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JOGOS OLÍMPICOS: AFP INVESTE EM TECNOLOGIA NA COBERTURA DO EVENTO
MAIS DE 185 COLABORADORES CREDENCIADOS DA AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP), AGÊNCIA DE
NOTÍCIAS OLÍMPICA, TERÃO ACESSO PRIVILEGIADO NA COBERTURA DA PRIMEIRA EDIÇÃO DOS JOGOS
OLÍMPICOS NA AMÉRICA DO SUL. OS CLIENTES DA AGÊNCIA RECEBERÃO DIARIAMENTE UMA RICA
PRODUÇÃO DE TEXTOS, FOTOS, VÍDEOS, INFOGRÁFICOS E VIDEOGRÁFICOS SOBRE O EVENTO.
Pioneira no uso de câmeras-robô subaquáticas, a AFP é líder na produção de fotos debaixo d’água desde
as olimpíadas de Atenas, em 2004. A cobertura dos Jogos contará com mais de vinte câmeras-robô, sendo
três para fotografias subaquáticas das provas de natação, e mais de trinta câmeras fotográficas operadas
remotamente para obter imagens de diversos ângulos.
Para garantir a cobertura de todos os momentos a AFP reforçará a produção de Live Reports, narrando
cada dia de competição com o apoio de fotos, textos, vídeos, gráficos e tweets.
A produção completa será composta por:
• 600 notícias em texto por dia, nos seis idiomas oficiais da Agência (português, espanhol, inglês,
francês, alemão e árabe), sobre os principais acontecimentos, atletas, experiências na vila olímpica
e os bastidores dos Jogos.
• Mais de 1.000 fotos diárias de todas as modalidades, além de material de arquivo de todas as
edições passadas dos Jogos Olímpicos.
• Aproximadamente 300 vídeos em HD, nos seis idiomas, e transmissões ao vivo, com entrevistas de
atletas, coletivas de imprensa, reação dos torcedores, todos os principais temas relacionados ao
evento, além dos Highlights oficiais do Comitê Olímpico Internacional.
• Reportagens magazine vão destacar a atmosfera, os atletas e as modalidades olímpicas.
• Uma média de 100 infográficos sobre todas as modalidades e estádios olímpicos, as principais
competições, quadro de medalhas atualizado em tempo real, pódios, atletas e recordes.
• Videográficos já estão disponíveis para os clientes, com apresentação dos Jogos do Rio, a história
dos Jogos e os principais esportes.
Um aplicativo interativo disponível em português, espanhol, inglês e francês, adaptado para publicação em
plataformas digitais web e mobile, permitirá acesso em um só lugar aos calendários das provas, resultados,
quadro de medalhas e recordes. Personalizável, o aplicativo reunirá toda a produção da AFP, com textos
ilustrados, galerias de fotos, conteúdo histórico e vídeos.
Sobre a AFP:
A AFP é uma agência internacional de notícias que oferece informação rápida, confiável, imparcial e completa dos
acontecimentos ao redor do mundo através de textos, fotos, vídeos, gráficos e videográficos. A cobertura da AFP é
ilimitada, incluindo conflitos, política, economia, meio ambiente, saúde, esportes e tecnologia. Seus 2.326
colaboradores, de 80 nacionalidades diferentes, localizados em 150 países, relatam o cotidiano internacional em 6
idiomas, 24 horas por dia durante os 365 dias do ano.
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