
ASSESSORIA EM TECNOLOGIA AUDIOVISUAL

Perguntas que você deve 
fazer ao seu fornecedor de 

tecnologias audiovisuais



O investimento em tecnologia audiovisual é uma tarefa que requer um trabalho de
conhecimento das áreas específicas de aplicação, sob o risco de ser maior do que o
necessário.

Comparado a outros mercados de alta complexidade tecnológica, a indústria de
equipamentos e soluções para o audiovisual possui um alto valor agregado e notoriamente
dominado por fabricantes internacionais, seja em hardware como em software.

Com uma quantidade enorme de opções, renovadas constantemente, aliada aos
compromissos comerciais exclusivos que algumas empresas fornecedoras têm, fazem
desse mercado um espaço de grande competição.

Por isso, definir quem será seu fornecedor pode ajudar a minimizar os inerentes
problemas que são normais a qualquer tipo de compra de equipamentos dependente de
itens ou componentes importados.

Por outro lado, escolher da melhor forma o tipo de solução adequada ao seu negócio é o
que permite a boa gestão desse investimento.

Nós da BML – Broadcast Media Lab, estamos à disposição para ajudar nessas escolhas e,
por isso, criamos este pequeno guia.
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Estas perguntas básicas vão ajudar na 
escolha de seus fornecedores



Qual é a experiência em projetos de 
tecnologia audiovisual para o porte de 
minha empresa e área de atuação? 

Existem muitos fornecedores no mercado audiovisual, alguns especializados na área
Broadcast que também atuam nos mercados da área de Educação e Corporativa e outros
que só atuam nesses mercados.

Ao escolher um fornecedor é importante analisar como esse fornecedor atua com empresas
do porte e necessidade da sua empresa. Normalmente os centros de produção audiovisual,
mesmo que instalados em grandes empresas ou instituições, são como pequenas produtoras
de conteúdo, já se a área também comporta uma TV Corporativa ou Universitária, pode ter
uma estrutura de médio porte.

Dessa forma, soluções do mercado Broadcast muitas vezes não são necessárias, pois são
pensadas para empresas que trabalham em ritmo de 24 horas, sete dias por semana, ou seja,
podem ser superdimensionadas sem necessidade.

Outra questão é que os fornecedores normalmente têm acordos comerciais de distribuição
com alguns fabricantes e que podem não ser exatamente a melhor solução custo-benefício
para todos os tipos de clientes.

Muitas vezes é necessário buscar mais de um fornecedor para conseguir adquirir as
soluções mais adequadas para suas necessidades. Isso é especialmente difícil para
empresas públicas, autarquias e órgãos de governo, porém uma boa prática é a definição
exata das características dos equipamentos, de forma que fornecedores possam fazer
essa integração, buscando diretamente os fabricantes, que raramente atuam de forma
totalmente exclusiva.
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Dependendo do equipamento existente, é possível aproveitar uma parte, porém é
válido lembrar que equipamentos com mais de 5 anos de aquisição, muitas vezes,
estão tecnologicamente obsoletos e não se adequam mais às necessidades de sua
empresa.

Equipamentos como tripés, dollies, telempropters, mobiliário, racks e de infra
estrutura elétrica e predial, se ainda estiverem em boas condições de uso, são
alguns exemplos do que pode ser mantido e aproveitado, ou podem ser reformados
e atualizados.

É muito normal que no momento de uma renovação a equipe técnica queira fazer
uma troca total dos equipamentos, por isso é importante solicitar um parecer
especializado da possibilidade de manutenção ou atualização, de forma que possa
ser realizada uma compra escalonada, mediante planejamento. Por exemplo,
renovação da área de pós-produção (a mais problemática devido à constante
evolução dos softwares que exigem hardwares mais robustos), antes da
renovação dos equipamentos de estúdio.

Qual a possibilidade de integração com 
os equipamentos de que já dispomos na 
empresa?
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Essa pergunta pode ser feita tanto ao fornecedor quanto ao departamento que
solicita a compra.

Muitos centros de produção audiovisual não são o objetivo-fim das empresas ou
instituições e, por isso, não têm como apresentar resultados financeiros diretos e
esse cálculo de benefícios da aquisição ou renovação de equipamentos pode se
traduzir apenas na melhoria da qualidade do produto audiovisual, como por
exemplo, na troca de equipamentos obsoletos por uma nova geração, mas
também deve-se pensar em como isso pode agilizar os trabalhos, reduzindo o
tempo necessário para determinada atividade e aumentar a produtividade.

Uma nova ilha de edição, por exemplo, pode reduzir o tempo de edição em até 5
vezes ou mais, apenas pelo tempo de renderização mais rápido, se comparada a
equipamentos com 5 anos de uso. Equipamentos e soluções que permitem
melhorar o fluxo de trabalho, controle de qualidade e automações permitem que
seja reduzida a necessidade de retrabalhos e a agilidade no tempo de uso de
estúdio e entrega.

Para determinar o custo efetivo de um centro de produção audiovisual deve-se
levar em conta a relação entre custo de pessoal, valor e depreciação de
equipamentos, custos fixos e horas produtivas. Dessa forma, o custo do
investimento em equipamentos e suas características no apoio à melhor
produtividade são partes determinantes.

Quais soluções oferecem o melhor custo-
benefício a curto e médio prazos? O que 
vamos ganhar em termos de produtividade?
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Ë muito normal a ideia de que a área de produção audiovisual pode ser a solução
para qualquer tipo de necessidade comunicacional. Vamos tomar como exemplo
a área de saúde que tem o clínico geral e os especialistas: da mesma forma uma
equipe especializada em educação à distância não é totalmente especializada
para a área de publicidade.
A área de publicidade é a que mais se assemelha à produção cinematográfica e
requer com isso equipes que tenham certos pré-requisitos, diferentes, por
exemplo, de quem trabalha com TV ao vivo.
Assim, os objetivos vão determinar o perfil da equipe e os tipos de equipamentos
necessários para o objetivo principal e outras necessidades pontuais, como a
publicidade, por exemplo, podem ser realizadas com a contratação de um
prestador de serviços especializado, com a coordenação da área audiovisual da
empresa.

Exemplos de atuação de um centro de produção audiovisual

Treinamento

Educação à distância

Audiovisual para Mídias Sociais

Cobertura jornalística

Transmissão de eventos

Os equipamentos estão adequados para 
o objetivo principal de meu centro de 
produção audiovisual?
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A grande maioria dos fabricantes de equipamentos e softwares são estrangeiros e têm
no Brasil representantes comerciais. No caso de equipamentos, cadastram também
oficinas técnicas autorizadas para manutenção.

Ocorrem aí várias questões, como o caso de que algumas oficinas estão localizadas
apenas na região Sudeste, se sua empresa está localizada em outra região é
importante ter essa informação de antemão.

Alguns fabricantes de equipamentos de alto custo de áreas críticas, como exibidores
(playouts), mantém produtos para aluguel ou empréstimo durante o período de
manutenção. Outros oferecem serviços de suporte anual on-line mediante o
pagamento de uma taxa e dependendo do tipo de equipamento isso pode ser muito
vantajoso.

Já equipamentos de baixo custo, muitas vezes são como produtos descartáveis, que
não valem o custo de manutenção, em ambos os casos é importante ter em conta do
que é crítico para o funcionamento constante do seu centro de produção audiovisual e
ter um plano no caso de necessidade de manutenção dos equipamentos.

Os treinamentos de equipamentos de certa

complexidade muitas vezes exigem custos extras de

transporte e hospedagem da equipe, além de

diárias de treinamento. É importante ter esses

custos detalhados na proposta do fornecedor.

Qual seu suporte pós-venda?
Onde pode ser feita a manutenção? 
É oferecido treinamento?
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Consultoria  e assessoria técnica 
em tecnologia audiovisual

Desenvolvimento de soluções para 
melhoria de processos na 
produção audiovisual

Treinamento de equipes de 
produção audiovisual

Transmissão streaming e 
personalização de automações e 
presets
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