
Fluxos de trabalho de mídia e entretenimento



O que você vê é o que você tem

Em um universo onde o conteúdo é soberano e o experiente público exige um produto final mais vívido e interativo, as 
ideias na mente do criador devem ser transferidas para a tela. O streaming via Internet (OTT), a realidade virtual (RV) 

e as imagens de alta faixa dinâmica (HDR) estão transformando a maneira como as pessoas consomem conteúdo, 
e o setor de mídia e entretenimento tem observado novos pipelines impulsionados por essas inovações tecnológicas.

Para acompanhar esse ritmo, os profissionais criativos de seu estúdio precisarão ter acesso a um hardware 
complementar que ofereça a potência de computação e a sólida confiabilidade necessárias para produzir conteúdo 

em todas essas mídias modernas.

Onde começa sua aventura?



Fluxo de trabalho de design gráfico
Impulsione sua criatividade e construa sua visão com um fluxo de trabalho para planejar e projetar 

ideias e experiências por meio de designs visuais que encantarão os clientes e o público.

As formas de entrega podem ser físicas ou virtuais e incluem tipografia, fotografia e ilustração.

Como transformamos desafios em oportunidades:

EDIÇÃO DE IMAGEM 2D

Adobe® Photoshop®

Adobe® Indesign®

Adobe® Illustrator®

Adobe® Lightroom®

MODELO 3D E ANIMAÇÃO 

Adobe® Dimension®

Autodesk® 3ds Max®

Autodesk® Maya®

Foundry Modo®

Maxon Cinema 4D
Blender 3D

Desafios:

1. Você precisa adquirir a tecnologia adequada que 
o libere para atender às expectativas de uma 
nova geração de consumidores, que desejam 
ter o conteúdo disponível nos mais recentes 
dispositivos.

2. Digital significa “onde quer que esteja” — 
e com a atenção cada vez mais dispersa dos 
espectadores e um público em evolução, 
formatos de conteúdo novos e originais são 
necessários para ajudar você a se destacar.

3. Os recursos dos dispositivos estão mudando 
a cada mês, o que o obriga a criar rapidamente 
um conteúdo revolucionário que estimule 
o público e supere os concorrentes.

ENTREGA

Adobe® Dreamweaver®

Adobe® XD®

Adobe® Spark®



Design gráfico 
supremo

Dell Precision 5540

Dell Thunderbolt Dock | WD19TB
Trabalhe com produtividade máxima com 
a dock station ThunderboltTM mais avançada 
do mundo. A WD19TB oferece até 130 W de 
alimentação para acelerar o carregamento 
sobre a mesa de trabalho com  
o Dell ExpressCharge. 

Jabra Evolve 75
Este headset sem fio permite que 
você se levante sem ficar preso 
à estação de trabalho. Mantenha 
a concentração em seu projeto 
graças ao cancelamento de ruído 
ambiente e colabore virtualmente 
com outras pessoas.

Teclado e mouse sem fio 
Dell Premier  | KM717
Aumente a produtividade e desfrute do design elegante 
que se adapta a praticamente qualquer espaço de 
trabalho. Para aumentar a produtividade, você pode 
emparelhar simultaneamente até dois dispositivos 
compatíveis via Bluetooth® LE. 

Transforme sua visão em designs gloriosos.

Sem as ferramentas certas, Michelangelo 
não poderia ter pintado a Capela Sistina. 
A workstation móvel Dell Precision 5540 foi 
projetada como você o faria. Além de seu 
visual incrível, ela é a ferramenta de que 
você precisa para concretizar suas visões.

A Precision não apenas executa aplicativos. 
Ela foi feita sob medida para o trabalho.

Monitor Dell UltraSharp 27 4K com PremierColor | UP2720Q
Ampla cobertura de cores: o novo monitor Dell UltraSharp de 27” com PremierColor 
oferece 100% de Adobe RGB, 100% de sRGB e 98% de DCI-P3, com um 
colorímetro integrado para manter o monitor totalmente calibrado. Tudo isso é ideal 
para os designers gráficos que lidam com projetos nos quais as cores são essenciais.

Dell Precision 5540
Projetada para se destacar. Desenvolvido para 
impressionar. A menor, mais leve e mais fina 
workstation móvel convencional de 15” da Dell 
está mais avançada do que nunca graças aos mais 
recentes processadores Intel® Core™ e Xeon®. 
Com imagens gráficas aprimoradas, um design 
deslumbrante e a melhor tela do setor.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Garanta uma tela perfeitamente 
calibrada e perfilada na paleta de cores 
de seu cliente, fornecendo a velocidade, 
as opções e a flexibilidade necessárias 
para manter a precisão de cores.

Dell Canvas
Use a tela touch de 27” 100% Adobe RGB 
e a caneta sensível à pressão para acessar 
menus e controles com rapidez e desenhar  
e ilustrar com precisão.

As workstations Dell Precision 
são certificadas e otimizadas 
para o Adobe Photoshop.

https://blog.dell.com/en-us/cameras-computers-creative-process-photographer-mark-mann/
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://blog.dell.com/pt-br/cameras-computers-creative-process-photographer-mark-mann/
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/pt-br/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Design gráfico 
leve

2 em 1 Dell Precision 5530

Transforme sua visão em designs gloriosos.

O talento dos profissionais criativos 
é determinado por suas ideias e pelas 
ferramentas que as transformam 
em realidade. Conversível em tablet, 
a workstation móvel Dell Precision 5530 2 em 
1 oferece a potência, precisão e portabilidade 
máxima que você espera de uma workstation 
móvel. E com a caneta ativa da Dell, desenhar 
com sensibilidade à pressão é um recurso 
integrado. 

A Precision não apenas executa aplicativos. 
Ela foi feita sob medida para o trabalho.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Garanta uma tela perfeitamente calibrada e perfilada na paleta 
de cores de seu cliente, fornecendo a velocidade, as opções 
e a flexibilidade necessárias para manter a precisão de cores.

Caneta ativa da Dell PN556W 
Use esta caneta ativa premium para ter uma 
experiência de escrita natural e aumentar 
a produtividade com o controlador de caneta 
de vários modos.

2 em 1 Dell Precision 5530
Beleza máxima. Tamanho mínimo. 
A menor workstation móvel 2 em 1 de 15” do mundo* 
certificada com aplicativos líderes do setor. Com os mais 
recentes processadores Intel® Core™, este 2 em 1 foi 
projetado para design, edição e finalização de projetos em 
qualquer lugar.

* Com base em uma análise interna da Dell de workstations 
móveis concorrentes em março de 2018.

Dock Dell | WD19
Aumente sua produtividade com as mais 
avançadas dock stations USB-C do mundo 
com Dell ExpressCharge para acelerar 
o carregamento*. 

*Com base em uma análise interna da Dell de produtos concorrentes usando dados 
publicamente disponíveis em fevereiro de 2019. Alimentação de até 130 W quando usada 
com sistemas Dell compatíveis. 

As workstations Dell Precision 
são certificadas e otimizadas 
para o Adobe Creative Cloud.

https://www.delltechnologies.com/pt-br/precision/index.htm#cobrand=intel&video-overlay=6049425339001
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://www.dellemc.com/pt-br/precision/index.htm#cobrand=intel&video-overlay=6049425339001
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/pt-br/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Fluxo de trabalho de filmes e TV
Seja para o cinema ou a televisão, os fluxos de trabalho de pós-produção precisam ser nítidos, claros e inovadores. Isso significa captura de mídia, desenvolvimento 

editorial, VFX e composição, graduação e acabamento de cores e publicação da mídia final concluída. A Dell ajuda a impulsionar a inovação ao ajustar dinamicamente 
a workstation para seus aplicativos preferidos com as velocidades mais rápidas possíveis. E com a Certificação ISV, você pode ter certeza de que trabalhará com 

desempenho e confiabilidade.  

1.  Os padrões de criação de conteúdo estão sendo direcionados para uma resolução 
ainda maior (8K).

2.  Tendências como OTT, produção virtual e HDR estão criando todos os novos pipelines.

3.  Seu estúdio precisa se expandir e contratar profissionais rapidamente para acomodar 
o aumento de projetos.

4.  A incapacidade de obter uma infraestrutura adequada e de alta potência resulta em uma 
terceirização dispendiosa.

5.  Ficar à frente da concorrência significa que seu estúdio talvez precise abrir novas 
instalações ou fechar ou mesclar as existentes.

CAPTURA 
DE MÍDIA*

DESENVOLVIMENTO 
EDITORIAL

PEÇAS DE 
ANIMAÇÃO

VFX + 
COMPOSIÇÃO

DESIGN/ 
MIXAGEM DE SOM

GRADUAÇÃO/ 
FINALIZAÇÃO DE CORES

PUBLICAR

AJA
Blackmagic Design

Bluefish444
GoPro

VERMELHO
Sony

Adobe® Premiere Pro®

Avid® Media Composer
Blackmagic DaVinci 

Resolve
Grass Valley Edius
MAGIX VEGAS Pro

Autodesk® Maya®

Autodesk® 3ds Max®

Foundry Nuke™

MAXON Cinema 4D
SideFX Houdini™

Blender 3D

Adobe® After Effects®

Adobe® Photoshop®

Assimilate Scratch
Autodesk® Flame®

Blackmagic Design Fusion
Foundry Nuke™

Adobe® Audition®

Avid® Pro Tools
Blackmagic Fairlight
Steinberg Nuendo

Adobe® SpeedGrade®

Autodesk® Flame®

Blackmagic DaVinci 
Resolve

FilmLight BaseLight

Adobe® Media 
Encoder®

Desafios:

Como transformamos desafios em oportunidades:



Edição de vídeo 
suprema

Precision Tower 7920

Jabra Evolve 75
Este headset sem fio 
permite que você se 
levante sem ficar preso 
à estação de trabalho. 
Mantenha a concentração 
em seu projeto graças ao 
cancelamento de ruído 
ambiente e colabore 
virtualmente com 
outras pessoas.

Teclado e mouse sem fio  
Dell Premier | KM717
Além de aumentar a produtividade, seu 
design elegante se adequará a praticamente 
qualquer espaço de trabalho. Para aumentar 
a produtividade, você pode emparelhar 
simultaneamente até dois dispositivos compatíveis 
via Bluetooth® LE.

As workstations Precision podem melhorar 
expressivamente a renderização off-line e em tempo 
real usando placas gráficas profissionais dedicadas. 
Com CPUs multi-core de alta velocidade, como 
as encontradas nas workstations Precision Tower 
ou Rack, este é o momento ideal para trocar seu 
equipamento. Outro motivo para mudar é que elas 
podem vir pré-instaladas com o Linux, o que significa 
que você se beneficiará da potência para projetar 
em um ritmo mais acelerado, configurar imagens 
em minutos e transferir arquivos grandes e urgentes 
com toda a confiança.

Monitor Dell UltraSharp 27 HDR 4K | UP2718Q
Analise seu vídeo em HDR10 com o primeiro monitor HDR 4K 
de 27” da Dell. O Dell PremierColor neste monitor oferece tudo 
o que você precisa para lidar com trabalhos em que as cores 
são essenciais: ampla cobertura de cores, incrível profundidade 
de cores, cores precisas e parâmetros de cores personalizáveis.

Monitor Dell UltraSharp 32 8K | UP3218K
Para quando você filmar em 6K ou 8K, este monitor 
permite analisar as sequências em seu mais puro 
formato.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Garanta uma tela perfeitamente 
calibrada e perfilada na paleta de 
cores de seu cliente, fornecendo 
a velocidade, as opções 
e a flexibilidade necessárias para 
manter a precisão de cores.

Dell Canvas
Use a tela touch de 27” 100% Adobe RGB 
e a caneta sensível à pressão para acessar menus 
e controles com rapidez e desenhar, pintar 
e trabalhar com quadros com precisão.

Precision Tower 7920
Com os mais recentes processadores 
Intel® Core™ e Xeon®. Para o trabalho 
em projetos de alta complexidade, 
renderização local e off-line e efeitos 
visuais complexos.

https://www.delltechnologies.com/pt-br/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/framestore-studio-ar-vr-and-dell-it.htm#scroll=off
https://www.dellemc.com/resources/pt-br/asset/customer-profiles-case-studies/products/electronics-accessories/Breaking_through_limitations_-_Dell_and_Sherpa_Digital_Media.pdf
https://www.delltechnologies.com/pt-br/precision/index.htm#cobrand=intel&video-overlay=6049425339001
https://www.dellemc.com/pt-br/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/framestore-studio-ar-vr-and-dell-it.htm
https://www.dellemc.com/pt-br/collaterals/unauth/customer-profiles-case-studies/products/electronics-accessories/Breaking_through_limitations_-_Dell_and_Sherpa_Digital_Media.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/pt-br/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dellemc.com/pt-br/precision/index.htm#cobrand=intel&video-overlay=6049425339001
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Edição de vídeo 
móvel

Dell Precision 7740

Jabra Evolve 75
Este headset sem fio permite que você se levante 
sem ficar preso à estação de trabalho. Mantenha 
a concentração em seu projeto graças ao cancelamento 
de ruído ambiente e colabore virtualmente com 
outras pessoas.

Quando você estiver trabalhando no estúdio, em 
movimento ou em projetos grandes e complexos, 
a mais avançada* workstation móvel de 17” da 
Dell será ideal para a renderização local e off-line 
e os efeitos visuais complexos. Ela pode ser pré-
instalada com o Linux, o que significa que você terá 
potência para projetar mais rapidamente, configurar 
imagens em minutos e transferir arquivos grandes 
e urgentes com toda a confiança.

Dell Precision 7740

Suporte a HDR e 8K
Suporte à resolução HDR e 8K com 
DisplayPort 1.4, além de Thunderbolt 3 duplo.

Tela PremierColor com 
resolução UltraHD
Você não vai acreditar no que vai ver. 
Visualize seus projetos com clareza total.

Potente como suas ideias
Com os mais recentes processadores Intel® Core™ 
e Xeon®, memória incrivelmente rápida e placas 
gráficas profissionais, estamos dando autonomia às 
pessoas quando elas precisam, onde quer que eles 
precisem.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Garanta uma tela perfeitamente calibrada e perfilada na 
paleta de cores de seu cliente, fornecendo a velocidade, 
as opções e a flexibilidade necessárias para manter 
a precisão de cores.

Produtividade adicional quando 
você precisar.

Monitor Dell UltraSharp 32 8K | UP3218K
Para quando você filmar em 6K ou 8K, este monitor 
permite analisar as sequências em seu mais puro formato.

Dell Performance Dock | WD19DC
Dock station Thunderbolt incrivelmente avançada que 
fornece até 210 W. Deixe seu carregador pesado em casa 
e conecte um só cabo para dados e energia da workstation 
Precision 7740.

* Com Intel® Xeon® E-2286M de 8 núcleos, 128 GB de RAM e placa gráfica 
NVIDIA Quadro™ RTX 5000. Dados baseados em uma análise interna da 
Dell, maio de 2019. 

As workstations Dell Precision 7740 
configuradas com GPUs RTX estão 
prontas para o NVIDIA QuadroTM 
RTX Studio.

https://www.dellemc.com/pt-br/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/framestore-studio-ar-vr-and-dell-it.htm
https://www.dellemc.com/pt-br/collaterals/unauth/customer-profiles-case-studies/products/electronics-accessories/Breaking_through_limitations_-_Dell_and_Sherpa_Digital_Media.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://blog.dell.com/pt-br/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Fluxo de trabalho de efeitos visuais
Os efeitos visuais modernos fazem o irreal parecer realidade para o público. Para os criadores, a tecnologia superior de efeitos visuais 
da Dell transforma dinamicamente os domínios da probabilidade ao ajustar a workstation para executar seus aplicativos preferidos nas 

velocidades mais rápidas possíveis. E com a Certificação ISV, você terá também a garantia de confiabilidade.

1.  Ser forçado a mover grandes partes de sua infraestrutura e suas render farms 
para acomodar restrições de energia elétrica.

2.  Tentar divulgar conteúdo superior que depende dos talentos disponíveis 
no setor.

3.  O discernimento e o aumento da sofisticação do público exigem VFX mais 
realistas.

4. Tendências como OTT, RV e HDR estão criando pipelines inéditos.

PUBLICARGRADUAÇÃO/FINALIZAÇÃO DE CORESVFX + COMPOSIÇÃOPEÇAS DE ANIMAÇÃO

Adobe® Media Encoder®Adobe® SpeedGrade®

Autodesk® Flame®

Blackmagic DaVinci Resolve
FilmLight BaseLight

Adobe® After Effects®

Adobe® Photoshop®

Assimilate Scratch
Autodesk® Flame®

Blackmagic Fusion
Foundry Nuke®

Autodesk® Maya®

Autodesk® 3ds Max®

Foundr Modo®

Foundry Katana®

MAXON Cinema 4D
SideFX Houdini™

Blender 3D

Desafios:

Como transformamos desafios em oportunidades:



Efeitos visuais 
supremos

Precision Tower 7920

Jabra Evolve 75
Este headset sem fio 
permite que você se 
levante sem ficar preso 
à estação de trabalho. 
Mantenha a concentração 
em seu projeto graças ao 
cancelamento de ruído 
ambiente e colabore 
virtualmente com 
outras pessoas.

Teclado e mouse sem fio  
Dell Premier | KM717
Além de aumentar a produtividade, seu 
design elegante se adequará a praticamente 
qualquer espaço de trabalho. Para aumentar 
a produtividade, você pode emparelhar 
simultaneamente até dois dispositivos compatíveis 
via Bluetooth® LE. 

Para artistas de efeitos visuais que desejam 
desenvolver efeitos surpreendentes.

A revolução da inovação visual começa aqui. 
Atue como um líder, e não um seguidor.

A Precision não apenas executa aplicativos. 
Ela foi feita sob medida para o trabalho.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Garanta uma tela perfeitamente 
calibrada e perfilada na paleta de 
cores de seu cliente, fornecendo 
a velocidade, as opções 
e a flexibilidade necessárias 
para manter a precisão de cores.

Dell Canvas
Use a tela touch de 27” 100% Adobe RGB 
e a caneta sensível à pressão para acessar menus 
e controles com rapidez e desenhar, pintar 
e trabalhar com quadros com precisão.

Monitor Dell UltraSharp 27 HDR 4K | UP2718Q
Analise seu vídeo em HDR10 com o primeiro monitor HDR 4K 
de 27” da Dell. O Dell PremierColor neste monitor oferece tudo 
o que você precisa para lidar com trabalhos em que as cores são 
essenciais: ampla cobertura de cores, incrível profundidade de 
cores, cores precisas e parâmetros de cores personalizáveis.

Monitor Dell UltraSharp 32 8K | UP3218K
Para quando você filmar em 6K ou 8K, este 
monitor permite analisar as sequências em seu 
mais puro formato.

Precision Tower 7920
Com os mais recentes 
processadores Intel® Core™ e Xeon®. 
Para o trabalho em projetos de alta 
complexidade, renderização local 
e off-line e efeitos visuais complexos.

https://www.youtube.com/watch?v=FEsHHt2R-Xg&feature=youtu.be
https://www.delltechnologies.com/pt-br/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/picture-element-shares-film-production.htm#scroll=off
https://youtu.be/FEsHHt2R-Xg
https://www.dellemc.com/pt-br/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/picture-element-shares-film-production.htm
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/pt-br/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Efeitos visuais 
em movimento

Dell Precision 7740

Jabra Evolve 75
Este headset sem fio permite que você se levante 
sem ficar preso à estação de trabalho. Mantenha 
a concentração em seu projeto graças ao cancelamento 
de ruído ambiente e colabore virtualmente com 
outras pessoas.

Para artistas de efeitos visuais que desejam um 
impulso para produzir efeitos surpreendentes onde 
eles quiserem.

A mais avançada* workstation móvel de 17” 
da Dell é ideal para editores de vídeo que 
trabalham em projetos grandes e complexos e 
para a renderização local ou off-line de efeitos 
visuais complexos.

A Precision não apenas executa aplicativos. 
Ela foi feita sob medida para o trabalho.

Dell Precision 7740

Suporte a HDR e 8K
Suporte à resolução HDR e 8K com 
DisplayPort 1.4, além de Thunderbolt 3 duplo.

Tela PremierColor com 
resolução UltraHD
Você não vai acreditar no que vai ver. 
Visualize seus projetos com clareza total.

Potente como suas ideias
Com os mais recentes processadores Intel® Core™ 
e Xeon®, memória incrivelmente rápida e placas 
gráficas profissionais, estamos dando autonomia 
às pessoas quando elas precisam, onde quer que 
eles precisem.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Garanta uma tela perfeitamente calibrada e perfilada na 
paleta de cores de seu cliente, fornecendo a velocidade, 
as opções e a flexibilidade necessárias para manter 
a precisão de cores.

Monitor Dell UltraSharp 32 8K | UP3218K
Para quando você filmar em 6K ou 8K, este monitor permite 
analisar as sequências em seu mais puro formato.

* Com Intel® Xeon® E-2286M de 8 núcleos, 128 GB de RAM e placa 
gráfica NVIDIA Quadro™ RTX 5000. Dados baseados em uma análise 
interna da Dell, maio de 2019.

Produtividade adicional quando 
você precisar.

Dell Performance Dock | WD19DC
Dock station Thunderbolt incrivelmente avançada que 
fornece até 210 W. Deixe seu carregador pesado em 
casa e conecte um só cabo para dados e energia da 
workstation Precision 7740.

As workstations Dell Precision 7740 
configuradas com GPUs RTX estão 
prontas para o NVIDIA QuadroTM 
RTX Studio.

https://www.youtube.com/watch?v=FEsHHt2R-Xg&feature=youtu.be
https://www.delltechnologies.com/pt-br/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/picture-element-shares-film-production.htm#scroll=off
https://youtu.be/FEsHHt2R-Xg
https://www.dellemc.com/pt-br/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/picture-element-shares-film-production.htm
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/pt-br/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Fluxos de trabalho de filmes de animação e criação de jogos
Nos filmes, os animadores só precisam se preocupar com o que vai ser exibido na tela no campo de visão. Já nos jogos em 3D, 

os ambientes devem funcionar em um nível completo de 360 graus.  
A Dell oferece ajustes dinâmicos da workstation para executar seus aplicativos preferidos nas velocidades mais rápidas 

possíveis. E com a Certificação ISV, você terá também a garantia de confiabilidade. 

1.  Ser forçado a mover grandes partes de sua infraestrutura ou suas render farms para 
acomodar restrições de energia elétrica.

2. Tentar divulgar conteúdo superior que depende dos talentos disponíveis no setor.

3. Os jogos estão mais imersivos e expansivos do que nunca.

4. O público mais jovem e exigente está rejeitando os jogos de baixa qualidade.

5. Tendências como OTT, RV e HDR estão criando pipelines inéditos.

6.  Crescimento contínuo dos jogos em várias plataformas, especialmente as plataformas 
móveis.

EDIÇÃO DE 
IMAGEM 2D

MODELO 3D 
E ANIMAÇÃO

*PLATAFORMAS DE 
HARDWARE DE RV

DESIGN/ 
MIXAGEM DE SOM

DESENVOLVIMENTO 
DE SOFTWARE

MECANISMOS 
(JOGOS) INTERATIVOS

Adobe® Photoshop®

Adobe® Premiere®

Adobe® After Effects®

Substance Designer
Substance Painter

Autodesk® 3ds Max®

Autodesk® Maya®

Foundry Modo®

Maxon Cinema 4D
Blender 3D

SideFX Houdini™

HTC Vive
Oculus Rift

Google Cardboard
Sony Playstation VR
Samsung Gear VR

Adobe® Audition®

Magix
SoundForge

Avid® Pro Tools
Audacity

Microsoft C++
Python

C# ("C-sharp")
JavaScript
Perforce

Epic Unreal Engine
Unity3D
Crytek

Cry Engine
Amazon Lumberyard

* Nem todas as plataformas de entrega de RV exigem conectividade com uma workstation de host.

Desafios:

Como transformamos desafios em oportunidades:



Animação 
suprema

Precision Tower 7920

Teclado e mouse sem fio  
Dell Premier | KM717
Além de aumentar a produtividade, seu 
design elegante se adequará a praticamente 
qualquer espaço de trabalho. Para aumentar 
a produtividade, você pode emparelhar 
simultaneamente até dois dispositivos compatíveis 
via Bluetooth® LE. 

A mas avançada* workstation fixa da Dell oferece 
o máximo em desempenho e escalabilidade para 
crescer junto com sua visão. Agora, não há mais 
limites para o seu potencial. E essas workstations 
podem vir com o Linux pré-instalado, oferecendo 
a potência para projetar mais rapidamente, 
configurar imagens em minutos com recursos 
gráficos mais nítidos e realistas e transferir 
arquivos grandes e urgentes com toda 
a confiança.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Garanta uma tela perfeitamente 
calibrada e perfilada na paleta de 
cores de seu cliente, fornecendo 
a velocidade, as opções 
e a flexibilidade necessárias 
para manter a precisão de cores.

Dell Canvas
Use a tela touch de 27” 100% Adobe RGB e a caneta sensível à pressão para acessar menus e controles 
com rapidez e desenhar, pintar texturas e traçar geometrias com precisão.

Monitor curvo Dell UltraSharp 38 | U3818DW
A amplidão desta tela curvada de 37,5 polegadas combinada 
com o InfinityEdge praticamente sem bordas cria um 
campo de visão quase completo, fornecendo um foco visual 
praticamente uniforme que reduz o movimento dos olhos 
pela tela. Com menos distrações, você terá mais conforto 
e produtividade.

HTC Vive Pro
Analise seu 
projeto de CGI 
em 3D.

3dconnexion 
SpaceMouse Pro
Faça movimentos de câmera, 
como rotação, movimentação 
vertical ou horizontal e zoom  
in/out em um único  
movimento fluido, sem  
precisar alternar  
entre o mouse  
e o teclado.

Precision Tower 7920
Com os mais recentes processadores Intel® 
Core™ e Xeon®. Para o trabalho em projetos de 
alta complexidade, renderização local e off-line 
e efeitos visuais complexos.

* Com dois processadores escaláveis Intel® Xeon®, 3,0 TB de 
capacidade de memória disponível a 2.666 MHz e placa gráfica 
NVIDIA GP100. Com base em uma análise interna da Dell de 
workstations concorrentes em outubro de 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=U-Wayc_ysAU&feature=youtu.be
https://youtu.be/U-Wayc_ysAU
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/pt-br/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Animação 
móvel

Dell Precision 7740

A mais avançada* workstation móvel de 17” da 
Dell é ideal para o trabalho em grandes projetos 
complexos. E para a renderização local ou off-line 
de efeitos visuais complexos. Quanto à potência, 
essas workstations vêm com o Linux 
pré-instalado, oferecendo a potência para projetar 
mais rapidamente, configurar imagens em minutos 
com recursos gráficos mais nítidos e realistas 
e transferir arquivos grandes e urgentes com toda 
a confiança.

Dell Precision 7740

Suporte a HDR e 8K
Suporte à resolução HDR 
e 8K com DisplayPort 1.4, 
além de Thunderbolt 3 duplo.

Tela PremierColor com 
resolução UltraHD
Você não vai acreditar no que vai ver. 
Visualize seus projetos com clareza total.

Potente como suas ideias
Com os mais recentes processadores Intel® 
Core™ e Xeon®, memória incrivelmente rápida 
e placas gráficas profissionais, estamos dando 
autonomia às pessoas quando elas precisam, 
onde quer que eles precisem.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Garanta uma tela perfeitamente 
calibrada e perfilada na paleta de 
cores de seu cliente, fornecendo 
a velocidade, as opções 
e a flexibilidade necessárias 
para manter a precisão de cores.

Jabra Evolve 75
Este headset sem fio 
permite que você se levante 
sem ficar preso à estação 
de trabalho. Mantenha 
a concentração em seu projeto 
graças ao cancelamento de 
ruído ambiente e colabore 
virtualmente com outras 
pessoas.

* Com Intel® Xeon® E-2286M de 8 núcleos, 128 GB de RAM e placa 
gráfica NVIDIA Quadro™ RTX 5000.  
Dados baseados em uma análise interna da Dell, maio de 2019. 

3dconnexion SpaceMouse Pro
Faça movimentos de câmera, como 
rotação, movimentação vertical 
ou horizontal e zoom in/out em 
um único movimento fluido, sem 
precisar alternar entre o mouse 
e o teclado.

Produtividade adicional quando 
você precisar.

Dell Performance Dock | WD19DC
Dock station Thunderbolt incrivelmente avançada que 
fornece até 210 W. Deixe seu carregador pesado em 
casa e conecte um só cabo para dados e energia da 
workstation Precision 7740.

As workstations Dell Precision 
7740 configuradas com GPUs 
RTX estão prontas para a NVIDIA 
QuadroTM RTX Studio.

https://www.youtube.com/watch?v=U-Wayc_ysAU&feature=youtu.be
https://youtu.be/U-Wayc_ysAU
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/pt-br/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/pt-br/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
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