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Avaliando o  

dos sistemas de MAM 

por Fabio  Tsuzuki 



O que é 

um 

MAM? 



Ximena Araneda,  
Executive Vice President Video Workflows, Vizrt  

Depende de 

quem responde. 

Qualquer 

coisa que  

resolva o 

seu 

problema! 



Fabio Tsuzuki, 
CEO, Media Portal Soluções 



Por que essa 

resposta? 

MAM gerencia: 

 o acervo digital, 

 o conteúdo em 

formato digital, 

o arquivo de vídeo! 
 

Boas práticas: 
 

• Documentação 

• Arquivamento 

• Conversão 

• Transferência de arquivos 

• Publicação 

•Gestão de acervos públicos 



A transição 

Edição, exibição, arquivamento 

FITA 

Edição, exibição, arquivamento 

ARQUIVO 

TRANSIÇÃO 



História do 

arquivamento 

Arquivamento foi a 

última atividade a 

fazer a transição 

para o universo 

digital! 



Benefícios na gestão do acervo em 

formato digital 

• Menos espaço físico ocupado 

• Menor consumo de ar condicionado 

• Menor consumo de energia elétrica 

ECONOMIA 



Custos Operacionais 

ACESSO AO ACERVO 

Analógico 

 

Cópias de fitas 

VTs 

Digital 

 

Browser com acesso via rede 

ao servidor, storage e robótica 

OPERAÇÃO 

Analógico 

 

Limitações físicas  

e de recursos 

Digital 

 

Sem limites! 



Tempo para achar uma imagem em 10 

fitas 

 
Fita análogica Fita análogica 

com sistema de 

indexação 

MAM com 

sistema 

digitalizado 

12 horas 2 horas 20 min 

Salário 

R$ 4.000 

Salário 

R$ 3.000 

Salário 

R$ 2.000 



Trabalho em equipe 

Os ganhos operacionais são multiplicados 

 quando existe trabalho em equipe 







Já enviou um 

arquivo pesado 

por email? 



Novos 

mecanismos para 

tráfego de 

grandes 

arquivos:  

- Aspera 

- FileCatalyst 

- Tsunami UDP 

 

Os sistemas de MAM 

precisam pensar sobre todos 

os problemas que envolvem 

o ciclo de gestão do 

conteúdo: captação, 

edição, exibição, 

arquivamento, reutilização. 
 

Os sistemas de MAM integram com 

qualquer ferramenta 



Bancada de testes 

Projeto de sistemas 

de MAM como 

micro-serviços Possibilidade de 

testar novas ideias e 

gerar novas receitas 



* Aquisição de Conteúdo: manual ou automática, um 
a um ou em massa, feeds ao vivo e on demand 

Criação de metadados  
Manual e automática  
* Transcrição de voz para texto 

* Busca e browsing 

Streaming áudio e vídeo 
* Distribuição interna  

E-commerce 

Publicação 
Sambatech, Akamai, facebook, etc 

‘
’ 

Call Center / Help Desk 

Gestão e escalonamento de conteúdo 
Moodle, Backboard, etc 

Elaboração de grade de exibição (TV 24 horas) 

Broadcast Management 
áudio e vídeo 

Gestão de direitos 

 *Gestão de arquivos / HSM 
online, nearline, offline 

Trabalho colaborativo 
entre departamentos e 
sistemas 

* Taxonomia e indexação 
dicionário controlado, thesaurus 

* Funcionalidades nativas  Media  Portal 

‘
’ * Controle de qualidade 

* Conversão de formatos 



Integração ampla 

CEDOC / EXIBIÇÃO / PRODUÇÃO / INGEST 



• Qual o custo referente a perda de um conteúdo? 

- Material bruto para fazer uma produção 

- Material único 

- 1.000 gols do Pelé 



Outros custos 

• Qual o custo de um processo? 

- Associação indevida de imagens: gangs, traficantes... 

- Qual departamento deve fazer a validação? 



O que é MAM? 



Produtização x Customização 



Obrigado! 

Fabio Tsuzuki 
fabio.tsuzuki@mediaportal.com.br 

11 3063.4411 


