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A edição 112 da Revista da SET, primei-
ra deste ano, tem inicio com a série de 
reportagem sobre a implantação da TV 
Digital no país.  Nossos jornalistas con-
versaram desta vez com as equipes da 
Rede Vida, TV Aratu, TV Jangadeiro e TV 
Gazeta do Espírito Santo, que contam al-
guns detalhes dos seus processos. 

Na sequência apresentamos  um resu-
mo sobre o primeiro grande evento do 
ano ligado ao setor de radiodifusão, que 
aconteceu em Janeiro em Las Vegas , o 
Consumer Eletronics Show – CES 2010, 
que reuniu 2.500 empresas representa-
das por 330 exibidores. 

Nosso entrevistado  é  o diretor de TV por 
Assinatura da SET, Antonio João, que nos 
fala do Projeto de Lei 29, que estabelece no-
vas regras de atuação para o setor, entre as 
quais o fim do limite de 30% de participação 
de capital estrangeiro em empresas de co-
municação. “Vai proporcionar abertura para 
novos investimentos”, diz Antonio João.

Chegamos à parte final da serie Siste-
ma de TV de Ultra Alta Definição, escrita 
pelo nosso colaborador e revisor técnico 
Alberto Paduan, que aborda o tema de 
transmissão e as experiências que estão 
sendo realizadas pela NHK em parceria 
com a RAI, BBC, EBU.

Em seu artigo de Rádio digital, Ronald Si-
queira Barbosa, diretor de radio da SET nos 
fala de tecnologia de transmissão, e apre-
senta parâmetros do DRM e do HD Radio, 
que permite  “dimensionar as necessidades 
de largura de faixa para uso em links, exigi-
das nos diferentes transportes de dados.”

Apresentamos o artigo Pesquisa escri-
to pelo jornalista e consultor 

José Carlos Aronchi 
que apresenta a 

pesquisa reali-

zada com radiodifusores, durante o Con-
gresso SET de 2009, e traça um perfil de 
nosso setor com destaque para as princi-
pais necessidades das emissoras nesse 
momento de digitalização de sinal. 

Contando com a colaboração do Ricardo 
Kauffmann, do conselho fiscal da SET, 
iniciamos uma serie de artigos sobre 
Sistemas de Iluminação. Nesta primeira 
parte, Kauffmann aborda a tecnologia 
Light Emitting Diode (LED),  suas aplica-
ções e vantagens expressivas com rela-
ção à iluminação incandescente. 

No espaço destinado à informações das 
Comissões Brasileiras de Comunicação - 
CBCs, Fabrício Oliveira, coordenador do 
Grupo Relator de Radiocomunicações 6 
-GRR6, apresenta o Plano de Trabalho a 
ser cumprido  em 2010, com os princi-
pais temas em estudo pela comissão e 
a participação nas reuniões do Mercosul  
Citel e SG6 (UIT). 

Em One Seg temos uma nota sobre a 
chamada publica do Centro de Pesqui-
sa e Desenvolvimento em Tecnologias 
Digitais para Informação e Comunica-
ção (CTIC) para propostas de projetos 
em tecnologia e soluções para suporte 
a conteúdos digitais aplicados ao Siste-
ma Brasileiro de TV Digital (SBTVD), um 
pequeno resumo das audiências públicas 
realizadas em janeiro pela EBC sobre o 
edital para a Rede Nacional de Televisão 
Pública Digital Terrestre,

No Inside SET o leitor pode se programar 
para os eventos que a diretoria da SET 
organizou para  2010 e  verificar como 
acessar a “Revista de Radiodifusão” que 
traz as palestras promovidas pelo setor 
acadêmico nos congressos da SET de 
2008 e 2009.

Boa leitura!





ARTIGO

Rede Vida
Emissora de perfil diferente da maioria das TVs 
comerciais do Brasil – por sua orientação cató-
lica – a Rede Vida se moveu rápido e conseguiu 
colocar no ar, em caráter experimental, o sinal 
digital em maio de 2008, apenas para a região 
de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. 
O definitivo entrou oficialmente no ar um ano 
depois. Para a capital paulista entrou no ar no 
final de agosto passado, sendo que a emissora 
já obteve a consignação para mais nove outras 
capitais (Salvador, Fortaleza, Vitória, Goiânia, 
Belém, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e 
Belo Horizonte.).

O processo de digitalização da Rede Vida – 
das 450 estações retransmissoras, 244 serão 
digitalizadas nos próximos quatro anos – de-
verá consumir em torno de R$ 11 milhões, 
segundo informa o engenheiro Paulo Tukiama. 
Na aquisição do transmissor (Telavo), antena 
(slot, da Ideal), conversores de sinal, codifica-
dores HD (Tandberg), codificador one seg (En-
vívio) e multiplexador (EI-TV), usados na fase 
experimental foram investidos R$ 750 mil. 
Tukiama ressalta que a prioridade da emisso-
ra é “investir na consolidação da implantação 
das estações retransmissoras digitais”. Já os 
equipamentos de estúdio (controle mestre da 
Grass Valley; conjunto de up-link para trans-
missão em HD da Xicom e Tandberg), pro-
dução de conteúdo (câmeras HD e switchers 
de edição da Sony; ilhas de edição em HD da 
Macintosh; mesa de áudio digital da Yamaha, 

unidade móvel totalmente em HD) exigiram 
investimentos de R$ 5 milhões.

Readequação da parte elétrica
Pelo menos não foram necessárias muitas mu-
danças na infraestrutura para a implantação 
dos equipamentos digitais. “O prédio da nossa 
geradora é relativamente moderno e amplo”. 
A exceção se deu na parte elétrica, cuja planta 
foi readequada, e na rede de fibra ótica interna, 
que também sofreu mudanças para aumentar a 
capacidade de tráfego de vídeo entre estúdios e 
controle mestre para 3 Gbps.

A própria equipe de engenharia iniciou o processo 
de digitalização para a capital paulista há quatro 
anos, quando a estação retransmissora de São 
Paulo foi montada em uma nova infraestrutura, 
com abrigo dimensionado para receber os trans-
missores (Rohde & Schwarz), analógico (30 kW) 
e o futuro digital (9 kW), antena de retransmissão 
painéis banda larga da Kathrein, e o combinador 
analógico/digital da Teracom. A distribuição do 
sinal digital em HD (DVB-S/2) é feita pelo satélite 
Star One C2 – que já transmite o analógico para 
estações retransmissoras e antenas parabólicas 
de todo o Brasil. 

TV Aratu
Primeira emissora de TV a transmitir em cores na 
Bahia, a TV Aratu, afiliada do SBT em Salvador, é 
a segunda mais antiga do estado. A “emissora 
do galinho”, como ficou conhecida ao longo de 
sua trajetória, iniciou o processo de implantação 

do projeto de digitalização em 2006, com aquisi-
ções de equipamentos da Apple para o setor de 
edição não linear. 

Inicialmente foram seis máquinas com arma-
zenamento central utilizando o servidor Xserver 
Raid. Neste período a equipe também adquiriu 
equipamentos de produção: quatro câmeras 
DSR-400 (DV-CAM) e VTs para ilha de edição 
que permanecem até hoje. No ano passado a TV 
Aratu cumpriu todos os itens necessários para 
conseguir operar em sistema digital.

Investir em produção
O gerente técnico, Erich Bittencourt, enumera os 
equipamentos adquiridos pela emissora: uma 
antena de oito fendas da Dieletric, 135 metros de 
cabo KMP do modelo mais flexível, 1 transmissor 
Harris 5 kW, todo redundante, 1 NetVx Harris ( 
Multiplex) com 2 placas HD , SD (one seg), TS, 1 
Matrix 64x72, com placas Mult-view, dando ca-
pilaridade ao sistema, 9 roteadores para facilitar 
a operação nas ilhas e Controle Mestre. Na exi-
bição do Controle Mestre, a TV Aratu possui um 
mesa Icon (Harris) toda redundante comutando 
SD e HD, com a possibilidade de até 4 inserções 
de logos animados. Também foram comprados 
três exibidores de 4 canais cada um, para  HD 
e o SD. “Criamos uma ilha de transcrição para 
cópia de todos os materiais de agências e pro-
gramas locais”, relata Bittencourt.

Um dos objetivos atuais é adquirir equipamentos 
de produção. “Temos apenas três câmeras HD, 

*Raphael Bontempo
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quATRo EMISSoRAS REVElAM 
PRoCESSo DE DIGITAlIzAção
Rede Vida, TV Aratu, TV Jangadeiro e TV Gazeta já 
oferecem sinal digital a seus telespectadores
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mas sendo down convertida para 4/3. Para os 
nossos programas locais seria necessário usar 
todos os equipamentos em HD. Daremos um 
passo importante para melhor aceitação de nos-
sa programação”. Cerca de R$ 5 milhões foram 
investidos até o momento e R$ 3 milhões devem 
ser investidos para finalizar a etapa, segundo in-
forma Bittencourt.

A implantação da edição não foi fácil, porque ha-
via dois profissionais que tinham trabalhado ainda 
com quadruplex. “Mas em quatro meses eles se 
adaptaram e hoje nem imaginam a edição com 
VTs.”. A TV Aratu optou por preparar a própria 
equipe com treinamentos técnicos e com cursos 
de TV digital. “A Harris fez comissionamento para 
o nosso pessoal. Eu mesmo fui na fábrica deles e 
me preparei para montar o transmissor”.

No setor de energia a equipe da TV Aratu 
não encontrou problemas, pois a subestação 
da emissora está bem dimensionada, “con-
tudo tivemos que comprar outro no-break , 
pois o que tínhamos não suportaria as duas 
cargas, a do analógico e do digital”, conclui 
Erich Bittencourt. 

TV Gazeta
A exemplo da Rede Vida, a capixaba TV Gazeta 
deu os primeiros passos no caminho da digitali-
zação seguindo um planejamento que teve início 
em maio de 2008. A primeira meta foi listar os 
projetos de transmissão e estúdio, além de cons-
truir o statement of work. A equipe da emissora 
iniciou a cotação de preços com os fornecedores 
e a isenção de taxas e impostos concedidas pelo 
governo favoreceu a importação dos aparelhos.

Foi contratada uma empresa de assessoria e 
montagem de sistemas de TV, com a função de 
ajudar na construção e montagem da planta di-
gital. Carlos Henrique Benfica, gerente técnico 
da emissora, lembra que inicialmente foi feito 
o projeto de ambientação do local onde seriam 
instalados os equipamentos. “Construímos uma 
central técnica com sistema de refrigeração do 
tipo utilizado em datacenters e com redundân-
cia total. Toda a infraestrutura elétrica da área 
de operações foi elaborada com dupla alimen-
tação e duplo fornecimento de energia”.

No parque de transmissores foi instalada uma 
nova torre autoportante de 72 metros de al-
tura e construída uma nova sala para abrigar 
os transmissores de TV digital com sistema de 
climatização dedicado. “Instalamos um novo 
grupo gerador e dois no-breaks para alimen-
tação individual”, conta José Carlos Beltrame , 
gerente de Transmissão da emissora.

Equipamentos digitais
A TV Gazeta adquiriu dois transmissores 
Harris, modelo Atlas ISDB-TB com potência 
de 2,5 kW cada, combinados por switch-
less combiner, fornecendo uma potência 
total de 5 kW com sistema de resfriamento 
a líquido. Houve aquisição de antena prin-
cipal, fabricada pela norte-americana ERI; 
slot de seis fendas com polarização elíp-
tica e uma antena reserva fabricada pela 
Transtel, com slot de quatro fendas e pola-
rização horizontal. 

A emissora comprou no-breaks de 40 kVA 
da APC modelo Smart UPS. Foi adquirido 
um grupo gerador Stemac de 180 kVA, uma 
Rede de links digitais bidirecionais, com 
duplicidade, interligando estúdio transmis-
sor, composta de: 2 rádios TRuepoint em 
7,5 e 11 GHz, com capacidade de payload 
de 155 Mbps; 4 antenas ValuLine alta per-
formance de diâmetro de 0,6 m e sistema 
NetVx composto de enconders, decoders 
MPEG e multiplexador. Também houve am-
pla aquisição de aparelhos para produção e 
para central técnica.

A TV Gazeta também pretende adquirir, em 
2010, as câmeras de estúdio em HD, para 
realizar a transmissão dos telejornais em HD. 
“Foram investidos R$ 8,5 milhões até o mo-
mento”, conta Beltrame.

TV Aratu dará um passo importante ao investir em Produção, segundo o gerente técnico Erich Bittencourt 
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“Instalamos um novo grupo gerador e dois no-breaks para alimentação individual”, conta o gerente José Carlos Beltrame
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A equipe foi treinada por meio de aulas minis-
tradas pelos próprios fornecedores; pelo Inatel 
e também por meio de treinamentos realiza-
dos pela Uniglobo. E o maior desafio foi insta-
lar a nova planta no mesmo ambiente no qual 
estava sendo operado o canal analógico.

TV Jangadeiro
A TV Jangadeiro, de Fortaleza, nasceu com uma 
ambição clara: transmitir programação de quali-
dade sem abrir mão da raiz cearense. Afiliou-se 
ao SBT há 11 anos, o que ampliou o panorama 

de audiência das programações locais. Seguin-
do esta travessia próspera, a equipe técnica da 
emissora esboçou os primeiros estudos para 
ingressar na era digital, em outubro de 2007, 
avaliando o conceito operacional a ser adotado 
e as etapas a serem priorizadas.

No ano seguinte foram realizadas adaptações 
no sistema existente para receber os novos 
equipamentos, como explica o gerente téc-
nico responsável Esdras Miranda. “Fizemos 
reformas estruturais na sala dos transmis-

sores e projetos da nova subestação”. Nas 
vésperas da primeira transmissão digital, em 
maio de 2008, a equipe havia concluído 90% 
do planejado.

Mudanças para o digital
O orçamento para a digitalização remodelou a 
infraestrutura física para agregar novos equipa-
mentos, assim como o projeto de refrigeração 
das salas do transmissor e a Central Técnica. 
Também houve reforço na torre para receber o 
sistema irradiante. Entre os equipamentos ad-
quiridos, estão o transmissor, encoder e multi-
plexer, da Harris 10 kW (dual 5+5), equipamento 
totalmente redundante. Já as antenas ficaram 
por conta da Dieletric, “Elas atendem ao conjun-
to das características de cobertura, dimensões e 
peso que necessitávamos”, explica o gerente. 

Na Central Técnica foi investido em matriz, 
distribuidores, processadores e multiview. A 
TV Jangadeiro optou por uma única Central 
Master de exibição e adquiriu a Iconmaster 
em HD e SD da Harris. Esdras explica os cri-
térios para definir a captação em HD. “Em 
virtude de já existirem equipamentos no 
formato DVCAM na época do investimento, 
optou-se em adquirir câmeras Sony HVR-
S270, que captam em HDV e operam num 
conceito híbrido de fita e cartão de memó-
ria, o que nos dará subsídios de migração 
gradativa ao tapeless”, detalha Miranda. 
Para edição dos conteúdos em HD foram 
adquiridas ilhas MacPro, placa de vídeo AJA 
Kona LHi, com os softwares Final Cut Studio 
e Adobe CS4 Production Premium.

Toda a parte de montagem de rack, cabea-
mento e diagramação do projeto foi realizada 
pela equipe da TV Jangadeiro sob orientação 
dos fabricantes, segundo explica Miranda. Um 
engenheiro foi enviado à fábrica da Harris para 
fazer o treinamento do transmissor digital. “É 
importante que o gestor do projeto esteja bem 
assessorado pelos setores de compras, im-
portação e contabilidade da empresa para que 
se tenha continuidade e controle das contas 
do projeto”, finaliza.

* Raphael é repórter da Revista da Set - raphael@
embrasec.com.br, com Pedro livio

TV Gazeta: nova sala para abrigar os transmissores de TV Digital com sistema de climatização dedicado

Nas vésperas da primeira transmissão digital, a TV Jangadeiro concluiu 90% do planejado
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Na matéria ‘TV’s Digitalizando’ da Edição 111, a foto inferior na 
página 7 corresponde aos equipamentos da TV Liberal, e não à TV 
Sorocaba conforme anunciava a legenda.  
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Mais de 20 mil novidades foram apre-
sentadas no Consumer Eletronics Show 
(CES) de 2010, realizado entre os dias 

7 e 10 de janeiro, em Las Vegas, dando início a 
uma nova década de inovações tecnológicas. Ao 
todo 2500 empresas e um número recorde de 
330 exibidores estiveram presentes. As atrações 
da feira incluíram 3D TV, celulares com TV digital, 
smartbooks, netbook, eReader, tecnologias ver-
des, tablets e aplicativos. O evento é considerado 
o maior do mundo em tecnologia de consumo.

Entre os aparelhos de televisão, destaque 
para os TVs LEDs, de tela ultrafina, com re-
cursos tecnológicos que desafiam as utilida-

o unIVERSo ElETRônICo DA PRóxIMA DéCADA
Consumer Eletronics Show reuniu 2.500 empresas representadas por 330 exibidores em las Vegas

* Raphael Bontempo

EVENTO

A variedade tecnológica para televisão foi uma das tônicas do CES 2010 
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des do televisor convencional. A tecnologia 3D 
ainda segue sem implementação sólida, mas 
promete revolucionar a era da televisão, além 

de agregar conectividade: boa parte dos apa-
relhos contam com Wi-Fi embutido, oferecen-
do acesso a serviços online. 
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EVENTO

Mais de 20 mil novidades foram apresentadas no Consu-
mer Eletronics Show (CES) de 2010

O USB 3.0 foi apresentado, mas a Intel promete 
ainda mais: houve um anúncio preliminar da tec-
nologia Light Peak, que utilizando fibra ótica, seria 
capaz de transferir dados em 10 GB/segundo de 
um dispositivo a outro, cerca de 20 vezes mais 
rápido que o USB 2.0, velocidade esta capaz de 
passar um filme em blu-ray em apenas 30 se-
gundos. A Intel também demonstrou a conexão 
WiDi, que transmite imagens e vídeos em HD do 
notebook para a televisão.

Tablets
Outras novidades que geraram rumores no CES fo-
ram o Android OS, o IdeaPad U1 Hybrid da Lenovo e 
o 4G network, como parte do Projeto de Natal e Pri-
mareva da Microsoft. A indústria de games frustrou 
a expectativa do público, pois guardou as grandes 
novidades para a E3, que ocorre no meio do ano. 
Mas uma das novidades anunciadas empolgou os 
fãs entusiastas de games: o Playstation 3, da Sony, 
com jogos atualizados para o sistema 3D TV

Os tablets também figuraram no CES, considera-
dos o meio termo entre um netbook e um celular, 
pois estão voltados para aqueles que gostam de 
ler e navegar na web. A Apple promete lançamen-

Além das novidades, profissionais da indústria discutiram 
sobre as novas plataformas de mídias sociais

tos para março, assim como a HP, que anuncia 
para breve o Slate, capaz de utilizar o Windows 7. 
Os smartbooks, por seu turno, possuem uma fun-
cionalidade oposta ao dos tablets. Sua aparência 
externa lembra um notebook, mas contam com a 
eficácia de um smartphone. Nesse sentido, foram 
apresentados o Skylight, da LeNovo, com Wi-Fi e 
3G integrados.

Tecnologia que mereceu destaque no CES é a 
dos e-Readers, cujo expoente é o Kindle, da Ama-
zon. Alguns desses aparelhos incluem 3G e Wi-
Fi, outros são integrados aos serviços da própria 
Amazon. Nessa área, quem saltou aos olhos foi o 
Entourage Edge, que possui um display em preto e 
outro em branco, com tela sensível ao toque.

O CES registrou um aumento no número de es-
pectadores na edição de 2010: mais de 120 mil 
profissionais da indústria marcaram presença, em 
comparação com os cerca de 113 mil da edição 
anterior. Apenas o pavilhão do iLougue, que nes-
ta edição quadruplicou seu tamanho, incluía 100 
companhias, com destaque para os mais recentes 
acessórios e aplicativos de produtos como iPod, 
iPhone e Mac. Steve Ballmer, da Microsoft; Alan 
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Mulally, da Ford; Paul Otellini, da Intel; e Olli-Pekka 
Kallasvuo, da Nokia, fizeram apresentações, e fi-
guras importantes do governo norte-americano 
estiveram presentes no evento.

*Raphael é repórter da Revista da SET.
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“EM TERMoS 
DE PRoDução, 
o MERCADo 
SEM DúVIDA 
IRá AquECER

*Roberto Perrone

O Projeto de Lei 29, criado em 2007 
para estabelecer novas regras para 
o setor de TV por assinatura e pro-

dução de conteúdo audiovisual, e que até 
hoje tramita no Congresso, sofreu uma 
série de alterações. Ele ainda suscita 
muitas dúvidas e, na opinião do diretor de 
TV por Assinatura da SET, Antonio João 
Filho, vai produzir tanto benefícios quan-
to dificuldades. “O fim do limite de 30% 
de participação de capital estrangeiro em 
empresas de comunicação vai proporcio-
nar a abertura para novos investimentos”, 
diz. Por outro lado, o cumprimento das 
cotas pode ser a maior dificuldade e colo-
car muitos canais na berlinda. Não resta 
dúvida, porém, que em termos de produ-
ção o mercado vai aquecer. Acompanhe. 

”

ANTONIO JOãO FILhO - ENTREVISTA
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ANTONIO JOãO FILhO - ENTREVISTA

Você pode explicar em linhas gerais o 
PL 29?
O PL29/2007 é um projeto de lei que 
cria novas regras para o setor de TV por 
assinatura e busca desenvolver sistemas 
de fomento para produção de conteúdo 
audiovisual no Brasil. O projeto foi con-
cebido já há mais de três anos e sofreu 
inúmeras alterações desde o seu início 
de tramitação.

Na sua opinião, o PL 29 trará mais bene-
fícios ou dificuldades para o setor de TV 
por assinatura?
Na verdade, vai acarretar as duas situa-
ções. Com relação aos benefícios, pode-
mos destacar o fim do limite de até 30% 
de participação do capital estrangeiro em 
empresas de comunicação no Brasil, o 
que significa a abertura para mais inves-
timentos, tanto em equipamentos quan-
to em produção propriamente dita. Com 
relação a dificuldades, teremos o cum-
primento das cotas de carregamento de 
canais e regras de distribuição.

Como você vê o fato de a lei impor re-
gras específicas para cada atividade da 
cadeia produtiva do setor - produção, 
programação, empacotamento e distri-
buição/transporte?
O fomento à produção nacional para 
televisão é importante e muito bem re-
cebido, mas a imposição de cotas, sem 
dúvida, vai acarretar o aumento dos cus-
tos de programação das empresas de 
TV por Assinatura. Como acontece nos 
diferentes setores da economia, em oca-
siões similares, estes custos tendem a 
ser repassados ao consumidor, que será 
o maior prejudicado. As opções do con-
sumidor também passam a ficar mais 
limitadas, uma vez que a lei determina 
cotas de carregamento por tipo de ca-
nal, horários de exibição, entre outras 
regras. Para cumprir estas cotas, ca-
nais deverão ser retirados da grade de 
programação e as regras de empacota-
mento ser alteradas, fazendo com que 
muitos assinantes fiquem insatisfeitos, 
afinal, eles terão seu poder de escolha 
limitado e vão acabar pagando mais 
caro para receber aqueles canais que  
eles escolheram.

Em que medida o PL 29 vai interferir 
com relação ao uso e desenvolvimento 
da tecnologia?
Acredito que não haverá qualquer tipo 
de interferência, pois com as tecnologias 
disponíveis sempre haverá como aten-
der as demandas que surgirem. Quanto 
à quantidade de equipamentos utilizados 
para produção e distribuição de conteúdo 
a serem comercializados, aí sim podere-
mos ter um incremento importante.

Como vai evoluir a interatividade na TV 
por Assinatura e como se insere o Ginga 
nesse modelo?
A interatividade é limitada à capacidade de 
processamento dos terminais (set-top box) 
e no caso da TV por Assinatura a aplicação 
mais importante é o guia de programação, 
que é utilizado cada vez que o assinante 
muda de canal. Segundo pesquisas do setor, 
é a aplicação que 100% dos usuários apro-
vam e afirmam utilizar. As demais aplicações 
concorrem com notebooks, cada vez mais 
populares na sala de estar dos assinantes. 
Portanto, não faz sentido desenvolver aplica-
ções complexas, que tornam o set-top box 
lento, se o cliente tem outros meios de aces-
sar a informação. Quanto a adoção do Ginga 
pelo setor de TV por Assinatura, acredito que 
não acontecerá no curto-médio prazo, pois 
já existe um legado de milhões de set-top 
box instalados e gerando receita com outros 
middleware (OpenTV e NDS).

Como a exigência de produção e exibição 
mínima de conteúdo nacional, sobretudo 
no chamado horário nobre, pode prejudi-
car ou favorecer a indústria nacional?
Em termos de produção, o mercado sem 
dúvida irá aquecer, com os incentivos e a 
garantia de distribuição mínima para al-
guns programadores. A maior preocupa-
ção é com a qualidade das produções e 
o fato de haver determinação de horários 
para exibição. Se o programa ou canal é 
bom, naturalmente terá audiência.

Quais as implicações para o negócio 
com a liberação da atividade de distri-
buição para todo o tipo de operadora de 
telecomunicações?
Sem dúvida, haverá um crescimento da 
oferta de conteúdo pago para uma maior 

parte dos municípios brasileiros. Hoje em 
dia, temos cerca de 150 das 5.565 ci-
dades brasileiras com serviço de cabo, 
enquanto que há assinantes de DTH em 
cerca de 4.000 municípios. Isto indica um 
grande interesse e potencial de negócios. 
Como as teles tem grande presença local 
com suas redes, certamente haverá um 
incremento de oferta, com mais competi-
ção e fomento de toda a cadeia de produ-
ção e distribuição.

Como se insere a SET e a sua diretoria 
nesse novo cenário?
A partir da popularização da TV por Assina-
tura, os técnicos e engenheiros terão cada 
vez mais responsabilidades e oportunida-
des de crescimento. Devemos estar atentos 
para atrair estes profissionais com benefí-
cios para suas carreiras e desenvolvimento, 
a exemplo do que faz a SCTE (Society of 
Cable Telecommunications Engineers).

O que muda com o limite de propaganda 
a 25% do espaço por hora, como já é hoje 
na TV aberta?
A propaganda é uma receita importante 
para as programadoras, que na prática, 
em determinados horários, já veiculam 
percentuais muito próximos a estes ou 
até acima. Portanto, não haverá altera-
ção, mas sim regulação dos índices.

Como você vê a disputa com as teles das 
freqüências na faixa de 2.5 GHz utiliza-
das pelo MMDS inclusive com consultas 
e audiências públicas?
Essa é uma questão delicada. De um lado, 
temos empresas que utilizam uma faixa 
de cerca de 200 MHz para distribuição de 
31 canais analógicos de TV, o que é mui-
to ineficiente hoje em dia. Há iniciativas 
de digitalização com economia de cerca 
de 3/4 deste espectro e o restante seria 
utilizado pelas empresas de MMDS para 
oferta de serviços de telecomunicações. 
Do outro, estão as empresas de telecom 
móveis que pagam muito por frações des-
te espectro e exigem isonomia de trata-
mento. O que esperamos é que as partes 
interessadas com a mediação da Anatel 
cheguem a uma decisão de equilíbrio.

*Roberto é editor da Revista da SET.
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SISTEMA DE TV DE  
ulTRA AlTA DEFInIção
quinta parte

*Alberto Deodato Seda Paduan

Sistema de transmissão 
do uHDTV

Nas quatro partes anteriores dessa série 
de matérias, tivemos a oportunidade de co-
nhecer um pouco o sistema de TV em Ultra  
Alta Definição (UHDTV) quando falamos 
sobre vídeo, áudio e métodos de codifica-
ção e decodificação dos sinais. Podemos, 
portanto, avaliar a dimensão do desafio que 
os cientistas japoneses da radiodifusão do 
NHK STRL (NHK Science and Technical Re-
search Laboratories), juntamente com seus 
parceiros ingleses (BBC R&I - British Broad-
casting Corporation Research & Innovation) 
e italianos (RAI CRIT - Radio Televisione 
Italiana Centro Ricerche e Innovazione Tec-
nologica), têm pela frente para fazer com 
que toda essa tecnologia chegue aos lares 
dos telespectadores, o que foi prometido, 
a princípio, para até 2025, mas que já se 
fala em antecipação, graças aos relevantes 
avanços tecnológicos alcançados.

Como já pudemos perceber, o SHV é 
um sinal que envolve números que, à 

primeira vista, parecem errados, pois 
nem sequer estão próximos dos valores 
que estamos acostumados a lidar quan-
do tratamos de radiodifusão, mesmo  
sendo HDTV.

A transmissão do UHDTV não deixa por 
menos e também envolve grandes va-
lores. Até a presente data, apenas duas 
faixas de frequência de satélites apresen-
taram características que as habilitam a 
serem experimentadas para uso na radio-
difusão do SHV: uma de 12 GHz e outra 
de 21 GHz. 

Para a banda de 12 GHz, a NHK testou 
os esquemas de modulação multiníveis 
16APSK e 32APSK como meio de trans-
mitir sinais de alto bit-rate numa largura 
de banda limitada. No caso do 32APSK, 
foi possível a transmissão de sinais SHV 
comprimidos a 120 Mbps ocupando uma 
faixa de freqüência de 34,5 MHz.

Para a transmissão simultânea de múl-
tiplos programas Super-Hi Vision direta-

mente para as residências, o sistema de 
radiodifusão por satélites na faixa de 21 
GHz se mostrou mais promissor, embo-
ra seu comprimento de onda esteja bem 
mais sujeito às atenuações provocadas 
por chuvas do que o de 12 GHz.

Os primeiros testes “silenciosos”, ou 
seja, em laboratório, sem a emissão para 
o ar, foram realizados em 2008 utilizan-
do um protótipo de modulador de banda 
larga de 300 MHz com capacidade para 
transmitir a multiprogramação SHV codi-
ficada num sinal de 500 Mbps, ocupando 
uma alocação de frequência de 600 MHz 
situada entre 21,4 e 22 GHz (banda Ka), 
com multiplexação por divisão de tempo 
em uma única portadora (1). A esse pro-
tótipo de modulador foi adicionada uma 
nova função de correção de erro usan-
do um código de cheque de paridade de 
baixa densidade (LDPC). 

Nesses testes foi utilizado um simulador 
de transponder de satélite de radiodifu-
são constituído por um mini Travelling 
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Wave Tube (TWT)* que amplificou o sinal 
após sua codificação, modulação e up-
conversão para 21 GHz. O sinal modulado 
foi transmitido por meio de uma antena 
Horn e recebido por uma antena parabó-
lica doméstica normal, de 45 cm de diâ-
metro (veja esquema na figura 1).

Os resultados desses testes foram alta-
mente satisfatórios e animadores, embo-
ra tenham apontado algumas pequenas 
arestas a aparar.

Para contornar o problema da atenuação 
do sinal provocado por chuvas em trans-
missões utilizando a banda de 21 GHz, os 
cientistas da NHK apontam três métodos 
a serem utilizados analisando-os em ter-
mos de custo, dimensões, requisitos de 
potência e estimativa de relação de tem-
po de serviço. O “campo de testes” consi-
derado é a área territorial do Japão.

O primeiro método contempla um ar-
ranjo faseado de antenas que pode ser 
usado para controlar o padrão de emis-
são do sinal. Enquanto o tempo estiver 
limpo, todas as áreas recebem um sinal 
uniforme, mas assim que começa a cho-
ver, o padrão é ajustado para amplificar 
o sinal nas áreas em que ocorrem as 
precipitações.

O segundo consiste em uma antena 
multi-horn que possa cobrir o Japão com 
oito feixes, possibilitando o ajuste da 
potência aplicada a cada feixe por meio 
de amplificadores multi portas, de forma 
que a potência para os feixes que cobrem 
regiões com chuva possa ser seletiva e 
convenientemente aumentada.

O terceiro método utiliza uma antena-
espelho, com uma superfície refletiva 
modificada de modo a poder ser usada 
para formar um padrão de emissão que 
forneça um ganho relativamente maior 
para as partes sul-oeste do Japão, onde 
a incidência média de chuvas é maior, 
conseguindo assim uma relação de ser-
viço uniforme no decorrer do ano para 
todo o país. (2)

A RAI, parceira italiana da NHK nesse 
projeto, já estuda uma combinação das 
técnicas de modulação SVC (Scalable Vi-
deo Coding) e VCM (Variable Coding and 
Modulation) para resolver esses efeitos de 
atenuação. Essa alternativa já havia sido 
proposta nos anos 90 para a radiodifusão 
de TV digital em canais terrestres e de sa-
télite, mas foi recusada por alguns motivos 
sendo o principal a sua complexidade.
Durante o IBC (International Broadcas-
ting Convention) de setembro de 2008 

em Amsterdã, foi realizada a primeira 
transmissão internacional de programa 
em SHV, envolvendo diretamente a NHK, 
a BBC e a RAI, com suporte da EBU e o 
apoio da Eutelsat que, em parceria com 
a RAI, forneceu o material em SHV via 
satélite a partir de Turim. A Siemens, 
juntamente com a Cable & Wireless, pro-
videnciou a ultra rede IP de radiodifusão 
para levar o sinal de Londres até Amster-
dã e a SIS participou com a captura do 
vídeo e do áudio em Londres.  Assim, de 
Londres, por meio da rede IP, foi enviado 
um sinal ao vivo para Amsterdã. De Tu-
rim chegou, via satélite, uma programa-
ção pré-gravada.

O sistema de modulação utilizado foi 
o DVB-S2, cuja eficiência de canal, se-
gundo os especialistas, estava “muito 
próxima do limite teórico”. A codificação 
utilizada para o vídeo foi o H.264 e para 
o áudio o AAC.

O sinal codificado de 140 Mbit/s foi dividi-
do em dois Transport Stream de 70 Mbit/s 
cada e enviados para dois transponders 
de satélite, utilizando a modulação 8PSK 
5/6. A figura 2 ilustra essa configuração.

De Londres, o sinal de vídeo SHV de 24 
Gbit/s foi comprimido para cerca de 600 

Figura 1 – Diagrama em blocos do sistema de transmissão utilizado para teste SHV
Fonte: o autor

* O Travelling Wave Tube é um amplificador de microondas de baixo ruído, ampla largura de banda e ganho acima de 40 dB. Sua faixa de operação 
está entre 300 MHz a 50 GHz. Sua aplicação vai de radiodifusão a radar e transponder de satélites.

Existem dois tipos básicos de TWT. O modelo utilizado em radiodifusão desenvolve potência da ordem de 2,5 kW. O outro, utilizado para amplifi-
cações de RF de faixas mais estreitas, pode chegar a 15 kW.
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Figura 2 – Transmissão via satélite de Turim para Amsterdã
Fonte: o autor

Figura 3 – Transmissão IP de Londres para Amsterdã 
Fonte: o autor

Amsterdã

Amsterdã
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Mbit/s por meio do MPEG-2. Então, esse 
vídeo comprimido e o áudio de 22.2 mul-
ticanais não comprimido foram multiple-
xados em um Transport Stream MPEG-
2 e enviados por meio da ultra rede IP 
de radiodifusão para Amsterdã. Veja a  
figura 3.

Em Amsterdã, os sinais provenientes do 
satélite e da fibra ótica foram recebidos e 
decodificados para então serem exibidos 
para a imprensa mundial que foi acomo-
dada em um teatro especialmente cons-
truído para esse fim, dentro do RAI Centre 
(Centro de Convenções do IBC). Diga-se 
de passagem, acomodada é o modo de 
dizer, pois a organização do evento não 
esperava que a curiosidade mundial so-
bre o assunto fosse tão grande e previu 
50 assentos no teatro. Acontece que 
compareceram ao evento cerca de 100 
repórteres e jornalistas e cada um se 
“acomodou” como pode. Eu fui um deles, 
credenciado pela Revista da SET.

Uma das intenções desse evento foi 
demonstrar à comunidade científica (e 
comprovar) que é perfeitamente possível 
a transmissão internacional ao vivo de 
imagens SHV e sons de altíssima quali-

dade utilizando para isso redes públicas 
de telecomunicações. Nesse caso, o si-
nal trafegou por duas redes públicas e 
uma de radiodifusão, além de duas redes 
privadas, uma em cada extremidade do 
link. Também foi confirmada a possibi-
lidade da radiodifusão de sinais Super-
Hi Vision por meio da banda de 21 GHz  
de satélite.

O próximo passo agendado pela NHK para 
breve (que, aliás, havia sido marcado para 
ocorrer em 2009) é uma transmissão ex-
perimental utilizando o WINDS (Wideband 
InterNetworking engineering test and De-
monstration Satellite), um satélite que foi 
lançado no Japão em fevereiro de 2008 
especificamente para realização de testes 
de engenharia e demonstrações. 
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RáDIO DIGITAL

O atual chamamento público estabe-
lece alguns parâmetros para avalia-
ção do desempenho de um padrão 

de rádio digital a ser adotado no Brasil. 
Permitir o simulcasting, com boa qualida-
de de áudio e com mínimas interferências 
em outras estações é o primeiro item do 
chamamento público.

Ao fixar o simulcasting estaremos garan-
tindo uma transmissão analógica e outra 
digital simultaneamente. Isso não significa 
dizer que os sinais analógicos e digitais 
devam estar em canais adjacentes.  A tele-
visão digital é um exemplo de transmissão 
em simulcasting onde os canais estão em 
faixas de frequências não necessariamente 
adjacentes, bem como em canais também 
não necessariamente adjacentes.

A vantagem de se ter canais analógicos e 
digitais adjacentes é a não necessidade de 
planejamentos adicionais para operação do 
sistema. Enquanto canais não adjacentes 
requerem um planejamento rígido para ope-
ração, outros fatores prejudicam o uso de 
canais não adjacentes, como por exemplo, 
instalações totalmente independentes em 
termos de infraestrutura.

Emissoras que não terão como utilizar a 
mesma infraestrutura de instalação so-
frerão com despesas extras. Outro ponto 
importante diz respeito à ocupação espec-
tral existente nos grandes centros. Muitas 
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emissoras mal conseguem ter a sua más-
cara de transmissão sem invasão de sinal 

proveniente de canal adjacente, sendo 
então fácil imaginar quão difícil seria pro-

DRM

Banda do sinal: 

4,5/5 kHz, para transmissão simulcast;

9/10 kHz, canalização atual;

18/20 kHz, quando possível 

o uso de 2 canais.

Capacidade de transmissão:

Mínima: 4,8 kbps;

Máxima: 72 kbps. 

HD Radio

Banda do sinal:

    30 kHz, para transmissão 

simulcast em Onda Média;

    400 kHz, para transmissão simulcast 

em Frequência Modulada.

Capacidade de transmissão:

                AM: 36 kbps – 64 kbps;

                FM: 96 kbps – 400 kbps.

Figura 1: Sistema DRM x HD Radio
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curar um canal vago e limpo distante da 
transmissão original.

A transmissão adjacente traz também uma 
inconveniência com relação à proteção das 
transmissões analógicas e digitais. Pensando 
nessa situação o sistema HD Radio produziu 
sinais analógicos e digitais que convivem de 
tal forma a não haver necessidade de planeja-
mento. Eles não se interferem mutuamente.

O sistema DRM apesar de ter também essa 
preocupação em não permitir a interferência 
entre os sinais analógico e o digital oferece 
a flexibilidade para o canal de transmissão 
digital estar de um lado ou de outro do ca-
nal analógico.

Isso é traduzido na figura 1:

O DRM permite o uso de variações do siste-
ma de compressão de áudio MPEG-4 e para 
o AM utiliza:

1) O MPEG-4 versão HVCX (Harmonic 
Vector Excitation Coding) que opera numa 
taxa de: 2.000 a 6.560 bits/seg.

Desenvolvido pela Sony, pode utilizar o 
SBR (Spectral Band Replication) para au-
mentar a largura de faixa de 4 a 8 kHz.  
Na verdade é uma taxa muito baixa per-
mitindo apenas a transmissão de voz.

2) O MPEG-4 versão CELP (Coded Excited 
Linear Prediction) opera numa taxa de: 
3.840 a 14.000 bits/seg.

Desenvolvido pela NEC, pode utilizar 
também o SBR para aumentar a largu-
ra de faixa de áudio para até 14 kHz. 
Na verdade, é uma taxa média para voz  
e áudio.

3) O MPEG-4 versão AAC (Advanced Audio 
Coded) que opera numa taxa de: 8.000 a 
20.000 bits/seg.

Pode aumentar a largura de faixa de áudio 
em passos de 4 a 6 kHz.

4) No AAC + SBR uma licença é reque-
rida para utilizar essa configuração que  
opera numa taxa de: 22.480 a 28.460 
bits/seg.

5) Parametric stereo opera numa taxa em 
torno dos 16.480 bits/seg.

Reduzindo-se a taxa de bits do codifica-
dor reduz-se a largura de faixa e aumen-
ta-se a robustez. Isso pode ser tratado 
como um benefício, mas essa é uma 
importante informação para comparação 
com o HD Radio. Esse codificador permi-
te um equilíbrio entre erro de proteção, 
qualidade de áudio e largura de faixa  
do canal.

O HD Radio apresenta as seguintes caracte-
rísticas para o AM:

www.nemal .com.br 

A Nemal conta uma equipe de profi ssionais altamente qualifi cados para fazer 

a montagem e manutenção destes cabos. Dispondo de equipamentos de 

ultima geração e dez anos de experiência, o resultado não poderia ser melhor.

Pensou em cabos de camera HD, pensou Nemal.

Robustez e fl exibilidade para trazer o melhor 
da alta defi nição para a sua empresa.

Cabos de câmera HD Nemal.

vendas@nemal.com.br    fone: 55 11 5533 4452

Cabos de Fibra Óptica
Padrão SMTPE / 311
Monomodo

Cabos Triax
Bitóla 3/8" e 1/2"
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No caso do FM, a característica de canal 
principal altera para 96 kbps, mas não é o 
escopo do texto, apenas para ilustrar. 

Ainda para ilustrar no caso do FM, para um 
link estúdio transmissor, o stream de dados 
é caracterizado por modos de serviços es-
tando relacionados em grupos ou pacotes 
que indicam a configuração a ser utilizada.

Por exemplo: a largura de faixa necessária 
para as transmissões utilizando protocolo IP 
seria em média calculada a partir dos dados 
abaixo:

MP1 I2E SPS TCP 12 kb = 16,3 kb/s
MP1 I2E SPS TCP 32 kb = 37,6 kb/s 
MP1 I2E SPS TCP 48 kb = 53,8 kb/s
MP2 I2E SPS1 TCP 12 kb = 29.8 kb/s
MP2 I2E SPS1 TCP 32 kb e SPS2 12kb =  
65.2 kb/s
MP2 I2E SPS1 TCP 48 kb e SPS2 12kb = 
80.6 kb/s
MP3 I2E SPS1 TCP 24 kb = 42.3 kb/s
MP3 I2E SPS1 TCP 32 kb e SPS2 24kb = 
78.2 kb/s
MP3 I2E SPS1 TCP 48 kb e SPS2 24kb = 
93.3 kb/s
MP1 E2X TCP = 139.3 kb/s

PARAMETRo VAloR 

Main channel digital audio bit rate 36 kbps (16 kbps enhanced audio, 
20 kbps core audio)

10 

IBOC digital sideband bandwidth (per side) 15 kHz
11 

IBOC digital sideband power level (total, 
with respect to total analog power level) 

-30.8 dB (tertiary, 0-5 kHz from analog carrier) 
-27 dB (secondary, 5-10 kHz from analog carrier) 
-13 dB (primary, 10-15 kHz from analog carrier) 

Auxiliary data rate (dedicated) 0.4 kbps
12 

MP2 E2X TCP = 155.6 kb/s
MP3 E2X TCP = 167.8 kb/s

Onde:
(I2E) significa conexão do Importer para  Ex-
citer 
(E2X) significa conexão do Exporter para o 
Exciter 
MP1 Modo de Serviço 1 - 96 kb/s core
MP2 Modo de Serviço 2 - 96 kb/s core - 12 
kb/s Enhanced
MP3 Modo de Serviço3 - 96 kb/s core - 24 
kb/s Enhanced
MPS Main Program Service
MPSD Main Program Service Data

Essa informação nos dá condições de di-
mensionar as necessidades de largura de 
faixa para uso em links, exigidas nos dife-
rentes transportes de dados. 

*Ronald é diretor de rádio da SET e assessor técni-

co da Associação Brasileira das Emissoras de Rá-

dio e Televisão (Abert) (ronald@set.com.br)
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O Congresso da SET é o termôme-
tro do mercado da radiodifusão 
no Brasil. Em 2009, impulsionado 

pelos interesses dos países da América 
Latina no SBTVD-T, o evento reuniu pre-
sidentes de grupos e emissoras, diretores, 
gerentes e responsáveis pela contratação 
de produtos e prestação de serviços em 
radiodifusão e telecomunicações. Esse foi 
exatamente o público que ajudou a traçar 
o perfil do mercado, apontando as neces-
sidades na fase de digitalização.

A pesquisa, realizada pela TVConsulting, 
com o patrocínio da Linear Equipamentos 
Eletrônicos, buscou fazer um diagnóstico 
da fase atual de digitalização das emissoras 
brasileiras. Com critérios científicos, utili-
zando os métodos quantitativo e qualitativo, 
a pesquisa foi aplicada com o objetivo de 
identificar carências no mercado de radiodi-
fusão, visando o desenvolvimento de novos 
produtos e serviços.

Os 31 grupos que participaram da pes-
quisa representam 77 emissoras de te-
levisão de todas as regiões do Brasil e 
revelam o perfil técnico, administrativo, 
da programação e da gestão do negó-
cio. Os meios pesquisados são formados 
por rádio (32%), televisão (37%), TV por 
assinatura (1,3%), webtv (10%), TV uni-
versitária (1,3%), produtoras (15%) e TV 

PERFIl Do MERCADo nA 
FASE DE DIGITAlIzAção
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*José Carlos Aronchi

Entre outros pontos, pesquisa mostra que arquivo de 
conteúdo é uma preocupação das emissoras, enquanto 
investimento em tecnologia é feito sem planejamento

religiosa (1,3%). Do universo de emis-
soras pesquisadas, as geradoras formam 
37%. Outras 31% são retransmissoras e 
31% são repetidoras. 

A data de implantação dessas emisso-
ras concentra-se nas décadas de 1980 
(27%) e 1990 (31%), totalizando 58% 
das emissoras implantadas nessas duas 
décadas. Um dado comparativo interes-
sante é que na década de 1960 foram 
implantadas 10% das emissoras de TV, 
na década de 1970 foram 17% e na dé-
cada de 2000 foram 13%. Este quadro 
representa, com pequenas variações, o 
número de emissoras totais do Brasil im-
plantadas por década.

Quase 50% das emissoras de TV no Bra-
sil cobrem em média de 50 a 100 mu-
nicípios. O restante fica distribuído entre 
101 e 500 municípios. A maioria das 
TVs (43%) consegue atingir de um a três 
milhões de habitantes. Das emissoras 
pesquisadas, 13% conseguem chegar a 
menos de 500 mil habitantes e apenas 
4% dos grupos chegam a mais de 50 mi-
lhões de habitantes.

O faturamento anual varia entre R$ 1 a 2 
milhões para 33% das emissoras brasilei-
ras. Isso dá uma noção do mercado for-
mado pelas pequenas emissoras do Brasil. 

22% das emissoras faturam entre 2 e 10 
milhões anuais e 33% delas faturam en-
tre 10 e 50 milhões. Acima de 50 milhões 
ficam apenas 11% dos grupos de mídia 
(veja tabela 1). Essa análise demonstra a 
concentração do faturamento em poucos 
grupos. Os anunciantes do segmento de 
varejo são apontados como os maiores em 
100% das emissoras regionais.

Os grupos pesquisados apontam para a 
diversificação das empresas de comuni-
cação que pertencem ao mesmo proprie-
tário. A maioria também detém a con-
cessão e a propriedade de rádios, sites, 
jornais e produtoras. Tabela 2

Os grupos de comunicação apresenta-
ram sua necessidade de diversificação. 
Os negócios mais frequentes pertencen-
tes aos grupos empresariais de comu-
nicação são focados em: Agronegócios; 
Assessoria de Comunicação; Assistência 
Médica; Bebidas; Combustíveis; Con-
cessionária de automóveis; Constru-
ção Civil; Consultoria; Equipamentos 
eletrônicos; Gaz; Laticínios; Marke-
ting Esportivo; Material de Construção; 
Química; Seguradora; Serviços trans-
missão por satélite; Shopping Center;  
Universidades.
A gestão do negócio está designada pe-
los proprietários dos grupos a um diretor 
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geral profissional em 51% das emissoras. 
Essa atribuição da administração a um 
executivo demonstra a profissionalização 
do mercado formado, principalmente, por 
empresas familiares. O principal executi-
vo técnico de 51% das emissoras tem o 
cargo de gerente de engenharia, enquan-
to 33% designam como responsável um 
diretor de engenharia. Na área de opera-
ções, a porcentagem de gerentes como 
principal executivo é muito semelhante, 
50%. Somente 3% dos grupos pesquisa-
dos possui um diretor de operações. Jor-
nalismo e Operações são os departamen-
tos que concentram o maior número de 
funcionários nas emissoras. O perfil das 
emissoras pesquisadas aponta que 56% 
dos funcionários pertencem a esses de-
partamentos. Tabela 3

Uma carência apontada pela pesquisa é 
na área de manutenção. Menos da meta-
de das emissoras (43%) têm manutenção 
própria, 10% terceirizam integralmente e 

Faturamento  quantidd Emissoras (%)

De 1 a 2 milhões 3 33,33%

De 2 a 5 milhões 1 11,11%

De 5 a 10 milhões 1 11,11%

De 10 a 50 milhões 3 33,33%

acima de 50 milhões 1 11,11%

9 100%

OBS: dados não informados pela maioria das emissoras

Tabela 1 : Faturamento anual a emissora

Veículos e serviços coligados à TV  quantidd (%)

Rádios 23 32,39%

Sites/Portal 24 33,80%

Jornais 16 22,54%

Produtoras 7 9,86%

Outros (assessoria de imprensa) 1 1,41%

Total de empresas de comunicação pertencentes às TVs 71 100%

Tabela 2 : outras empresas de serviços de comunicação 
pertencentes ao mesmo grupo da emissora de tv
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Departamento  quantidade Func. (%)

Administração 876 17,11%

Engenharia 752 14,69%

Operações 1451 28,35%

Jornalismo 1475 28,81%

Comercial 354 6,92%

Produção 211 4,12%

5119 100%

Tabela 3 : Distribuição do número de funcionários por departamento na TV

Manutenção Técnica

Própria - 43%

Terceirizada - 10%

Mista - 46%

Tabela 4 : Responsabilidade 
pela manutenção técnica

Tabela 5 – Previsão data de migração 
para a digitalização

Ano no. emissoras (%)

2009 10 45,45%

2010 8 36,36%

2011 4 18,18%

Total 22 100,00%

Tabela 6 – Migração para a digitalização 
estúdios e HD

Ano no. emissoras (%)

2009 3 16,67%

2010 12 66,67%

2011 3 16,67%

Total 18 100,00%

área de interesse

Tecnologia da Informação

Transmissão - analógica e digital

Organização da produção

Jornalismo

Projetos técnicos

Recursos Humanos

Assessoria jurídica junto ao MiniCom

Conversão de formatos

Edição

Comercial

Marketing

Digitalização do Acervo

Administração

TV Digital

Redação

Engenharia

Produção de conteúdo

Tabela 7 - áreas de maior interesse 
para solicitar consultoria

46% tem a manutenção mista. Evidencia-
se uma oportunidade de mercado para 
empresas de manutenção. O quadro abai-
xo aponta quais empresas são mais pro-
curadas. Tabela 4

Os recursos de transmissão das emisso-
ras pesquisadas apontam para a carên-
cia de unidades móveis de externa (UM). 
Apenas 28% das emissoras possuem este 

recurso. Se 2009 foi o ano que 45% das 
emissoras digitalizaram seus sistemas 
de transmissão, 2010 é definitivamente 
o ano da migração para digital para 36% 
das televisões, restando apenas 18% 
delas com a perspectiva de digitalizar  
em 2011.

O dado mais atraente para o mercado 
industrial é apontado por 66% das emis-

soras que pretendem em 2010 migrar os 
estúdios para digital e adquirir equipa-
mentos HD. Esse dado revela o potencial 
do mercado nesta nova década que inclui, 
também, atendimento profissional. 57% 
das emissoras pretendem contratar con-
sultoria para esta fase e também apontam 
quais são as áreas de maior interesse 
para obter informações dos consultores 
especializados. Tabelas 5, 6 e 7.

A pesquisa deixa evidente o papel da SET 
na transmissão de conhecimentos e ponto 
de encontro do mercado. 51% dos entre-
vistados apontam os seminários regionais 
e o congresso anual como os principais 
eventos frequentados pelos profissionais. 
A NAB, nos EUA, também aparece como 
fonte de atualização, compreendendo 
18% das citações. 

O treinamento do fornecedor ou fabri-
cante é outro dado importante que apon-
ta uma oportunidade para empresas e 
instituições de treinamento técnico, pois 
18% dos entrevistados se mostram de-
pendentes dessa oportunidade de infor-
mação. A principal instituição de ensino 
apontada como uma fonte para atualiza-
ção em TV digital é o Inatel – Instituto 
Nacional de Telecomunicações, em San-
ta Rita do Sapucaí, MG. Uma porcenta-
gem mínima de entrevistados, menos de 
1%, aponta os cursos de universidades 
como local de atualização. É um dado 
que evidencia a necessidade de amplia-
ção do foco de cursos universitários que 
formam profissionais para o mercado de 
rádio e televisão digital. A área aponta-
da como a de maior carência para trei-
namento é a de operações, seguida da 
técnica e da produção, ambas apontadas 
como necessárias para aperfeiçoamento 
imediato nessa fase de digitalização. Ta-
belas 8 e 9.

As variações do mercado e a falta de há-
bito de planejamento levam a maior parte 
das emissoras a fazerem seus investi-
mentos em tecnologia de acordo com a 
necessidade. Por isso, 53% responderam 
que compram equipamentos sem uma 
previsão anual, enquanto 46% seguem 
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orçamento determinado pelo grupo em-
presarial. Tabela 10

Sobre a polêmica da multiprogramação, 
os dados da pesquisa se contrapõem à 
decisão do Ministério das Comunicações. 

64% das empresas pesquisadas são a 
favor da multiprogramção. Apenas 25% 
são contrários e outros 3% acham que 
a multiprogramação deve ser implemen-
tada como previsto no projeto inicial do 
SBTVD-T, mas não no momento atual. Ou-

Evento/local no. citações (%)

Congresso SET Nacional 29 26,13%

Seminários SET Regional 28 25,23%

NAB - EUA 20 18,02%

Treinamento do fornecefor ou fabricante 18 16,22%

Cursos independentes 4 3,60%

Inatel 3 2,70%

Cursos em universidades 1 0,90%

Pesquisa na internet 1 0,90%

Abert - Congresso 1 0,90%

IBC 1 0,90%

Visitas técnicas 1 0,90%

ILB 1 0,90%

ABTA - Congresso 1 0,90%

Agert - Congresso 1 0,90%

Uniglobo 1 0,90%

111 100,00%

Tabela 8 - quais eventos e locais para atualização você frequenta?

Temas para treinamento

Trasmissão

Operações - todas as áreas

TV Digital

Sistemas

Cinegrafia

Produção de conteúdo

Edição

Manutenção

Rota

Microondas

Programação

Gravação em estúdio

Tabela 9 : Responsabilidade 
pela manutenção técnica

Sim - 64%

Não - 25%

Sim, mas não agora - 3%

Deixar com opção da emissora - 6%

Tabela 11 : é a favor da multiprogramação?

Frequencia no. 
citações

(%)

De acordo com 
a necessidade

17 53,13%

De acordo com o 
orçamento anual

15 46,88%

32 100,00%

Tabela 10 - Frequencia de compra

Interatividade

Middleware Ginga

Digitalização estúdios e transmissor

Novas mídias digitais

Engenharia e sistemas

Operações

Arquivo de imagens e conteúdo

Compra de equipamentos

Multiprogramação

Tabela 12 : Carência do mercado
áreas de maior interesse de 
desenvolvimento das emissoras

tros 6% preferem que a escolha seja uma 
opção da emissora. Tabela 11.

Existe uma carência por profissionais 
que dominam além da tecnologia tam-
bém o conceito do novo modelo de ne-
gócio trazido pela televisão digital. Este 
modelo, ainda em desenvolvimento, se 
integra à base formada pelas multipla-
taformas digitais. A pesquisa evidencia 
algumas áreas de maior interesse que 
necessitam de empresas e especialistas 
para orientar os esforços da emissora 
em descobrir o melhor caminho para o 
perfil do grupo. A opção pela contratação 
de uma consultoria é uma das mais cita-
das pelos representantes das emissoras 
para atender a esta fase de digitalização 
com mais segurança. As maiores carên-
cias na Tabela 12.

Os resultados da pesquisa podem ser in-
terpretados por diversos olhares. Mas em 
resumo, demonstram o perfil do mercado 
em expansão com a digitalização, caren-
te de mão-de-obra e com necessidades 
de produtos e serviços. Resta aos profis-
sionais e empresas saberem aproveitar 
essas oportunidades e esses dados para 
darem passos seguros rumo a novos ne-
gócios e oportunidades.

*José Aronchi é jornalista e radialista - doutor em 
Ciências da Comunicação e consultor de conteúdo 
e formatos TVD/EAD - jcaronchi@uol.com.br



A tecnologia lED
Durante muitos anos, utilizamos os recur-
sos do planeta como se estes fossem ines-
gotáveis. Felizmente, este é um comporta-
mento que a sociedade de hoje em dia já 
não permite mais. Adquirimos novos hábi-
tos e o mais importante, tomamos cons-
ciência. Nessa nova jornada global foram 
várias as tecnologias que vieram como so-
lução para o desenvolvimento sustentável, 
uma delas é o LED. 

O Light Emitting Diode (LED) é um dispositivo 
emissor de luz que possui diversas aplicações 
no mundo atualmente. Podemos observar em 
sinais de trânsito, lanternas de carros, televiso-
res e equipamentos de iluminação profissional 
com atuação em fotografia, shows e televisão. 
Em alguns países, já encontramos os LED em 
iluminação pública e de interiores.

Em um mundo onde mais de 20% de 
toda energia elétrica gerada é destina-

da à iluminação, o LED representa im-
portante opção, pois sua eficiência é de 
90% contra menos de 10% das lâmpa-
das incandescentes. Pensando nisso, 
muitos países já inseriram na sua legis-
lação restrições à fabricação de lâmpa-
das incandescentes.

A luz do LED não é somente um assunto 
que apaixona, mas acreditamos que seja 
de vital importância para o desenvolvimen-

ILUMINAÇãO
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to da sociedade. Este assunto será tratado 
em três partes com os seguintes tópicos:

5600K – em algum momento 
você irá converter
A luz perfeita é a luz do Sol. É a que tem 
todas as cores de forma balanceada. É a 
luz de 5600 K. Na sua produção, em vários 
momentos, você terá que usar a luz 5600 K. 
Que pode ser alcançada por meio da própria 
iluminação, com o uso de filtro de correção 
na lente ou com a correção eletrônica na 
câmera (white balance). 

Atualmente, a maioria dos estúdios ainda 
usa iluminação de lâmpadas incandes-
centes de 3200 K. Na maioria das vezes, 
a correção é com o white balance das 
câmeras. Neste caso, não se perde inten-
sidade de luz, mas há perdas na relação 
sinal-ruído. Para corrigir a luz de 3200 K 
e balancear as cores, a eletrônica da câ-
mera terá que amplificar o canal de azul 
em cerca de 10 vezes (10 dB),  veja no 
espectrograma  da figura 1.

Amplificar 10 dB não sai de graça. O pre-
ço a pagar será a degradação do canal de 
azul: com aumento do ruído e perda da re-
solução. Faça o teste, é simples. Realize 
a mesma cena, gravada com a iluminação 
do Sol (5600 K) e gravada em estúdio com 
lâmpadas halogênas (3200 K). A diferença 
será notada mesmo com câmeras de baixa 
resolução. Essa degradação do canal azul 
destrói a qualidade da cena no HDTV, ape-
sar de ser aceitável em baixa resolução, 

Figura 1

Tabela 1 – Comparação entre luminária incandescente x lED

luminária Cor original Ivmax (5600K) Angulo (θ/2) Consumo

Dicroica GU5.3 2700 K 286 lx@1m 30o 50 W

Prolite Six (LED) 5600 K 1160 lx@1m 30o 11 W

por ser pouco percebida. Busque a quali-
dade em HDTV, usando 5600 K para evitar 
degradação da imagem. E uma sugestão, 
se mantiver a luminária com lâmpadas 
halogênas, é usar gelatina de correção de 
3200 K para 5600 K.

luz de lED –como comparar 
com as luminárias 
incandescentes
Uma pergunta recorrente é: qual a equivalên-
cia em watts quando se compara a luminária 
de LED com a incandescente? Esclarecendo: 
Watt (W) mede o consumo de energia elétri-
ca; Lux mede a quantidade de luz que uma 
luminária gera em uma determinada área; 
Kelvin (K) mede a Temperatura de Cor. En-
tão, para comparar a luminária de LED com 
a incandescente é necessário considerar 
as medidas de Lux, Kelvin e Watts. E para 
alcançar qualidade na iluminação de uma 
cena é determinante conhecer a relação de  
Temperatura de Cor (K) e Lux.

Como é do conhecimento de todos, em 
televisão tudo tem de ter as cores balan-
ceadas. Há quatro opções: Iluminar com 
uma luz branca (5600 K); Filtrar a luz; 
Filtrar na lente; Fazer um “White balan-

ce” na câmera. E efetivamente todas as 
medidas de luz para televisão deverão ter 
como referência a Temperatura de Cor de 
5600 K (luz branca).

Como já abordamos anteriormente, se 
você comprar uma luminária de 3200 K 
fatalmente terá que usar filtros para cor-
rigir a luz. No entanto, esses filtros re-
duzem a quantidade de luz que a cena 
receberá. De nada adianta comprar uma 
luminária com lâmpadas incandescentes 
de 300 W, se quando corrigir para 5600 K 
restarem apenas 300 lux. Com uma LED 
light você terá o mesmo efeito consumin-
do apenas 6 W e ainda reduzirá o calor 
emitido e o peso da luminária.

Apresentamos um exemplo de como 
comparar luminárias incandescentes com 
LED. No caso usamos uma lâmpada di-
cróica de 50 W, corrigimos sua tempera-
tura de cor original de 2700 K para 5600 
K com gelatinas de correção. O resultado 
está na tabela 1.

Neste contexto, concluímos que o LED equi-
vale a quatro lâmpadas dicróicas de 50 W 
cada, ou seja, o LED equivale a uma lâmpa-
da dicróica de 200 W.
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Ângulo de iluminamento – 
como escolher corretamente
Para o engenheiro Carlos Lobo, gerente 
do departamento de Operações de Enge-
nharia de Jornalismo da TV Globo, com 
mais de 30 anos de experiência na área, 
a temperatura de cor de 5600 K, o baixo 
consumo de energia, zero de emissão de 
UV, foram questões muito importantes na 
decisão de compra das luminárias LED, 
porém o que determinou a opção de seu 
departamento pelas luminárias foi o ân-
gulo de iluminamento. Com as novas câ-
meras com relação de 16 x 9, o ângulo de 
iluminamento de 60o (1/2 potência) é fun-
damental. Esse é um ponto muito impor-
tante e de difícil análise, pois raros são os 

fabricantes que especificam corretamente 
o ângulo de iluminamento.

O conceito do ângulo de iluminamento sur-
ge da necessidade de que toda a cena deva 
estar contida no mesmo diafragma (f-stop). 
Como a mudança em um ponto no diafragma 
corresponde a metade da intensidade da luz, 
o campo de visão da câmera deve estar ilu-
minado com flutuação máxima de 50%. 

Ângulo de luz
As câmeras atuais, que utilizam relação de 
aspecto de 16 x 9, possuem lentes com 
ângulos de visão de até 60 graus. Desta 
forma, o ângulo de iluminamento deverá 
acompanhar o ângulo de visão das câmeras 

e garantir que em 60 graus a luz varie no 
máximo em 50% ou meia potência.

Logo, as vantagens do LED sobre as lâm-
padas incandescentes são inúmeras: baixo 
consumo, fidelidade de cor, melhor controle 
da intensidade da luz, baixa geração de ca-
lor, zero de emissão de UV e, é claro, redu-
ção de custo operacional. Lembre-se de que 
ao comprar e usar luminária com lâmpadas 
incandescentes você estará gastando di-
nheiro e energia elétrica, em excesso, dois 
recursos que não são mais inesgotáveis.

*Ricardo Kauffmann é um dos fundadores e atu-
al conselheiro da SET. é diretor geral da Energia, 
empresa brasileira que desenvolve e fabrica ba-
terias e luminárias para televisão.

Fonte: Illuminance Distribution – www.arri.de
Figura 2 - ângulo de luz
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CAPER

A Screen Service, por sua vez, par-
ticipa pela segunda vez consecu-
tiva do evento, segundo informou 
Fabrizio Pires Reis, engenheiro do 
departamento técnico. “Fizemos a 
demonstração da transmissão do 
padrão brasileiro de TV digital”. A vi-
sitação diversificada foi um dos pon-
tos altos na visão de Reis, já que foi 
possível fazer contato com profissio-
nais dos diversos países da América 
do Sul. 

Para o diretor da CrossHost, Jailton 
dos Santos, a Caper chamou a aten-
ção porque tem estrutura e conceito 
muitos parecidos com a o Congres-
so SET e feira Broadcast & Cable. 
“Sondando algumas empresas que 
prestam serviços para radiodifusão, 
percebemos o impacto causado pela 
crise mundial, que atingiu diretamen-
te esse setor”, analisa Jailton.

Pós-produção, 
financiamento...
Apesar de não ter empolgado, o se-
minário abordou temas importantes 
para o mercado de radiodifusão como 
a nova pós-produção, financiamento 
de distribuição de conteúdo, operação 
de weisscam, regulamentação técnica 
da lei de serviços de comunicação au-
divisual e TV digital terrestre, áudio, 
iluminação, solução Triple Play, edi-
ção, entre outros, além de dois pai-
néis sobre o sistema brasileiro de TV 
digital, ISDB-TB. Durante a exposição 
também foram realizadas diversas 
atividades técnico-acadêmicas. 

As novidades que chamaram a aten-
ção foram as atividades relaciona-
das a Cinema, que lotaram todas as 
salas, como o Seminário “Som dire-
to e pós-produção de som utilizado 
no filme Tetro, de Francis Ford Co-

ppola” e a Master Class de ilumina-
ção de Cinema, ministrada por Félix 
“Chango” Monti, atual presidente da 
ADF (Associação Argentina de Au-
tores de  Fotografía Cinematográfi-
ca) e diretor de fotografía de vários 
filmes fundamentais na Argentina, 
como “La Historia Oficial” (ganhador 
do Oscar de “melhor filme estran-
geiro” em 1985). 

A Caper foi criada há 21 anos como 
uma associação sem fins lucrativos. 
Seu objetivo é defender e promover 
os direitos referentes à fabricação, 
importação e comercialização de todo 
aparato técnico destinado às emis-
soras de Rádio, Televisão, Cinema e 
Estúdios de Gravação para o mercado 
argentino. Ela também representa o 
interesse dos associados ante as au-
toridades públicas.

*Repórter da Revista da SET
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O Grupo Relator de Radiocomunicações 6 
(GRR 6) já tem o seu Plano de Traba-
lho para 2010. Durante o ano, o grupo 

deverá realizar quatro reuniões, sendo uma 

delas, durante o Congresso da SET em São 
Paulo. As outras três reuniões ocorrerão na 
sede da Anatel em Brasília. Veja o calendário 
das reuniões abaixo:
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Por Fabrício Corrêa de Araújo Oliveira* 

Ginga-J é incluído em proposta 
preliminar de revisão de 
recomendação do ITU-R1

O Brasil reforçou sua participação no 
cenário mundial de middlewares para 
interatividade da TV digital. Na últi-
ma reunião da Comissão de Estudos 
6 do ITU-R, o Brasil apresentou, em 
conjunto com o Japão, uma proposta 
de revisão da Recomendação ITU-R 
BT.1722, que trata da harmonização 
do conjunto de instruções para exe-
cução de aplicações interativas de 
TV digital. A proposta nipo-brasileira 
visava incluir o Ginga-J entre as pla-
taformas reconhecidas pelo ITU-R. A 
engenheira Ana Eliza Faria e Silva, da 
TV Globo e do Fórum do SBTVD, lide-
rou o grupo responsável por analisar 
as contribuições relacionadas ao tema 
e por redigir o documento temporário  
que foi considerado na reunião plená-
ria. A conclusão do trabalho de revisão 
da recomendação ficou para a próxima 
reunião do grupo, em abril de 2010.

ITU-R discute método 
de medição de volume 
de áudio (loudness)
Ainda não foi desta vez que se aprovou 
uma nova versão da Recomendação 
ITU-R BS.1770, que especifica o mé-
todo de medição do volume de áudio 
de programas de TV e rádio. A deci-
são ficou para a próxima reunião da 

Comissão de Estudos 6 do ITU-R, em 
abril de 2010. Para levar adiante os 
estudos necessários para finalização 
do processo de revisão, decidiu-se dar 
continuidade ao Grupo Relator sobre o 
tema, liderado pelo Sr. Scott Norcross, 
pesquisador do CRC (Communications 
Research Centre) do Canadá. Os pon-
tos que requerem mais estudos são o 
uso de um mecanismo de chaveamen-
to (gating) para exclusão dos períodos 
de silêncio ou de baixa atividade na 
determinação do volume de áudio to-
tal de um programa e a especificação 
de uma metodologia para avaliação de 
conformidade de medidores em rela-
ção à Recomendação. Espera-se que 
esses estudos estejam concluídos an-
tes da próxima reunião. 

Nova Recomendação do 
ITU-R especifica práticas 
operacionais para tratamento 
do volume de áudio 
(loudness) no intercâmbio 
internacional de programas
Aprovou-se uma nova Recomendação 
que especifica práticas operacionais 
relacionadas ao volume de áudio a se-
rem seguidas por ocasião da produção 
de programas para televisão digital 
voltados para intercâmbio internacio-
nal. Basicamente, a nova Recomenda-
ção estipula que os programas comer-
cializados internacionalmente devem 

incluir informação sobre o seu volume 
nos metadados contidos no fluxo de 
áudio ou, caso contrário, devem pos-
suir um volume total correspondente 
a –24 LKFS, medido segundo a Re-
comendação ITU-R BS.1770. A nova 
Recomendação deixa ao fornecedor do 
programa a escolha de quais trechos 
serão considerados na determinação 
do volume total do programa, poden-
do ser considerado o período integral 
de duração, ou apenas os trechos de 
diálogo ou de maior atividade sonora.

Participação do Brasil na 
União Internacional de 
Telecomunicações (ITU)
A participação do Brasil nas diversas 
comissões de estudo da ITU é coorde-
nada pelos Grupos Relatores das Co-
missões Brasileiras de Comunicações 
(CBCs), que se reúnem regularmente 
na sede da Anatel, em Brasília. A parti-
cipação nas CBCs é aberta a profissio-
nais, empresas e instituições com inte-
resses nas áreas de telecomunicações, 
radiocomunicações e radiodifusão. Os 
temas relacionados à radiodifusão são 
discutidos no Grupo Relator de Radio-
comunicações 6 (GRR 6) da CBC 2 – 
Radiocomunicações.

*Fabrício é líder do GRR 6 - Radiodifusão - CBC2, 

especialista em regulação  – Anatel, fcaoliveira@

anatel.gov.br  

1  Setor de Radiocomunicações da União Internacional de Telecomunicações, organismo da ONU para as Telecomunicações.

REUNIÕES DISCUTEM 
RECOMENDAÇÕES
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PlAno DE TRABAlHo PARA 2010

Por Fabrício Corrêa de Araújo Oliveira* 

Evento Data e horário local
Iª. Reunião do GRR6 3/3/2010, 10 às 17h Anatel, Brasília, DF
IIª. Reunião do GRR6 19/5/2010, 10 às 17h Anatel, Brasília, DF
IIIª. Reunião do GRR6 25/8/2010 (prevista) Congresso da SET, São Paulo, SP
IVª. Reunião do GRR6 17/11/2010, 10 às 17h Anatel, Brasília, DF

Evento Período (2010) local
Reunião CCP.II/CITEL 6/4/2010 a 9/4/2010 A definir
Reuniões da SG 6 20/4/2010 a 30/4/2010 Genebra, Suíça
SGT. 1/Mercosul A definir (abril ou maio) A definir
Reunião CCP.II/CITEL 31/8/2010 a 3/9/2010 Fortaleza, CE
Reuniões da SG 6 18/10/2010 a 29/10/2010 Genebra, Suíça
SGT. 1/Mercosul A definir (novembro ou dezembro) A definir

Comissões Brasileiras de 
Comunicações (CBCs)

As Comissões Brasileiras de Co-
municação (CBCs) são formadas 
com objetivo de viabilizar um 
ambiente para discussões dos 
posicionamentos nacionais so-
bre o tema, permitindo que a 
Administração brasileira atue de 
forma coordenada e integrada 
nos foros internacionais de te-
lecomunicações, como da União 
Internacional de Telecomunica-
ções (UIT-T, UIT-R e UIT-D),  Citel 
,Mercosul e de outros organis-
mos internacionais. A participa-
ção é aberta aos segmentos pú-
blicos e privados com interesse 
direto no setor de telecomunica-
ções e a especialistas que pos-
sam prestar colaboração nesta 
área. Mais detalhes podem ser 
acessados pelo site http://www.
anatel.gov.br/Portal/exibirPorta-
lInternet.do#.

*Fabrício é líder do GRR 6 - Radiodifusão - CBC2 - 
Especialista em Regulação - Anatel-- fcaoliveira@
anatel.gov.br -(61) 2312-1656

Reuniões internacionais
O GRR 6 é responsável pela preparação 
da administração brasileira para as reu-
niões da Comissão de Estudos 6 (SG 6) 
do ITU-R (Setor de Radiocomunicações 

da ITU), do Comitê Consultivo Permanen-
te II (CCP. II) da CITEL e do Sub-grupo 
de Trabalho 1 (SGT. 1) do Mercosul. 
Veja a seguir o calendário de reuniões  
desses grupos:

Principais Assuntos
Durante o ano de 2010, o GRR 6 pretende 
contribuir com diversos assuntos discutidos 
nos fóruns internacionais de que participa.  
Entre esses temas, destacam-se:
• critérios e modelos adequados ao pla-

nejamento da TV digital terrestre, consi-
derando tanto a recepção fixa, quanto a 
móvel e a portátil;

• requisitos e especificações de receptores 
de TV digital, além de metodologias para 
avaliação de conformidade de receptores;

• características das antenas usadas na re-
cepção de TV digital em UHF;

• proteção dos serviços de radiodifusão 
terrestre contra interferências produ-
zidas por outros serviços de teleco-
municações;

• estudos sobre radiodifusão sonora digital;
• interatividade de TV digital, dando conti-

nuidade à divulgação do GINGA nos fóruns 
internacionais;

• elaboração de um manual (handbook) da 
ITU sobre sistemas de TV digital;

• metodologias para a avaliação de qualida-
de de vídeo para TV digital;

• medição de volume de áudio em serviços 
de radiodifusão.

CbC
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No final de dezembro, a EBC realizou con-
sulta pública para averiguar, por meio de 
um Edital de Licitação, as empresas nacio-

nais e estrangeiras interessadas na construção 
de uma rede única, responsável por fornecer toda 
a infraestrutura para a transmissão digital nas 
TVs públicas do país. Nos dias 27 e 28 de ja-
neiro, a EBC organizou duas audiências públicas, 
no Rio de Janeiro e em Brasília, com o objetivo 
de levantar dúvidas dos empresários sobre as 
diretrizes da Parceria Público-Privada (PPP), que 
será firmada entre a EBC e as empresas. Ao todo, 
foram levantadas 50 perguntas nas audiências, 
em adição às 18 recebidas pela EBC via internet. 
As dúvidas mais freqüentes foram: a segurança 

jurídica do acordo, e as especificações exigidas 
para o funcionamento da RNTVPD; o Operador 
Único para sinal digital nas TVs Públicas. Até 
abril, as dúvidas serão filtradas e respondidas 
para elaboração do Edital de Concorrência, última 
etapa antes de começarem as obras. A empresa 
ou consórcio vencedor na concorrência vai cons-
truir a rede única que será gestada pela EBC. O 
projeto ficará em vigor por 20 anos prorrogáveis, 
segundo as normas das PPP's.

CTIC abre chamada pública 
O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tec-
nologias Digitais para Informação e Comunicação 

(CTIC) anunciou chamamento público para que gru-
pos de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias 
digitais de informação e comunicação apresentem 
propostas de projetos em tecnologia e soluções 
para suporte a conteúdos digitais aplicados ao Sis-
tema Brasileiro de TV digital (SBTVD). As propostas 
serão recebidas até o dia 28/2. De acordo com a 
RNP, responsável pelo CTIC, devem focar a forma-
ção do arcabouço tecnológico para a confecção e 
o processamento avançados de conteúdos digitais 
no SBTVD, tais como distribuição e armazenamen-
to, entre outros. A proponente deverá ser uma Ins-
tituição de Ensino Superior ou de Pesquisa, pública 
ou privada, sem fins lucrativos, cujos pesquisadores 
e grupos de pesquisa sejam capazes de trabalhar 

Rede ÚnICa paRa TRansmIssão 
dIgITal nas TVs pÚblICas 
*Roberto Perrone
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em ambiente de operação em rede. Os projetos 
submetidos à pré-seleção devem ter orçamento 
máximo de R$ 150.000,00 cada, com prazo de re-
alização entre 12 e 18 meses. Acesse http://www.
rnp.br/noticias/2010/not-100122.html

nove milhões de TVs 3D até 2012
A empresa de pesquisa DisplaySearch acredita que 
serão vendidos em todo o mundo até 2012 cerca 
de 9 milhões de aparelhos de TV 3D. Isso repre-
senta apenas uma fração do mercado mundial de 
televisores calculado em milhões de aparelhos. 
Vários fabricantes lançaram modelos na Consumer 
Electronics Show, feira de eletrônicos, de Las Vegas. 
Veja texto nesta edição. Fabricantes tem feito par-
cerias com produtores de conteúdo e distribuidores 
para intensificar as opções, já que o mercado de 
programas em 3D ainda é escasso. (da Reuters)

Esqui com óculos de 5 MP 
Os esquiadores podem contar com uma novida-
de tecnológica. Trata-se do Summit Series D1, 
óculos protetores que possuem uma câmera de 
5 MP acoplada ao acessório.O objetivo é o mes-
mo de outros óculos que protegem a vista contra 
a iluminação intensa da neve e outras impure-
zas. Mas o lançamento da empresa americana 
Liquid Image também tira fotos e grava vídeos, 
que contam com resolução de DVD (720 x 480 
pixels). A bateria interna recarregável dura apro-
ximadamente 2 horas de vídeo e armazena até 
2200 fotos. A memória interna pode chegar até 
16 GB. O produto chega ao mercado nos Esta-
dos Unidos em julho, estimado em US$ 149. 

Picoprojetores
Algumas empresas estão apostando em exibir 
imagens de TV em escala muito reduzida, por in-

termédio de pequenos aparelhos de celular. São 
os chamados picoprojetores. Mas ainda são raros 
os produtos comerciais equipados com ele. Há 
promessas bastante ambiciosas de uma série de 
empresas em lançar produtos nessa linha. Já exis-
tem empresas que apresentaram recentemente 
projetores do tamanho de um sabonete que re-
produzem imagens límpidas utilizando tecnologia 
a laser. A aposta é que essa tecnologia será logo 
incorporada em aparelhos como câmeras e celu-
lares. As expectativas são de que essa tecnologia 
será incorporada na mesma velocidade a exemplo 
das câmeras fotográficas nos celulares.

Televisão quadricromática
Está chegando a TV quadricromática. Até então, 
as TVs trabalham como três cores: vermelho, 
verde e azul, gerando o RGB. Agora, com a 
adição do amarelo, se consegue uma variação 
cromática bastante elevada, podendo chegar 
a trilhões de cores na tela. Os televisores com 
essa tecnologia usam retroiluminação (backli-
ght) LED. A tendência é ter uma fidelidade mui-
to maior da cor original da cena. 

*Roberto é editor da Revista da SET
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Segundo a empresa de pesquisa DisplaySearch, serão 
vendidos em todo o mundo até 2012 cerca de 9 milhões 
de aparelhos de TV 3D

Óculos protetor de esqui com câmera de 5 MP para fotos e ví-
deos

CAlEnDáRIo DA SET PARA 2010
A agenda da radiodifusão promete em 2010. A SET já definiu seu calendário no Brasil e no exterior.

VEJA ABAIXO, PARTICIPE! SEJA UM PATROCINADOR dos EVENTOS DA SET! 
Para maiores informações sobre parcerias/patrocínios com a SET entre em contato pelo email set@set.com.br

Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão

Rio de Janeiro/RJ	 Rua	Jardim	Botânico,700	–	Sala	306	–	Cep.	22461-000			•			Tel.:	+	55	(21)	2512-8747	–	Fax	+	55	(21)	2294-2791			•			 
 www.set.com.br – set@set.com.br 

São Paulo/SP Av.	Auro	Soares	de	Moura	Andrade,	252	–	Cj.	11-	Cep.	01156-001			•			Tels.:	(11)	3666-9604	/	3667-1121

EVENTO LOCAL MÊS PÚBLICO

SET SUDESTE Belo Horizonte Março/2010
Expectativa – 150 
profissionais participantes

SET E TRINTA (na 
NABSHOW 2010

Las Vegas - EUA Abril/2010 300 participantes

SET SUL Porto Alegre/RS Junho/2010 150 participantes
Transmissão ao vivo, via satélite para os 
profissionais de Florianópolis e Curitiba

SET NORDESTE
Recife/PE Julho/2010 150 participantes

CONGRESSO SET São Paulo/SP Agosto/2010 1.400 participantes Paralelo a Broadcast & Cable

SET NORTE Manaus/AM Novembro/2010 150 participantes

SET CENTRO-OESTE Brasília/DF Novembro/2010 150 participantes
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A diretoria da SET começa a definir sua parti-
cipação na NAB, maior feira de broadcasting 
do mundo, que vai acontecer entre10 a 15 

de abril, em Las Vegas. No dia 26 de fevereiro, na 
sede do Rio de Janeiro, e posteriormente no dia 13 
de março, em São Paulo, estão marcadas reuniões 
nas quais os diretores da entidade vão deliberar 
sobre a organização do tradicional SET e Trinta. A 
NAB deve receber algo em torno de 100 mil visi-
tantes. As previsões dão conta ainda que de esta-
rão presentes 1.500 expositores de 157 países. 

Calendário da SET para 2010
A agenda da radiodifusão promete em 2010. A 
SET já definiu seu calendário no Brasil e no exte-
rior. Em março, o Teatro Alterosa, localizado em 
Belo Horizonte (MG), será palco do SET Sudeste. 
Há oito anos o local serve como ponto de en-
contro para troca de conhecimentos sobre bro-
adcasting. Ao todo, 150 profissionais da região 
Sudeste assistem a 20 apresentações durante 
dois dias. Os temas em pauta são as perspecti-
vas atuais das modalidades da Convergência Di-
gital e os impactos no mercado. No mês seguinte 
a SET participa da NAB (veja nota anterior). 

Em Junho a SET realiza o SET Sul 2010, em 
Porto Alegre (RS). A entidade vai disponibili-
zar salas para assistir a transmissão ao vivo 
a partir de Florianópolis e Curitiba. O SET Sul 
2010 será transmitido ao vivo, via satélite, 
com cobertura nacional, em sinal aberto e 
gratuito para emissoras de TV. Julho é a vez 
do Nordeste sediar novo encontro regional. 

O mês de novembro encerra o cronograma 
de congressos e exposições da SET, com os 
dois últimos eventos regionais da entidade: O 
SET Norte, em Manaus, demonstra a tradição 
da capital amazonense em promover grandes 
eventos do mercado de radiodifusão. A agen-
da termina na capital do país: o Distrito Fe-
deral recebe o SET Centro Oeste, que traz 14 
apresentações e 150 profissionais presentes.

Agência de publicidade
A SET pode ter em breve a ajuda de uma agên-
cia de publicidade. A informação é da diretora de 

oRGAnIzAnDo o SET E TRInTA 
* Raphael Bontempo

eventos, Daniela Souza, que vem aventando essa 
possibilidade para que essa empresa reformate 
a imagem da entidade, bem como gerencie a 
comunicação em eventos regionais.

Retrospectiva - 2009
o Maior congresso da história
Em um ano marcado pelos temores da crise 
econômica mundial, o Congresso da SET de 
2009, realizado em agosto, superou todas as 
expectativas. A edição do ano passado foi a 
maior da história da Sociedade Brasileira de 
Engenharia de Televisão. E para 2010 as ex-
pectativas são as melhores para o Congresso 
da SET, ano que reserva grandes novidades 
para o universo da radiodifusão. 

Congresso SET 2010

O mês de agosto é fértil para a radiodifusão: no Centro de Convenções Imigrantes, em São Paulo, 
ocorre o SET 2010 – Congresso de Tecnologia e Televisão. O evento dura 4 dias e conta com 48 
sessões. A previsão é de 180 palestrantes e 1.400 participantes. Entre os temas em pauta no 
evento estão: Cenários Tecnológicos dos Meios de Comunicação e Entretenimento Atual e Futu-
ro - Brasil, América Latina, Mundo; e Conteúdo Eletrônico Audiovisual: Criação, Gerenciamento 
& Sistemas, Comercialização, Distribuição & Entrega e Consumo. Simultaneamente acontece o 
Brodcasting & Cable 2010 – Feira de equipamentos e serviços. Com grande expressão no setor, 
o evento estima a presença de 10 mil visitantes e 120 expositores, durante três dias.

Grandes nomes da radiodifusão brasileira em evento histórico da SET

A presidente da SET, Liliana Nakonechnyj, discursa durante 
edição 2009 do SET e Trinta

*Raphael é repórter da Revista da SET.

Revista da Radiodifusão ao seu alcance! 
A terceira edição da Revista da Radiodifusão, uma rica coletânea de trabalhos aca-
dêmicos relacionados à Televisão Brasileira, está agora ao click do mouse. Para sua 
comodidade, a SET coloca a edição da revista em formato eletrônico.
O usuário pode consultar todo conteudo em www.set.com.br/revistadaset/index.html, ou 
navegar pelo site da SET (www.set.com.br) e clicar na seção ‘Acadêmicos’, localizado na 
coluna à esquerda da homepage.

APRoVEITE!

SET e Trinta 2009
Participação eloqüente da SET em 2009 na 
NAB, maior evento de broadcasting do mundo, 
através do SET e Trinta. A edição do ano passa-
do apontou o panorama positivo da radiodifusão 
brasileira, bem como a crescente participação 
dos profissionais brasileiros no exterior.

Divulgação

Divulgação
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GAlERIA DoS FunDADoRES
AMPEX – CERTAME – EPTV/CAMPINAS – GLOBOTEC – JVC/TECNOVÍDEO – LINEAR – LYS ELETRONIC 

PHASE – PLANTE – RBSTV – REDE GLOBO – REDE MANCHETE – SONY – TEKTRONIX - TELAVO

REVISTA DA SET
A SET – SoCIEDADE BRASIlEIRA DE EnGEnHARIA DE TElEVISão, é uma associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que tem por finalidade a difusão, a expansão e o 
aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, operacionais e científicos relativos à engenharia de televisão e telecomunicações. Para isso, promove seminários, congressos, cursos, 
teleconferências e feiras internacionais de equipamentos, além de editar publicações técnicas visando o intercâmbio e a divulgação de novas tecnologias.

DIRETORIA

BIênIo 2008 - 2010 – DéCIMA PRIMEIRA DIREToRIA SET 
  

Presidência
Presidente: Liliana Nakonechnyj
Vice-Presidente: Olímpio José Franco
Diretor Executivo: José Munhoz
Assessor: Romeu de Cerqueira Leite
  
Diretoria Editorial
Diretora: Valderez de Almeida Donzelli

Comitê Editorial:
Ana Eliza Faria e Silva
Francisco S. Husni Ribeiro
José Antonio de Souza Garcia
Marcio Pinto Pereira
Otávio Emanuel R. Ferreira Lima
 
Diretoria de Ensino
Diretor: Carlos Nazareth 
Vice-Diretor: Eduardo de Oliveira Bicudo

Comitê de Ensino: 
Carla Pagliari
Frederico Rehme
Gunnar Bedicks
Thais Waismann
Tom Jones Moreira
 
Diretoria de Eventos
Diretora: Daniela Helena Machado e Souza 
Vice-Diretor: José Wander Lima e Castro

Comitê de Eventos:
José Marcos Freire Martins
Leonardo Scheiner
Luis Fabichak
Silvino Almeida
Sundeep Jinsi
 
Diretoria de Marketing
Diretor: João Braz Borges
Vice-Diretor: Cláudio Eduardo Younis

Comitê de Marketing:
Eliane Menezes Mauro
Niels Walter Nygaard
Paulo Roberto Monfrin Canno
Paulo Henrique C. Viveiros Castro
Yaskara Laudares
 
Diretoria de Tecnologia
Diretor: Raymundo Costa Pinto Barros
Vice-Diretor: Alexandre Yoshida Sano

Comitê de Tecnologia:
Alfonso Aurin Palacin Jr.
Carlos Fini
Cicero Legname Marques
Guilherme Silva Ramalho
José Roberto Elias
 
Diretoria de Cinema Digital
Diretor: Celso Eduardo de Araújo Silva
Vice-Diretor: Alex R.dos Santos Pimentel
  
Diretoria de TI / Internet
Diretor: José Marcelo Amaral
Vice-Diretor: José Olairson Valentim
  
Diretoria de Produção de Conteúdo
Diretor: Nelson Faria Junior
Vice-Diretor: Paulo Mitsuteru Kaduoka
  
Diretoria de Rádio
Diretor: Ronald Siqueira Barbosa
Vice-Diretor: Carlos Antonio Coelho
  
Diretoria de Interatividade
Diretor: David Britto
Vice-Diretor: Ana Paula Franco Paes Leme
  
Diretoria de TV por Assinatura e 
novas Mídias
Diretor: Antônio João Filho
Vice-Diretor: Luis Olivalves
  
Diretoria de TV Aberta
Diretor: Fernando Pelégio
Vice-Diretor: Luiz Eduardo Leão de Carvalho
  
Diretoria Industrial
Diretor: Dante João Stachetti Conti
Vice-Diretor: Moris Arditti
   
Diretoria Regional norte
Diretor: Nivelle Daou Junior  
Vice-Diretor: Aguinaldo Silva

Comitê Regional norte:
Belarmino Afonso Stein
Denis Corrêa Brandão
Henrique Camargo
José Gonçalves Ferreira Neto
Tarcísio José D’Avilla
 
Diretoria Regional nordeste
Diretor: Antonio Roberto Paoli
Vice-Diretor: José Augusto de Matos Almeida

Comitê Regional nordeste:
Anderson Fernandes 
Jaime Manuel C. F. Fernandes 
Washington Gasparotto 
Luis Moraes Costa 
Ubaldo Rivera Gómez 
 
Diretoria Regional Sudeste
Diretor: Geraldo Cardoso de Melo
Vice-Diretor: Gilberto Fernandes

Comitê Regional Sudeste:
Antonio Carlos de Assis Brasil
Edson Siquara
Francisco Garcia
Renato Favilla Lucca de Paula
Warxio Luiz Rocha
 
Diretoria Regional Centro oeste
Diretor: Antonio Leonel da Luz
Vice-Diretor: Toshihiro Kanegae

Comitê Regional Centro oeste:
Antonio Celso Berbel
Cledimar Pereira
Emerson Weirich
Gilberto Fagundes
Luiz Antônio Botelho da Cruz
 
Diretoria Regional Sul
Diretor: Fernando Fernandes Ferreira
Vice-Diretor: Celso Schmitt

Comitê Regional Sul:
Ivan Miranda
Rafael Alexandre Mafra
Sok Won Lee
Vicente Rossi
Vinícius Vasconcellos
 
Conselho Fiscal
Djalma Silveira Ferreira
Enio Sérgio Jacomino
Maria Eloisa F. dos Santos
Ricardo Fonseca de Kauffmann
Roberval Freitas Pinheiro
 
Conselho de Ex-Presidentes
Adilson Pontes Malta
Carlos Eduardo de Oliveira Capellão
Fernando Bittencourt
José Munhoz
Liliana Nakonechnyj
Olímpio Franco
Roberto Dias Lima Franco








