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MAM: OS DESAFIOS DO 
ARMAZENAMENTO DIGITAL E AS 
POSSIBILIDADES DE NOVOS NEGÓCIOS
O aumento exponencial do conteúdo trouxe a tona a necessidade da implantação de novas tecnologias 
para armazenamento compartilhado e de alta performance, onde o maior desafio está na combinação de 
fluxos de trabalho que promovam mais eficiência, segurança e disponibilidade. 
Enquanto no, até então, consolidado ambiente de preservação do conteúdo, somos encorajados a 
repensar conceitos de catalogação diante do advento da Inteligência Artificial. 
Quando olhamos para o horizonte as possibilidades parecem inúmeras. Mas qual será a melhor 
tecnologia para o seu negócio? 

Moderadora: Juliana Ferrari - Media Manager – SBT
PRESERVAÇÃO E CURADORIA DE ACERVOS: A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
E AS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
Rita Marques - Consultora - Diretora Proprietária Garimpo
O “bug” não aconteceu, as máquinas não pararam. Mas a virada do milênio marcou 
um caminho sem volta para a indústria audiovisual e o acervamento  de seus 
contéudos na era digital. 
No caso do fluxo de trabalho do arquivamento digital, uma das mudanças definitivas 
deve ser a integração do profissional da área de acervo ao papel de curador, atuando 
no início da cadeia produtiva, ao invés de, no final, como tradicionalmente acontece. 
Mais do que nunca precisamos aprimorar ferramentas nos sistemas tecnológicos e 
fluxos de trabalho para acessar os melhores resultados e preservar a qualidade do 
conteúdo, criando assim novas oportunidades de negócios. 
A automação torna a informação um pouco abstrata. O ofício do arquivo na era digital 
é manter a autenticidade da informação de uma forma concreta, dando continuidade 
à narrativa da história e à construção da memória. 

• A ASCENSÃO E O IMPACTO DO MAM: UMA PERSPECTIVA GLOBAL
Matt Silva - CEO do CIS Group Corp
O conceito de Gestão de Ativos evoluiu bastante nas últimas décadas, mas uma coisa 
permaneceu constante: o conteúdo sempre foi, continua a ser e sempre será o rei. 
Como resultado dessa noção, ao longo dos anos, os produtores de conteúdo 
buscaram maneiras de inovar seus métodos de monetização de ativos. A ascensão 
do MAM e suas diferentes aplicações, juntamente com as tendências mais amplas de 
Big Data e Inteligência Artificial, permite aos produtores de conteúdo impulsionar o 

CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL E INFRAESTRUTURA 
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crescimento da receita e otimizar os custos, fornecendo-lhes uma plataforma que não 
apenas gerencia as informações e conteúdos tão cruciais. para monetização (receita 
de condução), mas também apresenta a oportunidade de operações simplificadas e 
eficientes (otimização de custos). 

• ENTERPRISE LIBRARY SOLUTION (ELS) DA SONY
Hugo Gaggioni – Chief Technology Officer – Sony Professional Solutions
Americas
Esta apresentação descreverá a tecnologia, os recursos e as capacidades do sistema 
Enterprise Library Solution (ELS) da Sony. Trata-se de uma solução de 
armazenamento de data center de classe empresarial, escalável e de alta capacidade, 
criada com base na tecnologia de ODA (Optical Disc Archive) da Geração 3 da Sony. 
A Geração 3, a mais recente da familia ODA, foi projetada para proporcionar as já 
conhecidas vantagens do armazenamento de mídia ótica e, ao mesmo tempo, trazer 
desempenho, capacidade e custo para níveis muito mais competitivos. O uso de 
várias mídias ODA em um cartucho fornece segurança e proteção adicionais em 
ambientes de biblioteca. 
Serão fornecidos detalhes da arquitetura da solução ELS da Sony, integrando robótica 
de biblioteca avançada, cartuchos de mídia de disco óptico WORM e unidades com 
conectividade, alem de um software perfeito de gerenciamento, fornecendo uma 
plataforma altamente segura para preservação de dados e arquivamento de ativos 
digitais valiosos. 
Para concluir, a palestra abordará a plataforma de conectividade e gerenciamento de 
sistemas da Sony para o ELS, que fornece dados S3 e interface RESTful API 
otimizada para essa nova geração de Bibliotecas e mídias ópticas, abordando 
especificamente os requisitos do arquivo “frio”. Essa interface completa e padronizada 
fornece integração perfeita com aplicativos e infraestrutura existentes, incluindo 
configurações de nuvem e híbridas.

 

Moderadora: Juliana Ferrari - Media Manager - SBT 
Profissional com atuação de liderança em ambiente de Media Center coordenando workflows 
operacionais com segurança e eficiência na movimentação e armazenamento de ativos digitais. 
MBA em Gestão de Projetos com Práticas do PMI – FIAP Graduação em Comunicação Social – 
Rádio e TV – Faculdade Oswaldo Cruz 

 

Rita Marques - Consultora - Diretora Proprietária Garimpo 
Sou jornalista de formação, atuo há 30 anos na área de gerenciamento de conteúdo e pesquisa 
audiovisual. De estagiária a gerente do Centro de Documentação - CEDOC da TV GLOBO - 
aprendi a organizar, preservar e recuperar as informações relevantes e me apaixonei pela 
transformação da memória em ativos de audiência. Na estréia da GloboNews em 1996, 
produzimos em equipe, o programa "Arquivo N", que toda semana, há 23 anos informa e encanta 
o público. Na linha do tempo da revolução digital na TV, gerenciei junto ao time da engenharia, o 
projeto de indexação em tempo real com distribuição on-line do conteúdo recuperado. Operação 
inovadora, executada com sucesso e aprovação na Copa do Mundo de Futebol, Jogos Olímpicos 
e Desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Hoje sou proprietária e diretora da "Garimpo", 
empresa com foco na preservação audiovisual e curadoria de acervos. Presto consultoria para a 
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TV CULTURA, empresa que represento no Comitê Executivo da Federação Internacional dos 
Arquivos de Televisão - FIAT / IFTA. 

 

Matt Silva - CEO do CIS Group Corp 
Matt Silva tem graduação em Business, Finance and Economics pela Stern School of Business - 
New York University. Trabalhou como analista de investimentos em em instituições financeiras 
como o CitI e Credit Suisse em N.Y. No CIS Group atuou como Diretor de Desenvolvimento 
Corporativo, COO e correntemente é CEO da empresa. 

 

Hugo Gaggioni –Chief Technology Officer –Sony Professional Solutions Americas 
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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