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TECNOLOGIAS E FLUXOS DE 
TRABALHO PARA USO DOS 
FORMATOS HDR (HIGH DYNAMIC 
RANGE) EM PRODUÇÕES DE 
CONTEÚDO AO VIVO 
Nos últimos tempos, o passo acelerado tem sido visto no avanço das tecnologias para o 
desenvolvimento e entrega comercial de sistemas de Ultra Alta Definição (UHD), para 
aplicações de radiodifusão e cinematografia digital. Talvez a tecnologia mais conhecida – e 
talvez mais significativa do que os avanços na resolução de imagem – seja a incorporação 
das novas curvas gama para implementar a captura e o processamento de imagens em High 
Dynamic Range (HDR). 
Palestrante: Hugo Gaggioni - Diretor de tecnologia da Sony a América 
 

 

Hugo Gaggioni - Diretor de tecnologia da Sony a América
Formado em Telecomunicações, Engenharia de Sistemas e Engenharia Eletrônica pela 
Universidade de Essex em Colchester, Inglaterra; Universidade da Pensilvânia e 
Universidade de Columbia, respectivamente. Gaggioni, na Sony desde 1988, possui 
várias patentes e foi autor de mais de 40 publicações técnicas nas áreas de compressão 
de vídeo, bancos de filtros digitais, dispositivos e sistemas HDTV e UHDTV. Antes de 
ingressar na Sony, ele trabalhou na RCA Corp. e Bell Communications Research. Com 
interesses de pesquisa que vão desde processamento de vídeo digital e imagem e teoria 
da informação até compressão de vídeo / áudio e processamento de sinal 
multidimensional, Gaggioni participou de mais de 15 conferências internacionais nas 
áreas de HDTV, UHDTV e sistemas de compressão de banda larga. Ele também deu 
inúmeras apresentações e cursos de tutorial sobre processamento de sinais e 
tecnologias avançadas de vídeo em eventos internacionais patrocinados pelas 
organizações SMPTE, IEEE, SET e Eurasip. 
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