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NOTA DO EDITOR

AUDIOVISUAL HÍBRIDO
Por Fernando Moreira

Audiovisual Híbrido (Hybrid AV)
É um conjunto de equipamentos e ferramentas audiovisuais com recursos síncronos e
assíncronos, de forma a realizar diversos tipos de trabalhos, desde reuniões, gravações e eventos
que podem ser presenciais, remotos ou híbridos, com a possibilidade de transmissão ao vivo. Isso
acabou recebendo a denominação de HYBRID AV ou AUDIOVISUAL HÍBRIDO.
O uso de sistemas para colaboração remota, chamado por algumas empresas de tele presencial,
tem sido uma tendência crescente nas últimas décadas, porém com a pandemia do COVID 19
houve um aumento drástico das tecnologias disponíveis com mais confiabilidade, qualidade e
eficácia para as reuniões virtuais com muitas novidades, algumas que ainda estamos testando
como os vídeo e áudio imersivos e proximamente o uso de hologramas.
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AUDIOVISUAL HÍBRIDO
Por Fernando Moreira

N

a medida que as organizações estão recebendo os trabalhadores de volta aos escritórios,

muitas estão fazendo isso em uma base híbrida: oferecendo a oportunidade de trabalhar em
casa alguns dias e em outros dias, eles estarão no escritório, colaborando com colegas que estão
trabalhando em casa. Em outros casos, existem funções nas quais os trabalhadores serão
remotos o tempo todo.

Isso significa que as tecnologias adotadas como uma ferramenta provisória para o trabalho
remoto em massa, devem se tornar um acessório permanente das operações de muitas
organizações e quando a tecnologia se torna uma parte permanente da vida dos trabalhadores
ela é mais exigida. Hoje o uso dessas ferramentas se transformou em dispositivos de estilo de
vida, combinando forma e função para alcançar colaboração perfeita, clara e fácil.

P

equenos investimentos como uma poltrona melhor, um computador com mais capacidade,

uma nova webcam e iluminação acabaram sendo soluções para melhoria da experiência e
produtividade, afinal a própria definição do trabalho híbrido de hoje significa que o lar/o
escritório se tornou para muitos uma extensão do escritório corporativo.
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Por que é importante pensar agora no uso futuro dessas
ferramentas?
Todos nós aprendemos alguma forma de uso de vídeo conferência durante a pandemia, e foi
uma ótima solução, mas vejamos apenas um exemplo: quantas vezes sofremos com áudios de
baixa qualidade e aprendemos que se houver uma falha no vídeo, ainda é possível continuar,
porém se o áudio é horrível, a comunicação acaba.
Em última análise, o que temos que buscar agora é a eficácia na medida que a tecnologia bem
projetada torna uma equipe mais eficaz e terá um papel vital no sucesso do trabalho híbrido. A
fase de improvisação está terminando, temos que pensar como será o futuro da comunicação
audiovisual com profissionalismo.
Vejamos também como isso se aplica na área educacional, mesmo com a volta do ensino
presencial em muitas instituições, no ensino privado ele deverá ser híbrido por algum tempo e
depois de serem obrigadas a aderir ao ensino remoto e investir em ferramentas e plataformas
muitas escolas e Universidades viram nisso a possibilidade de virtualizar parte dos conteúdos e
mesmo entrar no mundo da EAD.
Novamente trata-se de olhar agora para esse futuro de forma profissional, sem improvisos, com
o custo-benefício adequado ao tipo de necessidade, um centro de produção audiovisual, muitas
vezes é visto como uma emissora de TV, e as vezes realmente trabalha como uma, assim é
necessário um correto planejamento do tipo de produção pretendida que pode economizar
tempo, recursos e gerar maior produtividade.
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Consultoria e assessoria técnica
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