2021, 
p.31). 

Além dos consumidores, instituições e 
empresas que produzem conteúdo au-
diovisual enfrentam o desafio de organi-
zar e estruturar esse material dentro de 
arquivos. 
Se no âmbito analógico a produção era 
limitada por custos de suportes físicos 
de mídia, como película e fitas, no âm-
bito digital esse suporte é mais acessível 

financeiramente. Entretanto, a facilidade 
de produção e captação de material au-
diovisual promove uma torrente de ar-
quivos que, devido ao tamanho inerente 
ao material audiovisual, carece de trata-
mento e espaço de armazenamentos es-
pecíficos se comparados a documentos 
como textos e planilhas.

O uso extraordinário de tecnologias digi-
tais na captura, na pós-produção e na dis-
tribuição levanta novas questões com re-
lação ao fluxo de trabalho das produções, 
às responsabilidades organizacionais e 
aos modelos de negócios. A explosão da 
informação digital vem acompanhada da 
ameaça de extinção dessa mesma infor-
mação e, por conseguinte, da perda de 
conteúdos valiosos (The Academy of Mo-
tion Picture Arts and Sciences 2009, p.1).

O Método – filmagem não é pescaria
 
O diretor paulista Fernando Meirelles, res-
ponsável pelo premiado filme Cidade de 
Deus, lançado em 2002, e sócio fundador 
da produtora O2 Filmes, criada no início 
da década de 1990, gerou um documen-
to que ilustra o contexto do armazena-
mento audiovisual à luz da nova realida-
de digital. Escrito em meados de junho 
de 2010, esse documento foi enviado aos 
assistentes de diretores de filmes da pro-
dutora. Trata-se de um e-mail emblemá-
tico, pois apresenta de forma prática o im-
pacto da transição do universo analógico 
para o digital nas práticas audiovisuais 
de uma grande produtora de conteúdo. 



Segue abaixo trecho inicial do e-mail de 
Meirelles, publicado no site, Montagem 
Cinema, de Regina Dias (2016).
Na quinta-feira passada fizemos uma re-
união aqui na O2 sobre a nossa pós e en-
tre outros assuntos nos foram dadas duas 
informações curiosas:

1 – A O2 completou este mês um peta-
byte de capacidade de memória, isso é 4 
vezes mais do que a memória da UOL ou 
1/4 do que tem o Google mundial. Não é 
pouco.

2 – Falta memória disponível na O2.
Diante desta situação paradoxal foi feito 
um levantamento e vimos que quando 
rodávamos em película os filmes obede-
ciam a uma proporção média de aprovei-
tamento de 35 para um. Para digitalizar 
este material rodado gastávamos 1 hora 
mais ou menos. Ao passar para o mundo 
digital nossos filmes saltaram para uma 
média de 550 para um (neste mês hou-
ve 2 projetos onde foi rodado 1.000 para 
1 (MEIRELLES apud DIAS 2016, p.1). 
 
Os dois itens iniciais chamam a atenção. 
O primeiro porque o tamanho relativo do 
arquivo de uma das maiores produtoras 
de audiovisual da cidade de São Paulo é 
quatro vezes maior que o arquivo do que 
era à época, além de permanecer sendo 
o maior portal de conteúdo do Brasil, o 
Universo On-line , do Grupo Folha. Esse 
dado é impressionante pelo gigantismo 
do arquivo de uma única produtora de 
vídeo. 

O segundo item é sobre a disponibilida-

de imensa de espaço de armazenamen-
to da produtora não ser suficiente diante 
da falta de critérios no processo de cap-
tação e produção de uma obra audiovi-
sual.
Apenas alguns anos antes desse docu-
mento de Fernando, o processo de cap-
tação em película analógica era financei-
ramente oneroso, pois os rolos de filme 
em 35mm, utilizados em obras audiovi-
suais longa-metragem e em obras publi-
citárias, tinham um custo bastante alto e 
permitiam somente alguns minutos de 
captação por rolo. Um rolo de 400 pés, 
por exemplo, rodando a 24 frames por 
segundo, que é o padrão do cinema, tem 
autonomia de somente quatro minutos e 
trinta e seis segundos. Atualmente, ape-
sar de praticamente não ser mais utiliza-
do nas produções, o custo desse material 
gira em torno de 300 dólares americanos.
 
Algumas características devem, então, 
ser consideradas para compreender a di-
ferença entre os custos de captação do 
sistema analógico e o digital; dos quatro 
minutos e trinta e seis segundos de pe-
lícula no carretel, uma pequena parte é 
perdida no início e no final do rolo, devi-
do à própria mecânica da câmera. Além 
disso, esse material a ser captado é cha-
mado de material bruto, que irá passar 
ainda por um processo de edição de ima-
gens. Para um comercial publicitário de 
30 segundos de duração, por exemplo, 
horas de imagens são captadas. E para 
essas horas captadas, conforme o depoi-
mento de Meirelles, o fator de aproveita-
mento seria de 35 para 1, ou seja, a cada 
trinta e cinco minutos de captação, ape-



nas um minuto seria aproveitado para se-
guir como material bruto pré-seleciona-
do para a edição da obra.

Seguindo ainda no âmbito das produções 
audiovisuais captadas de forma analógi-
ca, todo o material gravado deveria ser 
enviado ao laboratório para ser revelado. 
A revelação era um processo dispendio-
so e demorado, onde surpresas ocorriam, 
por exemplo, o resultado de imagem di-
ferente do planejado. E quando isso acon-
tecia não havia muito o que ser feito para 
corrigir.
 
Diante do impacto financeiro causado 
pelos custos envolvidos na captação de 
imagens em um projeto, o planejamen-
to prévio, ou pré-produção, era peça fun-
damental para respeitar o orçamento e 

garantir o término das filmagens dentro 
dos parâmetros.

Ocorre que ao transitar da captação em 
tecnologia analógica para digital, o supor-
te deixa de ser a película, dando lugar a 
discos óticos ou fitas magnéticas . Gra-
ças a essa nova tecnologia, a autonomia 
de filmagem aumenta sensivelmente. Se 
antes um rolo de filme tinha menos de 
cinco minutos de duração, agora os dis-
cos óticos e fitas magnéticas tem auto-
nomia de horas de gravação. Além disso, 
não é mais necessário o processo de re-
velação, como ocorria na película. Dessa 
forma, os custos de captação diminuem 
sensivelmente. 

Essa nova tecnologia de captura de ima-
gens tem tido alguns efeitos interessan-
tes nas produções cinematográficas.

Por exemplo, o custo relativamente baixo Top C-Level26 Top C-Level
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de fita de vídeo digital, quando compa-
rado ao negativo em película, resulta em 
deixar a câmera rodando por um maior 
período do que quando se utiliza a pelí-
cula, o que permite aos diretores e ato-
res gastar mais tempo tentando atingir a 
performance desejada ( The Academy of 
Motion Picture Arts and Sciences 2009, 
p.12).
Nesse exemplo da produtora O2, segun-
do Meirelles, no sistema digital o fator de 
aproveitamento passa a ser de 550 para 
um, ou seja, a cada 550 minutos rodados, 
apenas um minuto segue para a edição. 
É um aumento de mais de 1000% no fator 
de aproveitamento de captação audiovi-
sual, que colocado de outra forma signi-
fica uma enorme perda de eficiência no 
processo de produção. 
 
A consequência dessa redução de custos 
de captação no sistema digital cria a sen-
sação de que é mais seguro gravar todo 
o material possível, para não perder ne-
nhuma cena, e depois selecionar os me-
lhores takes. Ainda conforme Meirelles, 
segundo o site de Regina Dias. 
 
Com a gravação digital, muitos sets prati-
camente aboliram a palavra ‘corta’. Como 
a câmera só registra um novo núme-
ro de clipe quando é cortada, apesar de 
ser chato, é fundamental que depois de 
cada erro, diga-se ‘corta’, para que o que 
foi gravado até então, o lixo, seja jogado 
fora. Sem isso os clipes ficam imensos e 
dificultam muito todo o processo que se 
segue [...]

A quarta decisão: Corte sempre após cada 
erro ou entre cada novo take. Perde-se 
um tempinho no set fazendo claquete 
mas salva-se um tempão em todo o res-
to do processo e melhora a qualidade do 
trabalho do montador (MEIRELLES apud 
DIAS 2016, p.1).

Aqui novamente ele reforça que o exces-
so de material captado impacta todo o 
processo subsequente, sugerindo a volta 
da utilização da palavra “corta”, pratica-
mente um chavão em qualquer set de 
filmagem. Esse esforço no sentido de oti-
mizar a captação tem por objetivo não 
atravancar a montagem e arquivamen-
to do material. Utiliza ainda a palavra lixo, 
referindo-se ao material gravado que não 
será utilizado. 

Essa quarta decisão de Meirelles é con-
cluída citando a melhora na qualidade do 
trabalho do montador. É importante en-
tender a distinção entre o processo ana-
lógico de edição linear, cortando a pelícu-
la física e emendando com adesivo, e o 
processo digital não linear. Essa mudança 
tem início na década de 1980 a partir do 
surgimento de sistemas de computação 
com suporte em fita e disco de vídeo.

Os programas de televisão produzidos 
em película foram os primeiros a adotar 
esses sistemas porque eles não reque-
riam a montagem do negativo em pelí-
cula para produzir o master final editado.
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[...] No início dos anos 1990, o desenvolvi-
mento de ‘listas de cortes de negativos’, 
aliado ao acesso instantâneo ao vídeo di-
gital armazenado em discos rígidos de 
computadores, tornou prática a edição 
não-linear eletrônica para a edição de fil-
mes de longa-metragem.
 
Atualmente, quase toda obra cinemato-
gráfica é editada em um sistema não-li-
near digital, e versões domésticas para 
consumidores dessa ferramenta profis-
sional entraram em dezenas de milhões 
de residência (The Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences 2009, p.10).
 
O principal fator para a edição não linear 
vir a substituir a edição linear é a sua pra-
ticidade por meio da velocidade de ope-
ração, pois deixa de ser necessário espe-
rar a mídia desenrolar linearmente até o 

ponto escolhido para o corte. 

Além de propor um modo de fazer di-
gital recuperando práticas utilizadas no 
processo analógico como a palavra corta, 
Meirelles sugere ainda, conforme a maté-
ria no site de Regina Dias. 
 
– Vamos voltar aos anos 60 quando no set 
o diretor dizia ‘copia essa’, ao final de cada 
take que lhe parecesse razoável. Agora o 
DIRETOR dirá ‘loga essa’.
 
Esse é o momento mágico que vai fazer 
toda a diferença no volume que chegará 
ao montador.
 
A segunda decisão: Ao final de cada take 
o DIRETOR deve avisar o ASSISTENTE DE 
DIREÇÃO se o take rodado deve ser loga-
do ou não.
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O ASSISTENTE DE DIREÇÃO escala al-
guém para fazer o relatório de câmera 
onde esta informação vai anotada ou faz 
isso pessoalmente. Assim que o cartão es-
tiver cheio ele é entregue para o LOGGER 
junto com este relatório de câmera com 
o qual o LOGGER vai separar o material 
que vale do lixo. Cada cartão tem seu re-
latório (MEIRELLES apud DIAS 2016, p.1).
 
Nesse sentido, Meirelles propõe ainda um 
método de seleção de material bruto, so-
licitando que o diretor que estiver rodan-
do as cenas no set de filmagem avise 
ao assistente quais tomadas têm quali-
dade suficiente para seguir no processo 
de pós-produção. Dessa forma, o exces-
so de material captado será mitigado por 
uma seleção prévia de cenas, que no jar-
gão audiovisual é denominado select. Ou 
seja, uma seleção prévia do material bru-
to. Para Meirelles, [...] os takes bons devem 
ser separados pelos LOGGERS numa pas-
ta chamada ‘SELECT’. Esta pasta deve ser 
copiada num HD Vermelho chamado SE-
LECT e este será o único material transfe-
rido para a ilha de montagem e depois ar-
quivado em LTO (MEIRELLES apud DIAS 
2016, p.1).

Esse método proposto por Meirelles parte 
da premissa de que a captação de mate-
rial audiovisual ganhou autonomia com o 
aumento de duração e custo dos supor-
tes de mídias de gravação na transição do 
analógico para o digital, e o resultado é o 
excesso de cenas captadas, dificultando 
o trabalho de pós-produção e armazena-
mento, “[...] existe um certo receio de que 
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as quantidades maiores de material ori-
ginal gerado nesse modelo de produção 
resultem em custos globais mais eleva-
dos quando os custos de pós-produção 
e guarda forem computados” (The Aca-
demy of Motion Picture Arts and Scien-
ces 2009, p. 11).

No âmbito mais amplo do armazenamen-
to digital gerado não por profissionais do 
audiovisual, mas por pessoas comuns, te-
mos que “[...] a mídia digital cria mais dis-
tância do real do que as mídias analógicas. 
É que há menos analogia entre o digital 
e o real. Hoje produzimos com a ajuda 
da mídia digital, imagens em quantida-
des gigantescas” (Chul Han 2018, p.56).
 
Por consequência, ao propor um méto-
do para minimizar o impacto operacio-
nal de uma tecnologia digital emergente 
sobre um modelo de produção analógi-
co, Meirelles sintetiza parte das questões 
que permeiam as decisões dos gestores 
de arquivos audiovisuais. 
 
Se os custos de captação diminuíram, 
graças à maior autonomia por meio da 
capacidade de armazenamento das câ-
meras digitais e devido ao processo de 
revelação ter se tornado obsoleto, dentre 
outros fatores, qual seria o resultado da 
transição para o digital no que se refere 
ao armazenamento dessas informações? 

Até o momento, não houve estudos de-
finitivos comparando os custos atuais 
de sistemas digitais ou híbridos com os 
custos dos sistemas fotoquímicos analó-
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gicos que há muito tem sido o padrão 
em Hollywood. A preservação de longo 
prazo e o acesso aos bens cinematográ-
ficos de uma produtora são claramente 
uma preocupação permanente e, ainda 
assim, existe o risco de, em um esforço 
para permanecer na crista da onda digi-
tal – um esforço não surpreendentemen-
te encorajado pelos fornecedores dessas 
tecnologias –, a indústria acabe por to-
mar decisões que produzam consequên-
cias culturais desastrosas (The Academy 
of Motion Picture Arts and Sciences 2009, 
prefácio).
Ao considerar o processo ininterrupto de 
migração de dados digitais, de suporte a 
suporte, ao longo de décadas, ao que pa-
rece estamos diante de “toda uma nova 
cultura da memória que subverte os prin-
cípios do arquivamento tradicional, ba-
seado na lógica da seleção, do descarte 
e da organização de documentos” (BEI-
GUELMAN 2019, p.192).

Como surgiram os arquivos audiovisuais 
 
O surgimento dos arquivos audiovisuais 
ocorreu na esteira do crescimento da po-
pularidade e alcance das mídias audiovi-
suais. Somente a partir da década de 1930 
começam a se organizar em associações 
profissionais como aquelas citadas ante-
riormente. Isso ocorreu, pois na virada do 
século XIX para o século XX não era cla-
ro que registros sonoros e imagens em 
movimento teriam valor ao longo das dé-
cadas e até mesmo séculos subsequen-
tes. À época, parecia tão somente uma 

nova forma de entretenimento popular. O 
jornal britânico Westminster Gazette ex-
pressa esse sentimento, em 20 de feve-
reiro de 1897, conforme observamos que 
a atividade cotidiana da sala de gravuras 
do British Museum está completamente 
atrapalhada pela coleção de fotografias 
animadas que foi despejada em cima dos 
funcionários atarantados e a degradação 
da sala consagrada a Dürer, Rembrandt 
e outros mestres onde o pessoal catalo-
ga de má vontade O Derby do Príncipe, 
A Praia de Brighton, Os Ônibus de Whi-
tehall e outras cenas atraentes que deli-
ciam os olhos do público dos cafés con-
certo. 
 
Falando seriamente: essa coleção de por-
carias não está se tornando uma boba-
gem absurda? (EDMONDSON 2017, p. 32).

Ao que parece um dos motivos para esse 
desprestígio inicial era a ênfase dada aos 
documentos textuais por parte dos arqui-
vos e bibliotecas. Os arquivos de filme sur-
giram inicialmente na Europa e nos Es-
tados Unidos ainda na década de 1930. 
Após a segunda guerra mundial as mídias 
audiovisuais começaram a ganhar valor 
cultural, com arquivos de filmes como 
instituições distintas das instituições tra-
dicionais de memória se espalhando pou-
co a pouco ao redor do mundo.

Esses arquivos surgem apesar da indife-
rença dos produtores corporativos de fil-
mes, programas de televisão e discos que, 
por vezes, até faziam oposição aos arqui-
vos por receio de que esses materiais e 



seus direitos patrimoniais ficassem guar-
dados em outros lugares. 
 
Essa percepção de arquivo como amea-
ça muda quando redes de televisão e 
distribuidores de áudio e vídeo para os 
mercados consumidores passam a pro-
mover as qualidades dos arquivos de 8 
cinema e som, colocando em prática a 
fórmula da preservação para o acesso. A 
partir de então, surge a justificativa eco-
nômica para a preservação audiovisual. 
Os historiadores tinham dificuldade em 
acessar os arquivos de televisão, verifica-
vam catalogações imprecisas e falta de 
contextualização. 
Hagemeyer cita o historiador Pierre Sor-
lin como um dos primeiros a analisar a 
programação histórica televisiva, obser-

vando que: Depois de muito tempo os 
historiadores se tornaram familiarizados 
com a imagem fixa. Mapas, gravuras, re-
tratos e fotografias dispõem, portanto, 
de tanto espaço em sua documentação 
quanto os arquivos escritos. O cinema, 
cujo desenrolar não controlamos e que é 
impossível de citar, finalmente teve reco-
nhecida, depois de um século de descon-
fiança, sua dignidade de fonte íntegra. A 
televisão, em compensação, permanece 
largamente ignorada (SORLIN 2009, p. 41 
apud HAGEMEYER 2012, p. 91). 

É importante frisar que o desenvolvimen-
to dos arquivos audiovisuais ao redor do 
mundo difere muito de país para país, 
sendo bastante assimétrico. O movimen-
to parece ter rapidamente se expandido 
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na Europa e na América do Norte do pós-
-guerra, enquanto no sudeste da Ásia, na 
Australásia, África e América Latina real-
mente começou a ganhar força apenas 
a partir da década de 1970 ou posterior-
mente, a despeito da longa presença das 
indústrias de cinema, rádio, televisão e 
discos estabelecidas nessas regiões (ED-
MONDSON 2017, p. 33). 
 
Apesar das razões dessa assimetria se-
rem em parte explicadas por circunstân-
cias diversas como panoramas políticos 
e recursos financeiros, também deve se 
considerar a própria maturidade de cada 
país ou região, o tempo para criar a cons-
ciência, o apoio e a vontade política. 
 
O Brasil conta com três grandes arqui-
vos públicos relacionados ao audiovisual. 
Dois deles no Rio de Janeiro, o Arquivo 
Nacional e a Cinemateca do MAM-RJ, e 
um em São Paulo, a Cinemateca Brasilei-
ra. Essas três instituições são as principais 
responsáveis pela preservação da memó-
ria do cinema brasileiro, salvaguardando 
em seus acervos não somente o material 
audiovisual mas também outros supor-
tes que contextualizam o material audio-
visual, como livros, fotos, roteiros, carta-
zes e demais objetos e materiais, sendo 
que as duas cinematecas tratam exclu-
sivamente de documentos relacionados 
à produção audiovisual. Hernani Heffner, 
pesquisador responsável pela área de 
preservação da Cinemateca do MAM – RJ, 
afirma que “Têm poucos países no mun-
do que tem três acervos filiados à Fédéra-

tion Internationale des Archives du Film” 
(NORONHA 2018, p.1)

Arquivista Audiovisual 
 
Os arquivistas audiovisuais ocupam uma 
profissão relativamente nova e ainda em 
fase de delimitação e, portanto, distantes 
de ter uma identidade profissional clara 
e sem ambiguidades. Sua atuação deri-
va das profissões relacionadas às memó-
rias, tais como: a ciência da informação, a 
arquivística, a museologia e a biblioteco-
nomia. A profissão emergiu de contextos 
institucionais variados. Eventualmente, 
esse profissional não tem nenhum trei-
namento formal e, por isso, se ampara na 
sua qualificação original para interpretar 
seu trabalho à luz das suas disciplinas for-
madoras. 

Essas disciplinas incluem, em sua varie-
dade, formação em biblioteconomia, mu-
seologia, ciências de arquivos, história, 
física e química, administração e nas téc-
nicas envolvidas nas atividades de rádio 
e teledifusão, registro de imagens e sons 
(EDMONDSON 2017, p.11). 

Esse profissional com formação universi-
tária, muitas vezes em cargos de gestão 
de arquivos audiovisuais, se apresenta 
como arquivista de filmes ou arquivista 
de som como uma maneira encontrada 
para afirmar uma identidade. Ocorre que 
enquanto o reconhecimento profissional 
formal não é solidificado, os arquivistas 
audiovisuais devem ser enquadrados e 



assimilados à categoria mais próxima.

Outra característica dessa ocupação re-
lativamente nova é a especialização em 
assuntos ou suportes, devido tanto à ne-
cessidade de atender objetivos profissio-
nais quanto em razão de vocações e in-
teresses individuais. 

Existem os especialistas em filmes, em 
som, em televisão e até em rádio. 
 
Essas especializações têm a ver com pre-
ferências e com necessidades. Em um 
campo de conhecimento tão vasto e que 
se expande tão rapidamente não há lugar 
mais para especialistas universais” (ED-
MONDSON 2017, p.12). 
 
Existem grupos de saberes que são re-
querimentos aderentes a essa profissão, 
destacando-se a gestão de acervo, di-
fusão, digitalização e comercialização. E, 
principalmente, conhecimento em tec-
nologia da informação, pois todos os ar-
quivos estão passando ou irão passar por 
uma transformação digital. 

Apesar dessa gama ampla de matérias 
que podem enriquecer o arcabouço teóri-
co do profissional de arquivo audiovisual, 
vale citar que o profissional em questão 
não compartilha da visibilidade e prestí-
gio da indústria (cinematográfica ou de 
televisão) que protege a produção e, fre-
quentemente, não recebe os recursos dos 
quais necessita e seu trabalho demanda 
tempo e energia.

Entretanto, a vulnerabilidade dos docu-
mentos audiovisuais frente às rápidas mu-
danças tecnológicas implicam em inves-
timentos de recursos econômicos para 
garantir sua conservação e acesso, como 
vemos na afirmação a seguir. 
 
Os arquivistas audiovisuais, entre outras 
responsabilidades, devem manter a au-
tenticidade e garantir a integridade dos 
materiais sob seus cuidados. Sua seleção, 
proteção e acesso em nome do interesse 
público devem ser orientados por diretri-
zes publicamente explicitadas e não sub-
metidas a pressões políticas, econômicas, 
sociais ou ideológicas. O passado é fixo. 
Ele não deve ser alterado (EDMONDSON 
2017, p.9).

Preservação de ativos de mídia 
 
O documento audiovisual depende da 
tecnologia para ser reconhecido pelo 
cérebro, posto que tanto o som quanto 
imagens em movimento são subjetivas 
e se processam no âmbito das sensa-
ções humanas. Uma fonte registrada em 
um suporte (disco, fita magnética, pelí-
cula) é mediada pela tecnologia adequa-
da à reprodução da fonte e captada pe-
los sentidos humanos. O aparelho que irá 
reproduzir o conteúdo é, portanto, peça 
fundamental nesse processo, caracteri-
zando uma diferença essencial entre os 
documentos audiovisuais e os documen-
tos textuais, que são códigos interpreta-
dos pelo aparato intelectual.
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Para ilustrar essa característica existe a 
alegoria que se a humanidade acabar 
hoje e os extraterrestres chegarem na 
terra amanhã terão acesso às partituras 
de Ludwig Van Beethoven e aos hierógli-
fos egípcios, mas não conseguirão ler os 
blogs e sites de notícias. 
 
O primeiro passo no sentido da preserva-
ção seria fazer uma cópia da obra com o 
máximo de informações possíveis man-
tendo as características do original. O ter-
mo original, entretanto, não é rígido como 
aparenta ser, pois pode já ser uma cópia 
em outra mídia. Essa mídia original po-
derá estar em condição deteriorada ou 
incompleta. Pode ainda existir em ver-
sões diferentes, cortada em blocos para 

inserção de anúncios comerciais, como 
no caso de programas televisivos. Portan-
to, cabe à gestão de acervo definir qual 
será a melhor cópia de preservação, e por 
muitas vezes se contentar com a única 
possível. 
 
As ordens de telas discorridas anterior-
mente sintetizam o desenvolvimento da 
tecnologia audiovisual nos últimos cem 
anos, ora sendo capaz de reproduzir os 
formatos anteriores, como no caso dos 
toca-discos com chave seletora de velo-
cidade entre 45 e 78 rotações, ora que-
brando totalmente o paradigma anterior 
quanto ao suporte e reprodução, como 
no surgimento do disco digital compac-
to para áudio (CD).
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Não cabe aqui a dicotomia analógico/di-
gital, pois simplifica o debate em demasia 
e parte de premissa falsa. Copiar material 
nato digital para o formato analógico, por 
exemplo, é considerado uma estratégia 
de preservação. A migração para supor-
tes analógicos consiste na conversão de 
objetos para suportes não digitais com o 
intuito de aumentar a sua longevidade. 
Esta estratégia consiste, essencialmente, 
na reprodução de um objeto digital em 
papel, microfilme ou qualquer outro su-
porte analógico de longa duração e con-
centrar os esforços de preservação em 
torno do novo suporte (FERREIRA 2006, 
p. 37).  
Preservação não se trata simplesmente 
de sugerir a migração de formatos velhos 
para formatos novos, pois nem sempre 
os novos justificam a transição. Quando 
o CD de áudio surgiu, a indústria alardea-
va que sua duração era de 50 anos e que 
não riscava como o disco de vinil. Hoje é 
sabido que os discos de vinil duram mais 
e, se riscados, ainda assim podem repro-
duzir com alguns ajustes na agulha, en-
quanto os CDs simplesmente não repro-
duzem mais ao serem riscados. 
 
Sintetizando esse relato temos que “é 
mais exato encarar a tecnologia audiovi-
sual como um processo evolucionário, ar-
rastado por forças sociais e de mercado, 
no qual a excelência técnica nem sem-
pre prevalece, as opções aumentam e di-
minuem, e também onde há becos sem 
saída” (EDMONDSON 2017, p. 53).

Preservação digital 
 
Uma questão que ilustra o desafio dessa 
tarefa: “há alguma maneira de armaze-
nar um objeto digital por 100 anos sem 
nenhuma manutenção?” (The Academy 
of Motion Picture Arts and Sciences 2017, 
p.35). Cópias da caixa preta teriam que 
ser criadas e separadas por uma distância 
geográfica segura, a fim de evitar perdas 
por meio de catástrofes como incêndios 
e enchentes. 
Hipoteticamente se a caixa-preta preser-
vasse não só os Bits, mas também os me-
tadados e o software que rodasse o con-
teúdo armazenado, nenhuma ação seria 
necessária. Entretanto, se houvesse al-
guma falha no sistema da caixa após 70 
ou 80 anos, as pessoas que projetaram 
e desenvolveram a caixa provavelmente 
não estariam vivas. Daí a necessidade de 
manter um suporte humano dando a ma-
nutenção desse arquivo digital de forma 
contínua e processual, com conhecimen-
to técnico capaz de preservar e reparar o 
sistema da caixa-preta.  
Entretanto, os ativos digitais estão arma-
zenados em mídias físicas, sujeitas a in-
tempéries e variações de umidade e tem-
peratura. É uma mídia que não pode ser 
conferida a olho nu, e os ativos são difíceis 
de serem mantidos por décadas, pois o 
trio mídia, software e hardware são susce-
tíveis à obsolescência por razões comer-
ciais e econômicas. A mudança de presi-
dente de uma determinada corporação 
pode acarretar na decisão de abandono 
de um formato, por exemplo. 
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O termo “camadas” pode ser aplicado 
para descrever os níveis de dependência 
tecnológica de um ativo digital. São ca-
madas: a mídia, o reprodutor da mídia, o 
hardware, o software, o sistema operacio-
nal, os recursos humanos e financeiros. O 
diagrama a seguir demonstra a duração 
dessas camadas, ilustrando a característi-
ca processual da guarda digital, contínua 
e frequente para garantir a permanência 
dos dados armazenados. 

Diversas estratégias de preservação digi-
tal são possíveis. Dentre elas as seguintes 
possibilidades se destacam: preservação 
da tecnologia, emulação e migração. 

A preservação de tecnologia, ou seja, 
manter o hardware e seus periféricos em 
funcionamento, bem como o sistema de 
software.

Seria o equivalente a um museu da infor-
mática. É uma prática obsoleta (FERREI-
RA 2006), pois no mundo digital as tec-
nologias desaparecem sem deixar rastro, 
sendo portanto inadequadas para aplica-
ção a longo prazo. 

 A emulação, por sua vez, é baseada em 
um software que simula e reproduz as 
características de funcionamento de um 
sistema de hardware e software. De cer-
ta forma, também preserva a tecnologia, 
porém sem depender do hardware origi-
nal, o que facilita bastante por não sofrer 
dos efeitos físicos da passagem do tempo 
sobre o hardware. Entretanto, esse tipo 
de abordagem não faz sentido para ati-
vos de mídia audiovisuais, mas é bastan-
te aplicada na indústria de videogames.

As estratégias de emulação são particular-
mente relevantes em contextos em que 
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o objeto que se pretende preservar é uma 
aplicação de software, tal como aconte-
ce atualmente com um número crescen-
te de jogos de computador considerados 
de valor histórico assinalável (FERREIRA 
2006, p.35). 
 
A estratégia da migração é a mais utiliza-
da no âmbito dos arquivos audiovisuais. 
Basicamente consiste em transferir o ma-
terial digital de uma configuração de tec-
nologia para outra mais atual. O objetivo 
aqui é a preservação do intangível, o con-
teúdo da obra, e não do objeto. Dessa for-
ma, é possível acessar esse conteúdo sem 
ter que recorrer a aparelhos descontinua-
dos ou a emuladores, mas sim por meio 
da tecnologia atual. Entretanto, existem 
algumas desvantagens dessa proposta, 
como a possibilidade de o objeto de des-
tino não aceitar integralmente as proprie-
dades do objeto digital de origem. Dentre 
as desvantagens da migração estariam 
“as incompatibilidades existentes entre os 
formatos de origem e destino ou à utiliza-
ção de conversores incapazes de realizar 
suas tarefas adequadamente” (FERREIRA 
2006, p.36). Tratando-se de material audio-
visual, muitas vezes, uma resolução me-
nor é copiada em uma resolução maior, 
ocupando mais espaço em arquivo de for-
ma desnecessária. Esse tipo de operação 
é conhecido como upscale.

Ainda assim a migração é a estratégia 
mais utilizada em se tratando de ativos di-
gitais audiovisuais. Essa é uma vantagem 
do material digital sobre o analógico.
A migração do material analógico pode 

acarretar a degradação da qualidade au-
diovisual após sucessivas gerações. Já o 
digital quando feito corretamente copia 
na integralidade o conteúdo e, portanto, 
não tem perdas.
  
Atualmente, as principais mídias utiliza-
das para armazenamento digital audio-
visual são o disco rígido magnético, po-
pularmente conhecidos como HD (hard 
drive), a fita digital de dados (fita LTO – Li-
near Tape Open) e o disco ótico gravável 
(ODA – Optical Disc Archive). Os discos 
externos são muito frágeis para efeitos de 
preservação, e baseado nessa tecnologia 
(armazenamento em meio magnético) 
existe o cartucho RDX, que corresponde 
a um tipo de HD com recursos especiais 
que o tornam mais robusto e adequado 
para arquivamento digital.

Metadados 
 
Um ativo de mídia digital é formado pelo 
conteúdo em si, seja um filme ou um fo-
nograma ou ambos, dados de texto e pelo 
seu respectivo metadado, conforme de-
monstra a figura a seguir.

O metadado é um termo que tem ori-
gem na ciência da informação e pode ser 
simplificado como dados sobre dados. 
Em se tratando de material audiovisual, 
é um descritivo da obra, uma informação 
estruturada que permite descrição, iden-
tificação, localização, dentre outros tan-
tos atributos e, portanto, indispensáveis 
à preservação e pesquisa dos ativos de 
mídia.
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Os metadados podem ser conceituados 
como “dados associados com objetos que 
desoneram os usuários potenciais de ter 
conhecimento completo antecipado da 
existência e características desse objeto” 
(DEMPSEY; HEERY 1997, p. 5 apud CAM-
POS 2007, p. 19), é uma definição explica-
tiva em que o objeto seria a obra audio-
visual. Outra definição bastante precisa 
inclui o uso, o ambiente e as finalidades, 
contextualizando sua utilização. Metada-
do é o dado que descreve atributos de um 
recurso, caracteriza suas relações, apoia 
sua descoberta e uso efetivo, e existe em 
um ambiente eletrônico. Usualmente 
consiste em um conjunto de elementos, 
cada qual descrevendo um atributo do 
recurso, seu gerenciamento ou uso (VEL-
LUCI 1998, p. 192 apud CAMPOS 2007, p. 
19). 

Para além das definições, os metadados 

proporcionam aos usuários lidar com os 
seguintes problemas no âmbito do ge-
renciamento de informações que incluem 
localizar os dados que o usuário necessita 
em meio ao oceano de informações dis-
poníveis, organizar esses dados em um 
banco de dados de fácil acesso e contro-
lar as diferenças entre o dado original e 
aquele após as alterações efetuadas pelo 
usuário (COSTA 2007, p. 7).

Essas informações sobre os dados po-
dem ter diversas categorizações. Em se 
tratando das utilizações mais comuns no 
âmbito do audiovisual, baseado na ori-
gem da informação, é possível dividir os 
metadados em duas categorias: os me-
tadados internos, também chamados de 
metadados técnicos, que são aqueles ge-
rados pelo próprio criador do objeto (câ-
mera, gravador de áudio); e os metada-
dos externos, que são criados após a



geração do objeto, onde se encontram a 
catalogação da obra.

Os metadados internos contêm informa-
ções sobre o arquivo como sua data de 
criação, codecs (codificação), wrapper 
(empacotamento), duração e resolução, 
ou seja, qualidades técnicas do material 
audiovisual. São metadados de baixo ní-
vel, que não trabalham com informações 
abstratas 14 sobre o conteúdo. Já os me-
tadados externos podem ser gerados por 
pesquisadores, que avaliam a obra des-
crevendo seu conteúdo, por meio de fi-
chas catalográficas. 

Políticas de acervo 
 
Dentro de uma instituição, são as normas 
que definem os objetivos e diretrizes que 
guiam a administração para determina-
dos assuntos, servindo de referência para 
o planejamento e para as ações a serem 
tomadas, desde o nível estratégico até o 
nível operacional. Diz respeito a uma série 
de instruções normativas que definem e 
delimitam as regras da preservação digi-
tal. Devem ser atualizadas com certa fre-
quência após avaliação dos pedidos de 
pesquisa e solicitações de cópias, para 
atender às necessidades dos pesquisa-
dores e usuários finais do arquivo. Abor-
dam os seguintes elementos conforme 
apresentado por EDMONDSON (2017, p. 
63)

- definição da missão e dos objetivos ex-
plícitos do arquivo; 
- menção a autoridades externas e tex-
tos de referência, como os estabelecidos 
pela Unesco ou pelas federações de ar-
quivos audiovisuais;
- explicação dos princípios relevantes; 
- exposição das intenções, posições e es-
colhas do arquivo baseadas nos funda-
mentos acima apresentados; e - detalha-
mentos específicos, simples e concisos, 
para evitar qualquer ambiguidade, desti-
nados à preparação de normas de traba-
lho relativas ao pessoal (normas que, as-
sim como a política, devem ser públicas). 
 
É também no âmbito da política de acer-
vo que os critérios de seleção, incorpora-
ção, exclusão e descarte estão definidos. 
A seleção é uma operação intelectual que 
define as informações que devem ser in-
corporadas ao acervo de acordo com os 
objetivos das instituições e suas necessi-
dades. A incorporação é uma operação 
prática que inventaria, examina e negocia 
os materiais a serem arquivados. O des-
carte define por quanto tempo os objetos 
digitais serão preservados e o que será 
descartado. O descarte pode ocorrer por 
meio da exclusão, que é uma decisão mo-
tivada por uma mudança na política de 
seleção, por exemplo. 

Outra forma de descarte seria por meio 
da eliminação, que consiste em se desfa-
zer de determinados itens do acervo.
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O descarte de um objeto ou espécime 
do acervo de um museu só deve ser feito 
com pleno conhecimento de seu signifi-
cado, seu estado (se recuperável ou não 
recuperável), sua situação legal 
e da perda de confiança pública que pode 
resultar de tal ação. A decisão de descar-
te de acervos deve ser de responsabilida-
de de autoridade de tutela, juntamente 
com o diretor do museu e o curador do 
acervo em questão. Condições especiais 
podem ser previstas para acervos em es-
tudo (PADILHA 2014, p. 33). 
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As políticas de acervo são o filtro necessá-
rio para a constituição saudável do mes-
mo; é impossível incorporar e preservar 
todos os documentos, por razões econô-
micas. “Como as opções de 15 seleção e 
incorporação são subjetivas, elas nunca 
serão fáceis. É impossível julgar adequa-
damente o presente com os olhos do fu-
turo” (Edmondson 2017, p.64).

Continua no segundo capítulo com o 
Estudo de Caso SESC São Paulo - na 
próxima edição da Revista TOP C-Level
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A Revolução na Produção, 
Transmissão e Comercialização: 

Case – Paulistão e Copa do 
Nordeste 2022

Futebol continua tendo grande relevância em ambiente de consumo fragmen-

tado, indicam especialistas no Top C-Level Meetings São Paulo

Por João Zílio e Fábio Tsuzuki

O painel “A Revolução na Produção, Trans-

missão e Comercialização: Case – Paulis-

tão e Copa do Nordeste 2022” foi outro 

dos destaques da programação do Top 

C-Level Meetings São Paulo.

Raimundo Lima, CEO da Produpix, mo-

derou o debate. O executivo abriu o pai-

nel lembrando dos desafios para produ-

ção dos eventos, que chegaram a ter nove 

partidas transmitidas ao mesmo tempo 

Por Gabriel Cortez - Jornalista TOP C-Level



em um único dia. “É um conceito com-
pletamente diferente. São trabalhos pio-
neiros e muito arrojados.”

Alfonso Aurin, CEO da Speedcast, co-
mentou sobre os desafios para produção 
e distribuição da Copa do Nordeste e ex-
plicou que, no teleporto da Speedcast, a 
empresa fez recepção de até 9 portado-
ras SCPC com vários áudios, streaming 
de até 18 fluxos SRT de 6 a 9 Mbps, em 
1920 x 1080, com distribuição dos sinais 
para várias ilhas de pós-produção e uplink 
quando necessário.

“Nada disso funciona sem a comunica-
ção. Se nós não integrarmos todo mun-
do, narrador, repórteres, diretor, nada dis-
so funcionaria. Esse sábado dos noves 
jogos foi uma experiência muito bacana. 
Não dava para ter nove switchers tradi-
cionais, um para cada jogo, ao mesmo 
tempo. O vMix foi a solução encontrada, 
oferecendo boas placas de captura, um 
bom servidor, monitoração, em nove ilhas 
diferentes”, explicou Aurin.
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Mudança de Paradigma

Alex Pimentel, da Casablanca Online, 
acredita que o que se vive no mercado é 
uma mudança de paradigma. “Hoje, te-
mos um universo muito mais complexo, 
com a evolução da tecnologia.

No modelo atual, o detentor dos direitos 
de transmissão do evento produz, forma-
ta, vende. Cada detentor de direito acaba 
sendo uma televisão de nicho em poten-
cial. Ele consegue explorar aquele direito 
esportivo, ele cuida daquilo muito mais 
do que no passado. No Brasil, essa mu-
dança é recente e veio há apenas três ou 
quatro anos.”
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Júlio César Fornazari, gerente de opera-
ções da LiveMode, reforçou que o futebol 
continua tendo grande relevância neste 
ambiente de mídias fragmentado. A par-
tida final do Campeonato Paulista 2022, 
por exemplo, registrou audiência média 
de 19,1 milhões (ante 12,2 milhões em 2021) 
e liderou na TV aberta em 7 praças fora 
de São Paulo. O maior canal de futebol 
no mundo no YouTube se tornou o canal 
do Paulistão Sicredi.

A Copa do Nordeste foi outro case de su-
cesso apresentado por Júlio. “Atingimos 
13,6 milhões de pessoas na final e bate-

mos 27,3 pontos de audiência, 5 pontos a 
mais do que na final de 2021. Com o fa-
tiamento da audiência, a LiveMode fez 21 
jogos pela TV Aberta (SBT), 13 jogos pela 
TV Paga (Espn e Star+), dez jogos pelas mí-
dias sociais (TikTok) e 72 jogos OTT (Nor-
desteFC/Sportingbet Sky Claro Tim). Ti-
nha jogo em todos os lugares, para todos 
os públicos. Quem podia pagar e quem 
não podia pagar assistia à Copa do Nor-
deste. Com isso, a gente consegue atrair 
grandes marcas. Tivemos o primeiro half-
time show do Brasil em 2022 também, 
em parceria com a Brahma, a exemplo 
do Super Bowl”, lembrou.
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