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VISUALDOME VISUALFARM 



A VISUALFARM 
Criada em 2003 pelo VJ Alexis Anastasiou,  
a Visualfarm, produtora  conteúdos 
diferenciados e espetáculos  com projeções, 
cria e desenvolve projetos visuais e 
soluções de impacto para alavancar ideias, 
campanhas ou eventos que precisam ser 
marcantes e gerar compartilhamentos. 
A Visualfarm fornece soluções completas,  
com equipamentos próprios e equipe 
técnica altamente preparada.  
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VISUALDOME 
O VisualDome é um domo inflável criado pela Visualfarm para utilização em experiências imersivas 360º 
com uso de projeção interna e externa. São diversas opções de tamanho, fazendo com que a solução seja 
viável não só em ambientes externo como também em ambientes internos. 
Com montagem e desmontagem simples e criação de conteúdo e áudio específicos para a imersão, o 
VisualDome já é o maior sucesso da Visualfarm nos últimos anos e para 2016 o renovamos, entregando 
muito mais opções de imersão e interatividade para os eventos. 
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VISUALDOME 
O VisualDome pode ser montado 
tanto em ambientes internos 
como ambientes externos; 
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Ambiente interno 
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Ambiente externo 



VISUALDOME 
As projeções podem ser somente internas, 
ou então internas e externas. 
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VisualDome no Shopping Eldorado 
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VisualDome no Shopping Eldorado 
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MONTAGEM INTERNA 
O convidado entrará no VisualDome e 
encontrará o ambiente todo preparado 
para a ocasião. No caso de experiências 
imersivas 360° sugerimos o uso de puffs, 
para que todos relaxem confortavelmente 
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MONTAGEM INTERNA 
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MONTAGEM INTERNA 
No entanto, vale salientar que o VisualDome pode ser montado 
de mil outras maneiras, como para pistas de dança, convenções 
ou até mesmo discussões em formato “mesa redonda” 
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MONTAGEM INTERNA 

DIALOG 
O Dialog é um sistema interativo 
multifuncional, utilizado para integrar 
conteúdo e plateia de uma maneira  
prática e moderna nos mais diversos 
tipos de evento. 
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MEGADOMO 
Domo estruturado de 32 metros 
de diâmetro por 15 de altura. 
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MONTAGEM INTERNA 
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MONTAGEM INTERNA 
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MONTAGEM INTERNA 
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MONTAGEM INTERNA 



VISUALDOME DUO 
Os VisualDomes podem ser montados de 
forma conectada, criando mais de um 
espaço imersivo, cada um para um intuito 
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CRIAÇÃO DE CONTEÚDO 
A equipe de criação da Visualfarm é 
especializada em criar conteúdo para 
projeções. Com o VisualDome não é 
diferente. A experiência adquirida nos 
últimos anos trabalhando com o suporte, 
nos deu total controle sobre os possíveis 
efeitos gerados para imersão 
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CRIAÇÃO DE CONTEÚDO 
Além disso, a criação tem seu foco 
voltado para o cliente, de modo que todas  
as etapas são acompanhadas pelo 
contratante, com storyboards, prévias  
de concept art e prévias de animação, 
mantendo o cliente ciente e no comando 
dessa criação compartilhada 
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CRIAÇÃO DE CONTEÚDO 
Os vídeos criados pela Visualfarm seguirão o 
briefing de cada ação, que podem ter intuito de 
comunicação diferentes. Por exemplo, podemos 
criar experiências de cinco minutos focados em 
lançamentos de produtos, ou então conteúdos 
para VJ no caso de utilizarmos o VisualDome 
como local de uma festa e por assim vai. Cada 
briefing gerará um tipo de conteúdo e nós temos 
a capacidade para atender qualquer demanda 
nesse sentido 
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Storyboard para VisualDome 
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Slide do Storyboard 

CRIAÇÃO DE CONTEÚDO 
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Slide do Storyboard 

CRIAÇÃO DE CONTEÚDO 
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Slide do Storyboard 

CRIAÇÃO DE CONTEÚDO 



SONORIZAÇÃO 5.1 
Não só vídeo, mas o áudio também é 
importantíssimo para uma experiência imersiva 
rica. O VisualDome possui som 5.1 garantindo 
experiências sonoras 360°. O áudio deve ser 
composto levando em conta todas as 
possibilidades de um sistema desses e os 
parceiros da Visualfarm estão acostumados a 
trabalhar conosco nesse formato, garantindo 
apresentações 360º inesquecíveis 
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CASES VISUALDOME 
Ao longo dos últimos anos a Visualfarm construiu diversos cases de sucesso com o VisualDome. Nos slides a 
seguir, alguns projetos implementados sobre a plataforma; 
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ITAÚ - COMERCIAL 
Gravação de comercial do Itaú ambientado dentro do 
VisualDome de 16 metros de diâmetro 
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VIRADA CULTURAL 
Espetáculo Somnium – Visualfarm 
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LIBBS – STAND 
VisualDome de 8 metros de diâmetro em Stand 
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SESC – VIRADA CULTURAL 
VisualDome de 16 metros de diâmetro 
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GOODYEAR 
VisualDome de 8 metros de diâmetro 
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MUNDO DESCONHECIDO 
VisualDome estruturado de 11 metros 
de diâmetro 



CASES VISUALFARM 
A Visualfarm tem muito orgulho de seu portfólio. Nos últimos 
10 anos fizemos parte dos maiores eventos com projeção 
mapeada no Brasil e se estruturou de maneira singular, tendo 
diversos serviços e produtos que a caracterizam como  
a empresa líder no segmento de projeções no país. 
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ABRAÇO DO CRISTO 
A campanha “Carinho de Verdade” ficou conhecida 
nacionalmente como o “Abraço do Cristo”. Premiada 
mundialmente, a Visualfarm foi responsável pela 
criação de conteúdo, equipamentos e solução técnica 
para o projeto, que ficou marcado como um dos mais 
inovadores e inventivos com a utilização de projeção 
mapeada no ano de 2012. 
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JOGOS MUNDIAIS MILITARES 
A quinta edição dos Jogos Mundiais Militares 
aconteceu no ano de 2011 no Rio de Janeiro. A 
abertura aconteceu no Estádio do Engenhão e contou 
com uma projeção sobre toda a área do campo. 
A abertura foi transmitida ao vivo para todo o mundo, 
sendo exibida em dezenas de países. A Visualfarm foi 
responsável pelos equipamentos, criação dos vídeos e 
animações e gerenciamento de todas as imagens 
durante a execução do espetáculo. 
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ABERTURA BEIRA RIO 
O Estádio do Beira Rio é um dos estádios mais 
modernos construídos para a Copa do Mundo de 
2014. Para o show de abertura, a Visualfarm foi 
contratada para fazer o projeto técnico e solução 
visual de uma projeção gigantesca no campo e de uma 
estrutura circular com projeções, içada sobre o 
gramado, além de ser a fornecedora dos projetores e 
ter sido responsável pelo gerenciamento de imagens 
em tempo real durante o espetáculo. 
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BRASÍLIA 50 ANOS - SWATCH 
Para comemorar os 50 anos de inauguração de Brasília, 
a Swatch fez uma grande festa no espaço do Museu 
Nacional de Brasília e contratou a Visualfarm para fazer 
as projeções sobre o Museu. A projeção estampava ¾ 
da cúpula e trazia não só imagens com os traços de 
Niemeyer como também um grande relógio, que fez a 
contagem regressiva para o momento de comemoração 
do aniversário à meia noite. 



SESC BELENZINHO 
Durante a Virada Cultural de 2011, 2012, 2013 e 2014 
a Visualfarm fez espetáculos projetivos sobre a 
fachada do prédio do Sesc Belenzinho. Sempre um 
atrativo a mais para o público frequentados, o 
espetáculo tenta explorar principalmente a questão 
arquitetônica do espaço, ideal para projeção mapeada 
com conteúdos 3D, que simulam a movimentação da 
fachada. Todos os anos fazemos não só o conteúdo 
renovado, mas também toda a solução técnica e 
fornecimento de todos os equipamentos. 
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PATEO DO COLÉGIO 
A Visualfarm foi a responsável em 2011 e 2012 pela criação do espetáculo de projeção mapeada na 
fachada do Páteo do Colégio, prédio histórico de São Paulo. 
O espetáculo de 2011 foi um sucesso absoluto e se repetiu em 2012. No entanto, no encerramento 
da Virada Cultural de 2012 o Páteo do Colégio foi escolhido como local para encenação da Ópera 
Pagliacci e a Visualfarm criou todas as projeções sobre o prédio que formavam todos os cenários 
para a encenação da Ópera que foi sucesso total de público e crítica. 
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DIFERENCIAIS VISUALFARM 
A Visualfarm é uma empresa formada de maneira singular dentro do mercado de projeções. Dentro da 
estrutura temos um departamento de criação alinhado com o que há de mais novo para produção de vídeos, 
técnicos especializados em projeção e outros suportes, planejamento e produção, tudo na mesma empresa. 
Dessa maneira, temos o controle absoluto sobre todas as variáveis de um projeto, nos garantindo um padrão  
de excelência que nos difere da grande maioria dos concorrentes. Também prestamos serviços diferenciados de 
manutenção de projetores, prestando serviços para diversas empresas de projeção no país. 
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HDX W20 FLEX BARCO 
O projetor HDX da Barco é o projetor 
perfeito para plenárias. Com potência 
ajustável entre 12.000 e 20.000 
ansilumens, o projetor é silencioso e 
tem tamanho reduzido para sua 
potência máxima, dois diferenciais 
importantes para ambientes 
silenciosos e com pé direito baixo. 
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FIBRA ÓTICA 
Cabeamento em fibra ótica, condizente 
com os projetores de última geração. 



BACKUP DE PROJETOR 
Trabalhamos com projetores de backup 
já instalados e cabeados de forma que 
qualquer problema em um equipamento 
é corrigido automaticamente. 
Também criamos suportes e estruturas 
de fixação para projetores. 
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Estrutura de fixação com 2 projetores 



PANDORA’S BOX 
O Pandoras Box é o mais moderno Media Manager 
que existe no mercado mundial de espetáculos.  
A Visualfarm se tornou representante oficial do 
programa, e teve seus técnicos treinados pela Coolux 
Systems, a empresa que criou o sistema. 
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Interface do Pandora’s Box 



PANDORA’S BOX 
Através do Pandoras Box, conseguimos criar as mais 
diversas projeções com um número quase ilimitado de 
projetores (já executamos projetos com 60 projetores 
sincronizados pelo Pandoras Box), além de fazer 
ajustes finos de blend, mapeamento e dispor de 
funções de interatividade como por exemplo a função 
que permite que a projeção acompanhe o movimento 
de telas móveis em tempo real, criação de projeções 
touch entre outras funções avançadas que controlam 
não só as projeções mas também LEDs e outros 
equipamentos que precisam estar em sincronia. 
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Malha projetiva do Pandora’s Box 



WIDGET DESIGN 
O Widget Design permite que o controle 
da apresentação esteja nas mãos do 
cliente. Através de um Ipad é possível 
controlar toda a apresentação 360º, como 
se fosse um controle remoto simples para 
o sistema do Media Manager (Pandora’s 
Box) que controla o VisualDome 
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Exemplo de projeto técnico 

EQUIPE TÉCNICA 
Projetos técnicos precisos e claros para os 
mais complexos trabalhos com projeção 
mapeada. 



EQUIPE TÉCNICA 
Para evitar sombras durante as plenárias, 
fazemos estudos técnicos específicos, 
mostrando a situação real que ocorrerá. 
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Exemplo de estudo de sombra 



EQUIPE TÉCNICA 
A Visualfarm possui equipe técnica própria, 
altamente treinada e acostumada e certificada para 
executar os maiores projetos com projeção mapeada 
no Brasil e no mundo. 
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Inauguração – Estádio do Beira Rio 
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MANUTENÇÃO DE PROJETORES 
A Visualfarm possui uma central de manutenção de projetores e 
periféricos. É a única empresa do ramo que tem os 
equipamentos e também a área de manutenção, funcionando 
não só para os equipamentos da Visualfarm como também para 
equipamentos de todas as empresas do seguimento, que nos 
procuram quando desejam ajustar ou consertar seus projetores. 



METODOLOGIA DE CRIAÇÃO 
A Visualfarm tem em seu staff uma equipe de criação 
altamente capacitada e acostumada aos desafios mais 
extremos no que se diz respeito a projetos áudio 
visuais de grande porte. 
A equipe é composta por profissionais de diversas 
áreas do conhecimento, como design, arquitetura, 
cinema e audiovisual. 
A equipe já trabalha há anos com os sistemas de 
projeção da Visualfarm, tendo otimizado todos os 
processos para que as entregas sejam todas 100% 
garantidas e que satisfaçam aos ensejos de nossos 
clientes, algo de que nos orgulhamos muito. 
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Festival de Verão de Salvador 2014 



EQUIPE PRODUÇÃO 
A equipe de produção da Visualfarm é contratada 
fixa e garante o planejamento e execução 
impecáveis nos mais ousados projetos com projeção 
mapeada. 
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Virada Cultural – Sesc Belenzinho 



NOME SOBRENOME 
Cargo 

nomesobrenome@visualfarm.com.br 

+55 11  3056-7903 
+55 11 97262-8134 


