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Atenta à evolução das tecnologias que 
apareceram nos últimos anos, a So-
ciedade Brasileira de Engenharia de 

Televisão (SET) preparou o Congresso SET 
2012 com base em temas debatidos em 
eventos mundiais de tecnologia e àqueles 
pertinentes a realidade dos radiodifusores 
brasileiros. A entidade também quer mos-
trar o avanço das tecnologias implantadas 
e temas que começam a ser debatidos em 
outros países, mas que ainda não chegaram 
por aqui. “É necessário vislumbrar o futuro, 
tendo painéis com tecnologias que, mesmo 
que demorem a chegar por aqui, precisam 
começar a ser trabalhadas”, acredita Liliana 
Nakonechnyj, presidente da SET. 

O evento que acontece entre os dias 20 e 
23 de agosto, no Centro de Convenções 
Imigrantes, em São Paulo, conta com 180 
palestrantes. Ao longo de seus quatro dias 
acontecerão 45 sessões onde serão tratados 
temas como: câmeras para captação, siste-

mas de automação para jornalismo, novos 
modelos de contribuição de redes sociais, 
armazenamento e gestão de conteúdo digi-
tal, um painel de cinema sobre o High Frame 
Rate (HFR), projeção a laser, soluções 4k e 
switch off  brasileiro. Os eventos esportivos 
também foram pautados para o congresso 
e nas palestras além da parte técnica de 
transmissão e captação das imagens, será 
abordada a importância da mão de obra 
especializada para atender a demanda que 
acontecerá no Brasil. 

No primeiro dia acontecem treze palestras 
entre elas: Espectro – Satélites da Banda C 
x Imax EM 3.5 GHz moderada por Marcelo 
Martins, da Century; Armazenamento Digital 
de Conteúdo – Infra/Datacenters moderada 
por Armenio Lobato; TVD: Tutorial - Tecno-
logias De Recepção Terrestre moderada por 
Gunnar Bedicks, da Universidade Mackenzie; 
Jornalismo - Novas Câmeras/ Automação - 
moderada por Antonio Berbel, da TV Globo; 

P&D: Acadêmico Científico moderada por 
Carlos Nazareth, do Inatel; Digital Workflow 
e Cloud Computing moderada por Emerson 
Weirich, da EBC; Acessibilidade moderada 
por Esdras Mirandas, da TV Jangadeiro; Jor-
nalismo ao Vivo moderada por Luiz Gurgel, 
da TV Jornal de Recife; Mercado: Evolução 
moderada por Paulo Kaduoka, da PSK En-
genharia; Digital Workflow e Cloud Editing 
moderada por Marcio Pereira, da TV Futura; 
TVD: Medidas em Ambiente Digital mode-
rada por José Antônio Garcia, da TV Brasil; 
Jornalismo - Novos modelos de contribuição 
e Redes sociais - moderada por Raimundo 
Lima do SBT; Produção Digital - 4K, 8K, No-
vos Codecs - moderada por Raymundo Bar-
ros, da TV Globo.

No painel Acadêmico Científico o congres-
sista pode assistir as apresentações sobre 
o conforto visual estereoscópico e determi-
nação de valores de paralaxe na câmera 3D 
Sony HDR-TD10. O engenheiro Helio Godoy 

Por Gilmara Gelinski
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CONGRESSO SET 2012 DISCUTE O FUTURO DA RADIODIFUSÃO 
E A EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS QUE SURGIRAM NOS 
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de Souza, da Universidade de Minas Gerais 
falará sobre a dificuldade na determinação 
da paralaxe da imagem que ocorre nas câ-
meras “domésticas” de vídeo 3D com duas 
objetivas e monitor autoestereoscópico. 
Será descrita uma metodologia para revelar 
a zona de conforto estereoscópico da câme-
ra 3D Sony HDR-TD10 e indicado um pro-
cedimento de controle de paralaxe. Outros 
seis temas também serão apresentados no 
primeiro painel dos Acadêmicos Científicos. 

Na terça-feira, após a cerimônia de aber-
tura, os trabalhos começam a partir das 
11h00 horas. Neste dia acontece o “Se-
minário Internacional ISDB: no Brasil e em 
Outros Países” moderado pelo vice pre-
sidente da SET Olímpio Franco. O painel 
mostrará o status do desenvolvimento e 
das implantações no Brasil, no Japão e 
nos demais países que adotaram o ISDB-
-T, bem como as perspectivas do atual 
trabalho das normas em desenvolvimento 
pelo Fórum SBTVD no Brasil e pelo ISDB-T 
Internacional. O presidente do Fórum In-
ternacional SBTVD, Roberto Franco, dará 
um panorama brasileiro sobre a implanta-
ção da TV digital, mercado de TV Aberta, 
cobertura nacional de DTV e apresentará 

números da indústria de consumo e as 
produções de interatividade.

Além de comandar a cerimônia de abertura, 
no mesmo dia, a presidente da SET, Liliana 
Nakonechnyj estará à frente do painel “Futu-
re of Broadcast TV -  FoBTV: a evolução da 

televisão terrestre em direção a um padrão 
global: sonho ou realidade?”. A presidente 
falará sobre a iniciativa FoBTV, que já con-
grega organizações em prol de futuras gera-
ções de televisão, que sejam globais, assim 
como acontece no setor da comunicação 
móvel. Serão apresentadas tecnologias, em 

A presidente da SET estará à frente do painel FoBTV
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desenvolvimento, possíveis candidatas a 
integrar a próxima geração. Entre os pales-
trantes estarão presentes o representante 
da Future of Terrestrial Broadcast na Euro-
pa, Gerard Faria, da França, e a engenheira 
Carla Liberal Pagliari, do comitê da diretoria 
de ensino da SET, que falará sobre a nova 
geração de padrões de codificação de vídeo 
HEVC. Trata-se de um projeto colaborativo 
entre o ITU-T Video Coding Experts Group 
(VCEG) e a ISO / IECE Moving Picture Experts 
Group (MPEG). 

Ainda no segundo dia acontecem também 
painéis sobre: Convergência Broadcast/Bro-
adband: Impacto das novas ofertas conver-
gentes broadcast/broadband nas redes Te-
lecom por Marcelo Souza da TV Globo; TVD: 
Switch Off no Brasil por Fernando Ferreira, 
da RBSTV; Esportes – Olimpíadas por Valde-
rez Donzelli, da ADTHEC - Engenharia & Sis-
temas; Cinema Digital - Captura de Vídeo – 
HFR, Projeção laser PRO - por Celso Araújo, 
da TV Globo; TV Por Assinatura - Evolução de 
Distribuição de Conteúdo por Antonio João, 
da Via Embratel; Satélite/Fibras Ópticas - 
Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 
2016 – por José Raimundo Cristóvam, da 
Unisat; 3DTV por José Dias, da TV Globo.

Para aqueles que estão interessados na 
transmissão dos eventos esportivos, o pai-
nel moderado por José Marcelo, da Rede 
Record, terá a participação do engenheiro 
Takayuki Ito da NHK do Japão. Ele falará 
sobre a tecnologia Super Hi-Vision public 
viewing utilizada nos jogos Olímpicos de 
Londres 2012. O engenheiro José Raimundo 
Cristóvam moderador de dois painéis sobre 
esportes abordará em uma sessão a prepa-
ração das operadoras para vencer dois gran-
des esportivos – Olimpíadas e Copa do Mun-
do - e ainda terem fôlego para atender todas 
as outras demandas nos próximos cinco 
anos. No outro painel será discutida a mão 
de obra especializada. A diretora editorial da 
SET, Valderez Donzelli, também apresentará 
um painel sobre Olimpíadas.

O terceiro dia são mais quinze painéis apre-
sentados em cinco salas sob os temas: Con-
vergência Broadcast/Broadband: Além Da 
TV - O Que Vem Por Aí? por Roberto Fran-
co, do SBT; Capacitação Profissional - Copa 
2014 e Olimpíadas: Há mão-de-obra quali-
ficada e em formação? por José Raimundo 
Cristovam, da Unisat; TVD: Interiorização 
por João Vandoros, da Rede Bandeirantes; 
Áudio sobre Ethernet x Madi - Padrões e 

PRÉ-CONGRESSO SET 2012

Os trabalhos acadêmicos científicos serão apresentados em dois dias

O Congresso SET reúne engenheiros e afins de todo o Brasil

Esportes será um tema bastante discutido no congresso 
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Interoperabilidade – por Luiz Fausto, da TV 
Globo; Sinal Digital: Conectividade E Trans-
porte - Vídeo, Áudio e Dados – por Claudio 
Younis, da Eletro Equip; Convergência Bro-
adcast/Broadband - OTTs: Visão dos novos 
players: Yahoo, Netfix ,Cisco – por Carlos 
Fini, da TV Globo; O Poder da Inovação na 
TV - Novas tecnologias revolucionando em 
um mundo colaborativo – por Nelson Faria, 
da TV Globo; TVD: Interiorização - Apresen-
tação de casos – por Paulo Canno, da TV 
Gazeta; Áudio Loudness - Critérios técnicos, 
metodologias, prazos de implementações e 
sanções estabelecidos pela regulamenta-
ção da Lei n°10.222/2001 – por Alexandre 
Sano, do SBT; Produção: Ciência Da Cor  - 
Workflow do set de gravação à pós produção 
– por Paulo Henrique Castro, da TV Globo; 
Internet - Vídeo na web e os impactos no 
broadcast - Marcello Azambuja, da Globo.
com; Convergência Broadcast/Broadband: 
Talkshow, por Fernando Bittencourt, da TV 
Globo; Áudio: Inovações em Ferramentas de 
Processamento por Rodrigo Meirelles, da TV 
Globo; Produções e Produtoras: Cases, por 
Celso Araujo, da TV Globo.

Assim como no congresso passado, o Minis-
tério das Comunicações e a Anatel estarão 

presentes no evento. Os representantes dos 
dois órgãos participarão do painel modera-
do por Tereza Mondino, da TM Consultoria 
em Telecomunicações, que tratará sobre 
questões regulatórias e tratamento de pro-
cessos. Será uma boa oportunidade para 
os congressistas atualizarem suas informa-
ções sobre regulamentação, procedimentos 
e tratamento de processos, e tirarem suas 
dúvidas sobre os projetos apresentados ao 
Ministério e a Anatel. O painel acontece na 
quarta-feira. 

Para finalizar os trabalhos, o quarto dia tem 
mais quinze sessões com muitos temas no-
vos, entre eles: Transmidia: Experiências Em 
TV, por Rodrigo Arnaut, da TV Globo; Inter-
net: IPv6 - Desafios e Oportunidades da nova 
versão do protocolo da internet, por Jacques 
Varaschim; P&D: Distribuição do BTS por 
Redes de Comunicação - Satélite, Micro-On-
das e Fibra Óptica, por Cristiano Akamine, da 
Universidade Mackenzie; DTVI: PPB, Merca-
do, Boas Práticas, por Fabio Angeli, da Rede 
Record; O 4G a Serviço da Radiodifusão - 
Evolução das redes de dados celular para 
4ª geração, por Eduardo Bicudo, da EBCom; 
P&D em Radiodifusão - Os líderes dos la-
boratórios de pesquisa apresentarão ao pú-

blico o “estado da arte” de suas pesquisas, 
por Frederico Rehme, da RPC TV; Mídias (E 
Redes) Sociais: Estratégias, Oportunidades 
e Riscos para a Radiodifusão, por Valdecir 
Becker, da SACI; Produção: Iluminação – Por 
que com LED? Quais são as tendências? por 
Cícero Marques, do SBT; DTVI: O Futuro Da 
Interatividade - Inovação e Aplicativos na TV, 
por Salustiano Fagundes, da HXD; Sinal Digi-
tal: Antenas Coletivas - Recepção e distribui-
ção de sinais digitais em sistemas coletivos, 
por Eduardo Bicudo. 

Para completar o ciclo de palestras do último 
dia haverá dois seminários sobre Mídia Digi-
tal Out Of Home – DOOH. O primeiro é “A TV 
que cresceu e saiu de casa” moderado por 
Arnold Correia, da Subway Link. O segundo 
é sobre “Visões complementares para um 
novo negócio”. O rádio também terá duas 
sessões uma coordenada por Marco Túlio, 
do Sistema Globo de Rádio, e a outra fica a 
cargo do presidente da AESP Rodrigo Neves. 
O diretor de ensino da SET, Carlos Nazareth, 
encerra o ciclo do Acadêmico Científico com 
a apresentação de sete trabalhos. 

O congresso terá a mesma estrutura de 
2011. Os palestrantes serão recebidos na 



Sala SET onde poderão finalizar suas pa-
lestras juntamente com os moderadores. A 
cobertura do Congresso será realizada pelos 
profissionais de mercado e foi desenvolvido 
um aplicativo de divulgação para celular. 
Pelo site da entidade, o congresso poderá 
ser acompanhado diariamente através das 
edições do Day by Day. As páginas da SET 
no Facebook e Twitter também serão am-
bientes de interação para os internautas 
durante e depois das palestras. 

As instalações do congresso também serão 
palco para o Projeto Comprador do Sindvel. 
Segundo José Leandro de Souza, adminis-
trador do PSI, na segunda feira será reali-
zado a rodada de negócios. Os empresários 
brasileiros participantes da rodada poderão 
conversar com compradores de países como 
Angola, México, Costa Rica, Colômbia, Peru, 
Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai. Após 
acompanhar a cerimônia de abertura, na 
terça feira, o Sindvel acompanha um grupo 
de representantes de 16 países para visitar 
os estandes da Broadcast & Cable. 

Comunicação Visual
Responsável pela criação do projeto da comu-
nicação visual do evento, a agência Ting se 
baseou na representação visual de todas as 

tecnologias envolvidas no mercado global do 
setor de radiodifusão, produção, transmissão 
e audiovisual apresentando o mundo forma-
tado em diversos displays (TVs, monitores, 
celulares, tablets, etc.). A equipe de criação 
deu ênfase, principalmente, nos dois principais 
eventos esportivos que acontecerão no Brasil 
- Olimpíadas e Copa do Mundo -, e que irão 
demandar todas estas inovações tecnológicas 
que estarão presentes no Congresso SET 2012 
e na feira Broadcast & Cable.

De acordo com Ricardo Mori, diretor de 
criação da agência, o desafio para o projeto 
deste ano foi buscar inovação novamente 
num conceito visual arrojado, unindo todos 
os aspectos das tecnologias em evidência, 
de forma clara, objetiva e moderna. “O pro-
cesso de criação e desenvolvimento da arte 
conceitual do Congresso 2012 se deu num 
período de aproximadamente trinta dias, 
desde o desenvolvimento do conceito até a 
aprovação final pela diretoria”.

Os layouts foram criados para serem apli-
cados em todas as peças relacionadas à 
comunicação do evento, envolvendo pai-
néis, programação, kits promocionais, nas 
instalações área que abrigará o coquetel 
de entrega do Prêmio SET 2012, além, dos 

informativos enviados por e-mail, convites 
e divulgação em formato de anúncio e na 
Revista SET.

Prêmio SET 2012
Em seu terceiro ano consecutivo, o Prê-
mio SET já é uma tradição do Congresso 
da SET. Criado em 2010 para incentivar o 
desenvolvimento tecnológico da televisão 
brasileira, a premiação agracia os melho-
res profissionais e as empresas, que devem 
estar estabelecidas no Brasil diretamente 
ou através de representante ou distribuidor 
oficialmente reconhecido. Após a inscrição 
dos projetos desenvolvidos entre os anos de 
2011 e 2012, a diretoria da SET selecionou 
escolheu os melhores trabalhos, exceto os 
acadêmicos, e os submeteu à votação dos 
associados através do site www.set.com.br. 
Os trabalhos acadêmicos são indicados e 
eleitos pelos revisores do comitê acadêmico 
científico.

Em função das mudanças tecnológicas e de-
mandas de mercado, as categorias ganha-
ram novas características. A categoria sobre 
interatividade, por exemplo, foi direcionada 
para projetos destinados ao Ginga, contem-
plando assim, o middleware brasileiro. Este 
ano, o Prêmio terá dez categorias, uma a 
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mais do que na edição passada. A seguir: 

01. Melhor solução em transmissão e/ou re-
cepção ISDB-T

B
; 

02. Melhor solução de interatividade desenvol-
vida para a televisão digital terrestre base-
ada em middleware Ginga; 

03. Melhor solução de mobilidade em televisão 
digital ;

04. Melhor solução em gerenciamento de con-
teúdo (MAM) e/ou workflow;

05. Melhor solução em produção para espor-
tes;

06. Melhor solução em integração de novas 
mídias;

07. Melhor projeto de inovação tecnológica.
08. Melhor artigo publicado na Revista da SET;

09. Melhor apresentação/publicação do ciclo 
acadêmico científico de 2011;

10. Melhor sessão apresentada no SET Con-
gresso 2011 .

A festa da premiação acontece no dia 21 de 
agosto, a partir das 19h00 horas, no auditó-
rio principal onde terá um coquetel de con-
fraternização para os congressistas. 

Broadcast & Cable
Além do congresso, acontecerá, a partir do 
dia 21 de agosto, a feira Broadcast & Cable 
organizada pela Certame Eventos. A cada 
ano a feira ganha mais espaço. De acordo 
com José Mascarenhas, diretor da Certa-
me, este ano houve uma expansão na área 

reservada aos expositores. Ao total são 15 
mil metros quadrados distribuídos nos dois 
pavilhões destinados às áreas de conven-
ção e feira. Cresceu também o número de 
empresas que participam da feira, este ano, 
são pelo menos 191. No ano passado foram 
cerca de 180 empresas nacionais e inter-
nacionais. 

No espaço da feira haverá quatro pavilhões 
internacionais divididos entre Baviera, Asiá-
tico composto pelos países China e Taiwan, 
Reino Unido e Japonês. “Ganham destaque 
os países Japão e Alemanha. Em função do 
interesse deles em nosso mercado, nesta 
edição é a primeira vez que ambos os países 
terão áreas exclusivas na maior feira e con-

O Prêmio SET 2012 terá dez categorias
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gresso de radiodifusão de toda a América 
Latina”, comenta Mascarenhas. 

As soluções destinadas à produção em 
HDTV continuam sendo os destaques da fei-
ra. “Os fabricantes de câmeras, as empre-
sas de software para edição e efeitos visu-
ais, por exemplo, já direcionaram 100% dos 
seus produtos para a alta definição e irão 
demonstrá-los durante o evento. O mesmo 
acontece com todas as linhas de acessó-
rios, monitores de vídeo, soluções para ro-
teamento de sinais e demais infraestruturas 

necessárias para criar e distribuir imagens 
em alta definição”, explica o diretor. 

O crescente mercado da tecnologia 3D muito 
requisitada pela indústria de eventos, televisão e 
cinema, encontrará itens como câmeras, supor-
tes, monitores e sistemas de pós produção nos 
estandes da feira. Mascarenhas destaca também 
as soluções para codificação e transmissão no 
padrão brasileiro de televisão digital, que reúne 
mais de duas dezenas de empresas com produ-
tos específicos para a norma ISDB-T

B
. Todos es-

tes equipamentos são compatíveis com a realida-

de dos países que estão adotando esta tecnologia 
na América Latina, África e Ásia. 

Para José Mascarenhas, um dos pontos for-
tes da Broadcast & Cable é a presença de 
empresas integradoras com soluções turn-
-key para emissoras de rádio e televisão, 
agências de notícias, produtoras, compa-
nhias de cinema e operadores de TV a cabo 
e IPTV. Vale à pena conferir!

Dois pavilhões abrigam a feira e o congresso

A delegações internacionais terão quatro pavilhões. 

Gilmara é editora da Revista da SET . 
E-mail: gelinska@gmail .com
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ENTREVISTA

Formado em engenharia eletrônica com mes-
trado em filtros digitais pela Faculdade de 
Engenharia Industrial, o nosso entrevistado 

desta edição Nelson Faria Junior ingressou como 
estagiário na TV Globo em 1976, e hoje, como As-
sessor de Inovação e Tecnologia da Direção Geral 
de Engenharia, é responsável pelo Projeto de Ino-
vação Aberta i9 (“inove”) da emissora. Sob o olhar 
desse gabaritado profissional, que também exerce 
a função de diretor do segmento de mercado de 
produção da SET, é possível vislumbrar caminhos 
que o setor da radiodifusão pode seguir a partir 
das perspectivas positivas que surgem a cada 
instante com as novas tecnologias. Para ele a ra-
diodifusão tem pela frente grandes desafios, mas 
tem também grandes oportunidades geradas pela 
necessidade de produzir conteúdo para as novas 
plataformas. Para evitar perdas e resgatar seus 
telespectadores, o atual desafio das emissoras é 
criar novos atrativos. Nesta entrevista Nelson faz 
uma análise sobre o futuro da radiodifusão e conta 
como foi a NAB 2012.

Quais são os grandes desafios para a radio-
difusão aberta e para a área de produção de 
conteúdo, tendo em vista o novo formato de 
ver, produzir e vender TV?
Os desafios são inúmeros, mas as oportunidades 
também. A TV por assinatura, com suas centenas 
de canais, influenciou nos índices de audiência das 
últimas décadas, e a chegada das TVs conectadas 
e os equipamentos portáteis acirram ainda mais 
essa disputa pela atenção dos consumidores. As 
oportunidades vêm da necessidade de produzir 
conteúdo para essas novas plataformas e as 
produtoras de conteúdo, como Rede Globo, têm 
os melhores recursos artísticos e técnicos para 
conquistar o público na integração com essas 
outras mídias.

Para a interatividade, por exemplo, existe al-
guma mudança no formato de produção de 
conteúdo? Que mudanças são essas? 

Sim, existe. Será necessária uma produção especí-
fica de texto e imagens que complementem o con-
teúdo da tela principal, e as emissoras precisarão 
somar suas capacidades tecnológicas com seus 
potenciais criativos para desenvolver um conteúdo 
adicional de informações que interessem ao públi-
co, sincronizado com conteúdo televisivo. Esse 
tipo de interatividade na televisão funciona e 
estimula o surgimento de novas formas de pen-
samento e análise participativa, enriquecendo a 
experiência televisiva antes, durante ou após um 
programa de TV.
 
Quais os países e/ou emissoras que utilizam 
a interatividade como forma de agregar valor 
na geração de conteúdo? 
Os dois principais países, que vêm experimen-
tando, produzindo e agregando informações ao 
conteúdo de áudio e vídeo, são Japão e Inglater-
ra. A Inglaterra foi uma das pioneiras na utiliza-
ção de aplicações interativas, o famoso BBC Red 
Button. Através dos anos o Red Button foi sendo 
utilizado para disparar aplicações interativas que 
estavam disponíveis para os telespectadores. A 
primeira a experimentar interatividade na copa 
do mundo foi a joint venture da BBC/Flextech, a 
UKTV. Na Copa de 2006 ela lançou um aplicativo 
de informações em tempo real sobre a Copa nos 
seus canais na SKY. Em 2010, segundo Andre 
Terra, da Intacto TV Digital Brasil, um dos prin-
cipais cases de sucesso foi o Fifa World Cup. 
As aplicações da Copa de 2010 não foram 
exclusividade da BBC, alguns serviços de 
IPTV na Europa, como a T-Home, aproveita-
ram para lançar aplicações interativas. A ITV 
Broadcaster foi uma das primeiras a lançar a 
ideia da segunda tela junto à Copa de 2010. 
É um aplicativo interativo no site, sincronizado 
com a programação e jogos da copa na TV. 
Outro case de sucesso está na agregação de 
informação do sistema de alerta emergencial 
desenvolvido pela NHK, que transmite não só 
aplicação interativa, mas também vídeos e in-
formações sobre o que está acontecendo, por 
exemplo, em caso de terremotos.

Como o Ginga se comporta neste cenário?
O Ginga é capaz de executar e entregar para o te-
lespectador todos os tipos de interatividade: criação 
e edição de aplicações interativas em tempo real; 
sincronização e execução em múltiplos dispositivos; 
adaptação de conteúdo de acordo com caracterís-
ticas do STB (Set-Top Box) ou do usuário: idioma, 
horário, localização, idade, sexo, etc.. É considera-
do, por muitos países, como a melhor plataforma 
para desenvolvimento e execução de aplicações 
interativas. É o middleware que tem as melhores 
funcionalidades, dentre as quais podemos desta-
car: único padrão de middleware mundial aberto e 
livre de royalties. Dado sua superioridade dentro os 
demais middlewares, o Japão iniciou em 2010 um 
processo dentro do ITU para tornar o Ginga reco-
mendação para plataforma de IPTV.  

Existem diferenças na produção de conteú-
do para TV aberta e para TV por assinatura? 
Quais são elas?
No modelo de produção de conteúdo da televisão 
brasileira, a exibição é feita pelas emissoras cabe-
ças de rede, que entregam o mesmo conteúdo de 
programação e de interatividade para a TV aberta 
e por assinatura. Para as TVs conectadas com a 
banda larga, no entanto, a interatividade pode ser 
mais rica do que com o Ginga. Para explorar este 
potencial as emissoras devem criar um conteúdo 
específico, o que pode significar integrar e filtrar a 
produção feita para os sites das emissoras, para 
que não haja um custo adicional na produção deste 
conteúdo. No momento, nenhuma TV fechada tem 
implementação do Ginga rodando em seus STBs. 
Mas todas as TVs por assinatura têm um midd-
leware para execução de aplicações interativas. 
Dentre os principais middlewares para TV fechada 
no Brasil temos: OpenTV, utilizado na NET; Ericsson 
+ Mirada, utilizado na GVT; MediaHighway que faz 
parte do grupo NDS na SKY (América Latina). Esses 
três middlewares são proprietários, ou seja, cada 
um tem uma linguagem para desenvolvimento de 
aplicações interativas e são fechados. A principal 
desvantagem das TVs por assinatura no Brasil é 
não utilizar o Ginga. Apesar dessas operadoras de 

Por Gilmara Gelinski

“O maior desafio da radiodifusão não é somente en-
frentar a concorrência, mas sim, ter a coragem de as-
similar os novos modelos de negócios, procurando se 
adaptar a um mercado de mídia onde só quem for ágil 
tecnologicamente vai sobreviver”.
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O senhor esteve no NAB Show 2012 . Na sua 
opinião, qual foi o grande destaque em tec-
nologia, que pode ser aplicada de imediato 
nas empresas de broadcasting?
Todo visitante tem como expectativa na NAB en-
contrar uma mostra memorável. É o evento que 
realmente conecta o presente e o futuro da mídia 
e do entretenimento digitais. Seja qual for sua ati-
vidade na cadeia produtiva de broadcasting, o NAB 
Show dá uma ideia do horizonte da televisão ama-
nhã. Um dos caminhos apontados desta evolução 
tecnológica é o mercado para equipamentos de 
cinema digital. Ele continua a crescer. Os fabrican-
tes de câmeras estão correndo para desenvolver 
sensores maiores e melhores com mais stops 
de range dinâmicos, mais acessórios, mais con-
trole da profundidade de campo e mais recursos 
para se atingir a qualidade de film look. O grande 
hit deste ano foi o movimento além do HD, com 
o 4k.  A partir do lançamento da RED em 2008, 
houve uma grande evolução e este ano a câmera 
4k atingiu o preço das câmeras “prosumers”. Isto 
é uma grande conquista na democratização do uso 
desse padrão de qualidade. A tecnologia de vídeo 
irá oferecer latitudes que os fotógrafos somente 
conseguiam obter com o registro em película. Os 
lançamentos das câmeras da Bolex, RED, Canon, 
Sony, Blackmagic mostraram que este é o cami-
nho. E quem ganha com isso? Nós, os consumido-
res. Enquanto esta competição cresce, o preço 
de câmeras de alta qualidade gravando em raw 
data cai ao nível de US$ 3 mil como o da câme-
ra da Blackmagic. E estamos somente no início 
desta nova onda. Enquanto os mundos da foto-
grafia e do filme continuam a se fundir, a corrida 
por este mercado está provocando o avanço na 
tecnologia de câmeras mais rápido do que em 
qualquer momento da história. 

De olho no futuro, quais as tecnologias em 
desenvolvimento?
Com a melhora na conexão de banda larga, prin-
cipalmente, nos países desenvolvidos, e com a 
quantidade de dados que o workflow em raw data 
vai exigir, o cloud computing irá permitir um modelo 
seguro de armazenar e processar os conteúdos 
audiovisuais a um custo menor e mais eficiente do 
que o modelo atual e permitir um uso mais eficien-
te dos processos de pós produção no futuro próxi-
mo. Este ano a NAB apresentou algumas soluções 
em empresas como a Avid e Quantel que indicam 
que este é um caminho sem volta.

Quanto às apresentações do congresso NAB 
2012, o que mais chamou sua atenção?
As conferências refletiram o universo da tecno-
logia de broadcasting que se expande em quase 
um número ilimitado de direções simultaneamente 
se adequando às necessidades de todos desde 

produtores de esporte de ação com orçamentos 
menores, usando a GoPro, àqueles procurando o 
desenvolvimento de tecnologia para instalações de 
milhões de dólares. A que mais despertou o inte-
resse foi a Disruptive Media Conference, discutindo 
soluções para as emissoras que estão procurando 
maneiras de vencer os desafios e capitalizar as 
oportunidades apresentadas pelo Video Over the 
Top, televisão móvel, multitelas e mídias sociais. Ti-
vemos a oportunidade de refletir essas tecnologias 
emergentes e disruptivas e qual o impacto nos mo-
delos de negócio para a distribuição de conteúdo. 

Foi possível detectar na NAB 2012 como está 
o setor da radiodifusão pelo mundo?
Uma das tendências mais importantes que afetam 
a radiodifusão ao redor do mundo é o desejo cres-
cente dos telespectadores consumirem o conteúdo 
de televisão on demand, em uma ampla variedade 
de dispositivos e plataformas. Apesar dos tradicio-
nais canais lineares, que distribuem o conteúdo em 
horários determinados, o desafio da entrega on 
demand é a conversão diária desses conteúdos de 
modo que possam ser consumido como catch up 
TV, em dias diferentes da exibição original. Outra 
discussão importante foi da competição pelo uso 
do espectro entre emissoras e as empresas de te-
lecomunicações.

O que o senhor achou dos temas abordados 
no evento SET e Trinta promovido todo ano 
pela SET, durante a NAB? Qual tema o senhor 
destacaria do evento brasileiro? 
O resultado foi muito positivo, sucesso de parti-
cipação e qualidade das palestras, percebido em 
conversas com os participantes. A SET cumpriu o 
objetivo de oferecer aos seus associados serviços 
tecnológicos e de apoio durante a NAB. O SET e 
Trinta é o grande ponto de encontro da delegação 
brasileira. Diversos conteúdos foram importantes. 
Destaco o fórum de tecnologia “Além do HDTV: 
Qual a próxima atração?” e a palestra “Tecnologia 
ótica para acervo digital”.

Nos próximos anos, 2013, 2014 e 2016, acon-
tecerão vários eventos esportivos no Brasil . 
Como diretor de produção de conteúdo da 
SET, qual o seu recado?
O mais importante será o legado que estes eventos 
poderão deixar para o Brasil, tanto na formação de 
profissionais qualificados, quanto na oportunidade 
de inovação tecnológica. Um dos projetos mais im-
portantes do Ministério do Esporte é o Programa 14 
Bis. Ele faz parte dos trabalhos do Comitê Gestor da 
Copa 2014 com o objetivo de identificar, planejar e 
promover projetos inovadores para esses grandes 
eventos esportivos. 

TV também terem as TVs abertas em seus paco-
tes, as aplicações interativas transmitidas por es-
sas emissoras abertas não serão executadas nos 
STBs. Consequentemente, os telespectadores não 
terão a oportunidade de vivenciar essas aplicações, 
levando a uma experiência diferente do conteúdo 
produzido por essas emissoras.

Para atender a esse novo padrão de televisão 
aberta, com alta definição, os radiodifusores 
terão que substituir seus equipamentos e 
sua arquitetura? 
A TV aberta digital está no seu início. Somente 433 
cidades brasileiras têm o sinal digital, apesar de 
representar 47% da população. Há muito trabalho 
e investimento a fazer ainda. A boa notícia é que 
os equipamentos HD estão cada vez mais baratos, 
como vimos na NAB. No entanto, no caso da inte-
ratividade bidirecional, na qual não somente é pos-
sível receber informações exclusivas, mas também 
enviar dados para a emissora. Será necessário 
investir em sistema e equipes que possam fazer a 
administração e gestão destes dados. 

Quais os tipos de equipamentos e/ou de tec-
nologia de maior impacto? Como manter a 
qualidade de imagem? 
Na produção de dramaturgia, especialmente, há 
vários processos que passaram a fazer parte da 
televisão, que antes eram utilizados somente em 
cinema, como equipamentos corretores de cor e 
de masterização de áudio. Com isso, há uma maior 
contribuição artística na finalização, elevando a sua 
qualidade. Mas a origem da grande melhoria da 
imagem está diretamente relacionada às câmeras 
de alto desempenho e a nova geração de câmeras 
digitais de 35 mm. Principalmente, devido ao gran-
de range dinâmico e ao controle de profundidade 
de campo que resultam em imagens com qualida-
de cinematográfica.

Com o advento transmídia, como fica a pro-
dução de conteúdo tradicional da TV aberta? 
Uma narrativa transmídia é aquela que se dis-
tribui por distintas mídias, sendo que a TV con-
tinua sendo a âncora principal para as famílias 
acompanharem seus programas favoritos. E 
para quem deseja ter uma experiência mais in-
tensa daquele tipo de conteúdo, poder ampliar 
os pontos de interação nas outras plataformas, 
com games, enquetes, revistas em quadrinhos 
e até produtos comercializados pela marca do 
programa. As emissoras precisam inovar para 
capturar o olhar dos consumidores para seus 
produtos e marcas, e criar novas formas de 
contar essas histórias que possam ser desdo-
bradas em diferentes mídias, desde a inter-
net, e assim, se aproximar mais de seus fãs 
fortalecendo suas marcas.

ENTREVISTA

Gilmara é editora da Revista da SET . 
E-mail: gelinska@gmail .com
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NAB SHOW AUMENTA O POTENCIAL
DAS EMPRESAS PARA FAZER NEGÓCIOS

Em seu discurso de abertura do evento, 
o presidente da National Association 
of Broadcasters (NAB), Gordon Smith, 

defendeu o futuro do Rádio e da TV. “A ra-
diodifusão deve procurar formas de integrar 
seu potencial ao da banda larga. A TV precisa 
avançar “agressivamente” para a transmis-
são móvel e o ultra HD” Sobre o Rádio, Smith 
lançou algumas perguntas: “Como o rádio se 
encaixa nesse cenário? O que vemos como 
o futuro do rádio? É a transmissão em strea-
ming, a tradicional ou ambas?”. 

Só então, depois desta demonstração de cui-
dado com esses meios de comunicação tão 

importantes, que a NAB apresentou um show 
de tecnologia nos cinco dias de evento. O ba-
lanço apresentado pela NAB mostrou que a 
feira e o número de visitantes cresceram. Em 
2011, foram registrados 91.932 visitantes, 
em 2012 este número passou para 92.112. 
Delegações de mais de 150 países passaram 
pelas instalações do Convention Center e 
puderam escolher entre as inúmeras ativida-
des apresentadas nos estandes das cerca de 
1.600 empresas expositoras, palestras pagas 
e gratuitas, conferências e pequenos eventos 
que aconteceram paralelamente a NAB. Com 
a nova era tecnológica a preocupação com a 
capacitação profissional é grande, no entanto, 

foram realizadas cerca de 500 conferências 
para desenvolvimento de habilidades.

Se em anos anteriores a delegação brasileira 
era a maior, este ano ela bateu o recorde e 
dobrou a sua participação. No universo brasi-
leiro, os números são representativos: 2.300 
brasileiros visitaram a feira. Só a SET regis-
trou, gratuitamente, 1.030 visitantes; 350 
profissionais participaram do Encontro SET e 
trinta; 1.200 profissionais estiveram na Sala 
Brasil e 2.500 pessoas visitaram o Pavilhão 
Brasileiro. Os visitantes voltaram do evento 
com uma percepção positiva do mercado e já 
fazem planos para o próximo ano. 

Por Gilmara Gelinski

Em seu discurso de abertura Gordon Smith, pre-
sidente da National Association of Broadcasters 
(NAB), defendeu o futuro do Rádio e da TV

Ar
qu

iv
o 

Pe
ss

oa
l

Ar
qu

iv
o 

NA
B



COBERTURA NAB 2012

No Pavilhão Brasil, além das empresas par-
ticipantes do projeto PSI Eletroeletrônicos, 
também estavam presentes a SET, o Fórum 
SBTVD e outras entidades nacionais. Em 
seu espaço, o Fórum aproveitou para fazer 
demonstrações do padrão nipo-brasileiro de 
TV digital com transmissões simultâneas em 
televisores e dispositivos móveis. 

Para o presidente da Associação Estadual 
de Rádio e Televisão de São Paulo (AESP), 
Rodrigo Neves, a NAB nos últimos anos tem 
se destacado com uma tendência. Este ano 
foi a vez do 4K e das microcâmeras. Tam-
bém pudemos sentir a crise na Europa pelo 
baixo número de participantes europeus e, 
por outro lado, a delegação brasileira foi a 
maior entre os estrangeiros. Na opinião de 
Neves, que assistiu algumas palestras do 
SET e Trinta, “a iniciativa da SET é muito 
valiosa porque abre espaço para discussão 
sobre determinado tema e coloca no mes-
mo espaço físico a nata da engenharia de 
TV do país. Ao mesmo tempo que se tem 
acesso a novas informações pode-se trocar 
experiências com os colegas e parceiros do 
setor”. No espaço da SET, a AESP preparou 
uma seção destinada ao Rádio com o vice 
presidente da Clear Channel Jeff Littlejohn, 

que fez uma apresentação sobre gestão de 
plataformas. 

SET na NAB
Para àqueles que não puderam ir ao evento, 
encontraram no site da SET notícias diárias 
através da seção Day By Day escrita por Al-
berto Paduan. Além de dar o resumo diário do 

evento, Alberto também dava dicas de pales-
tras gratuitas, apresentações e destaques dos 
estandes das empresas. 

Como acontece em todos os anos, a Sala SET 
abrigou o SET e Trinta que este ano contou 
com 18 palestrantes. Nos quatro dias de 
palestras, os profissionais das empresas pa-

As 16 empresas participantes do Pavilhão Brasil fizeram 705 novos contatos com profissionais de diversos países
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trocinadoras mostraram, entre outros assun-
tos, soluções que facilitam o gerenciamento 
de conteúdo digital, desde a produção até a 
distribuição, soluções de satélite Banda Ka 
para distribuição de conteúdo, a tendência 
mundial de consumir conteúdo de televisão 
“sob demanda” em diferentes dispositivos e 
plataformas móveis. A SET preparou também 
o Fórum de Tecnologia para discutir o ISDB-
-T

B
, padrão nipo-brasileiro de TV digital. 

Moderada pela presidente da SET Liliana Nako-
nechnyj que também é membro da comunidade 
FoBTV, a sessão “FoBTV: O FUTURO DA TELEVI-
SÃO BROADCAST” contou com os palestrantes 
Mark Richer (ATSC), Toru Kuroda (NHK) e Lieven 
Vermaele (EBU). A televisão aberta, bem como 
a sua evolução, foi detalhada sob a ótica dos 
palestrantes que apresentaram os principais 
desafios e as tecnologias em desenvolvimento 
que são candidatas a integrar a próxima geração 
de televisão.

A presidente da SET, que também abriu o ci-
clo de palestras do SET e Trinta 2012, elogiou 
o conteúdo técnico das palestras, que supe-
rou as de outros anos. Para ela isso torna-
-se evidente o retorno positivo do empenho 
da SET em melhorar cada vez mais seus o 
conteúdo de seus eventos. Ela também pa-
rabenizou o vice presidente da SET, Olímpio 
José Franco, pelo Seminário Internacional que 
aconteceu na terça-feira. De acordo com Li-
liana estiveram presentes no seminário cento 
e vinte participantes de dez países diferentes. 

Coordenado pelo diretor da regional Sul, Fer-
nando Ferreira, e Vanessa Lima membro da 
regional sudeste, o primeiro dia teve as pa-
lestras de: Nilton Guedes, da DataDirect Ne-
tworks e AD Digital, que falou sobre o tema 
“Consolidação de dados para potencializar a 
próxima geração de workflow de mídia: Any 
Content, Anywhere, Anytime”; Silvino Almeida, 
da Tektronix, sobre a “Garantia de qualidade e 
compatibilidade dos arquivos em sistemas ta-
peless, MAM, VOD E OTT”; Jurandir Pitsh, da 
SES, sobre o tema “A banda Ka - Aplicações 
em broadcasting e distribuição de conteúdo e 
a realidade brasileira”; Michel Proulx, da Mi-
randa/ Brasvideo, sobre as “Facilidades mo-
dernas da atual radiodifusão de TV: baseado 
em arquivo, multiformato e multiplataforma”; 
Tobias Kronenwett, da Lawo/Line UP sobre o 
tema “Loudness na produção e no broacast : 
introdução A ITU-R BS.1770 UND EBU R128”.

Para o segundo dia, a SET preparou também 
o Fórum de Tecnologia SET e Trinta moderado 
pelo diretor de tecnologia da entidade Ray-
mundo Barros. Sob o tema “Além do HDTV: 
Qual a próxima atração?” Como e quando 
essa TV de nova geração chegará à nossa 
casa?” os palestrantes Hans Hoffmann (EBU), 
Hugo Gaggioni (Sony), Larry Thorpe (Canon) 
e Yoshiaki Shishikui (NHK) desenvolveram o 
tema “A evolução da TV não acaba no HTVD”. 
As tecnologias de câmeras e projetores 4K já 
dominam a produção do cinema. Monitores 
4K foram apresentados na CES2012 e alguns 
radiodifusores  já começam a realizar testes 

e demonstrações dessa tecnologia. As pes-
quisas do UHDTV continuam no Japão com o 
objetivo de se tornar a TV da próxima década. 
Qual o status dessas tecnologias no mundo?

Sob coordenação do diretor da regional Cen-
tro Oeste Emerson Weirich e do membro da 
diretoria de ensino Fred Rheme, aconteceram 
também neste dia as palestras: “O efeito da 
exposição inadequada e violações no gamut 
de cores na qualidade final da imagem” apre-
sentada por Armando Ishimaru, da Leader; 
“tendências para integração de edição e ge-
renciamento de conteúdo em ambiente jorna-
lístico” realizada por Leonel da Luz, da Harris.

No último dia de palestra, o coordenador dos 
trabalhos foi o nosso entrevistado desta edição, 
o diretor do segmento de mercado de produção 
da SET, Nelson Faria Jr. Neste dia as palestras 
ficaram a cargo de Nick Wurzel e Rob Gerlach, 
ambos da Eletronic Theatre Controls/Telem, que 
desenvolveram o tema “Teoria da cor e tecnolo-
gia LED”. Em seguida, Erick Soares, da Sony, fa-
lou sobre “Tecnologia ótica para acervo digital”. 
Em sua sessão, o superintendente de comuni-
cação de Massa da Anatel, Marconi Thomaz de 
Souza Maya, apresentou as atribuições, provi-
dências e problemáticas a serem enfrentadas 
pela Anatel visando a Copa das Confederações, 
a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil. 

Pavilhão Brasil
Apesar de alguns dados estarem negativos 
no relatório apresentado pelo Sindvel sobre o 

O balanço apresentado pela NAB mostrou que a feira e o número de visitantes cresceram em 2012
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Pavilhão Brasil promovido pelo PSI Eletroele-
trônicos Brasil – Sindvel/Apex, os resultados 
foram bons. O relatório preparado pelo Sind-
vel mostra uma queda de 3% no número de 
contatos realizados no evento em 2012 com 
relação a 2011. Também houve uma redução 
de 20% na expectativa de negócios para os 
próximos 12 meses, porém o valor da expec-
tativa de negócios para o mesmo período teve 
um aumento de 123%. Outro dado bastante 
incentivador é o número de negócios fecha-
dos que aumentou 229%. 

No total, as 16 empresas participantes - Ativa 
Soluções, Biquad, Casablanca On Line, EITV, 
Hitachi Kokusai Linear, Ideal Antenas, INATEL, 
Playlist, RF Telavo, Screen Service, Showcase 
Pro, STB, Tecsys,  TQTVD, Trans-Tel, TSDA - 
fizeram 705 novos contatos com profissionais 
de diversos países. Entre eles: Argentina, Bra-
sil, Bolívia, Chile, Equador, Peru, Venezuela, 
Uruguai, Suriname, Guatemala, México, Es-
tados Unidos, Canadá, Angola, Itália, França, 
Filipinas, Japão e China. 

“Foram fechados 56 negócios durante o 
evento, no valor de 3.383.000,00 dólares. A 
expectativa para os próximos 12 meses de-
correntes dos contatos é de 168 negócios, 

no valor de 22.800.000,00 dólares. Todas 
as empresas expositoras manifestaram in-
teresse em participar da próxima edição do 
evento”, comemora José Leandro Souza, ad-
ministrador do PSI.

Os empresários estão satisfeitos com os 
resultados deste ano. Para Rodrigo Cascão 
Araújo, diretor comercial da Eitv, o pavilhão 
teve uma forte presença de brasileiros e tam-
bém de visitantes de outros países que ado-

taram ou estão por adotar o padrão ISDB-T 
para TV digital. “Tivemos uma visitação em 
nosso estande superior aos anos anteriores 
e a nossa participação foi bastante positiva 
e importante para a consolidação de nossa 
marca no Brasil e em outros países que ado-
taram o ISDB-T. Nós tivemos a oportunidade 
de nos reunir presencialmente com nossos 
distribuidores que atuam na América de Sul e 
alguns negócios que já estavam em negocia-
ção foram efetivados durante o evento. Além 

Da direita para esquerda: Jeff Littlejohn da Clear Channel, Rodrigo Neves presidente AESP, Marconi Maya da Anatel, 
deputado federal Eduardo Azeredo e Phelippe Generali da Clear Channel
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disso, tivemos um bom retorno comercial por 
parte dos profissionais brasileiros que visita-
ram o estande. 

A Eitv lançou, durante a NAB, um multiple-
xador e remultiplexador ISDB-T baseado em 
hardware FPGA e desenvolvido em parceria 
com a empresa canadense UBS. Outro des-
taque da empresa foi a demonstração da 
solução completa para geração, distribuição 
e transmissão de closed caption em redes 
analógicas e digitais desenvolvida em parce-
ria com a empresa americana Wohler Tech-
nologies. De acordo com Rodrigo, a empresa 
pretende participar dos próximos anos do 
NAB Show. 

Na opinião do diretor geral da Ativa Soluções, 
Edson José Rennó Ribeiro, “a participação 
das empresas brasileiras na NAB evidencia 
a presença no mercado mundial, com isso 
podemos esperar um crescimento positi-
vo nas vendas de produtos nacionais para 
o setor de radiodifusão”. Ainda este ano a 
empresa espera aumentar em 10% a pene-
tração de equipamentos no setor. “Para nós 
foi um grande sucesso a nossa participação, 
pois os visitantes conheceram algumas das 
inovações tecnológicas em telemetria desen-
volvidas pela Ativa Soluções. Nós fizemos ex-
celentes contatos e negócios!” 

No estande da Ativa o visitantes puderam 
conhecer novo o equipamento Marthe GPRS 
A916 e o sistema Sollus de gerenciamento 
para telemetria de transmissores. O Sistema 
Sollus é baseado em web e acessível via bro-
wser, o que permite gerenciar remotamente 
o transmissor de qualquer fabricante e qual-
quer computador com acesso à internet ou 
até mesmo pelo celular. “Trata-se de uma pla-
taforma que possibilita a integração de dife-
rentes fabricantes e modelos de equipamen-
tos com protocolo SNMP ou proprietários”, 
explica Edson que garante que a empresa 
estará presente no evento de 2013.

A ShowCase Pro também quer voltar na pró-
xima edição. De acordo com Rafael Augusto 
Peressinoto, diretor de tecnologia, “este ano 
superou o ano passado, pois além ter um 
estande melhor localizado e bem atrativo, as 
perspectivas com relação aos contatos foram 
superadas e diversos negócios foram fecha-
dos. Consideramos que 80% do contatos 
foram bons”. Quem visitou o Pavilhão Brasil 
pode ver no estande da empresa o sistema 
gerador de closed caption X-ON 75, que utili-
za reconhecimento de fala.

A Ativa apresentou o equipamento Marthe GPRS A916 e o sistema Sollus de gerenciamento para telemetria de 
transmissores 

No estande da ShowCase Pro a empresa mostrou o sistema gerador de closed caption X-ON 75, que utiliza reco-
nhecimento de fala

O portal gerenciador de aplicações baseado no padrão DTVi foi destaque do estande da TOTVS.
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Gilmara é editora da Revista da SET . 
E-mail: gelinska@gmail .com

Estatística 2011 e 2012 – Pavilhão Brasil

Ano

Contatos realizados  

Negócios Fechados

Valor Negócios Fechados

Expectativa Negócios  

Valor Expectativa Negócios

2011

727

17

$2.024.000,00

210

$ 10.225.000,00

2012

705

56

$ 3.383.000,00

168

$ 22.800.000,00

%

-3%

229%

67%

-20%

123%

Além de negócios e contatos, a empresas 
também utilizaram seus espaços para fazer 
anúncios para o mercado. A Betaprints, antiga 
RF Telavo,  anunciou que a empresa comprou 
um novo espaço, mais amplo e moderno, para 
transferir sua antiga sede de Taboão da Serra 
(SP) para o município de Cotia (SP), aumentando 
sua capacidade de produção e comercialização. 
Aproveitou também para apresentar sua nova 
marca e a identidade visual. Para representantes 

da empresa, foram quatro dias de sucesso, com 
exposição de produtos, conferências, palestras, 
negociações e contatos. Em seu estande a em-
presa mostrou aos visitantes o seu portfólio de 
produtos, entre eles, o transmissor RTDU4000Tβ 
– 4000W – DIGITAL – ISDTV composto de GPS 
integrado, pré-correção adaptativa linear e não 
linear. De acordo com representante da empre-
sa, o transmissor é incorporado para compensar 
de modo automático as características de am-
plificador de potência e filtro de saída. 

Este ano o Pavilhão Brasil contou com 16 em-
presas, entre as quais estava também a Ideal 
Antenas, expondo seus mais novos produtos. 
De acordo com o engenheiro Marcelo Zamot, 
com este crescimento, o nosso pavilhão é 
uma grande realização. “É uma grande satis-
fação saber que o Brasil definitivamente faz 
parte do cenário mundial de tecnologia”. Na 
avalição de Zamot, “há cinco anos quando a 
empresa começou a participar do evento, o 
assunto que mais se desenvolvia com outros 
profissionais estrangeiros era sobre futebol. 
Hoje este conceito mudou e mostramos ao 
mundo que não somos somente bons com 
os pés, mas que também somos muito bons 
tecnologicamente”. 

Para Fabrízio Reis, gerente regional de ven-
das da Screen Service do Brasil, “a feira foi 
bastante frequentada por clientes brasilei-
ros. O público estava ávido por novidades e 
se mostrou bastante interessado nas atuais 
soluções para a TV digital. Nós apresentamos 
novidades como o microondas digital OFDM e 
o destaque do nosso estande foi o transmis-
sor digital de alta eficiência que gasta menos 
energia elétrica para a radiação dos sinais de 
TV digital. Um produto inovador, eficiente no 
uso dos recursos (portanto um produto ver-
de) e sem abrir mão do alto desempenho na 
transmissão – um forte diferencial”. 

Como resultado, Fabrizio acredita que a 
empresa solidificou a presença da empresa 

no mercado latino americano. “Foram fe-
chados vários negócios na feira e muitos 
clientes que conheciam superficialmente 
nossa linha de produtos tiveram a oportu-
nidade de conferir a linha completa abrindo 
assim o leque de oportunidades de negó-
cios junto a eles. Além disso, alguns clien-
tes de países insipientes no mercado de TV 
digital nos procuraram a fim de conhecer 
soluções e produtos”. Com os resultados 
positivos, a Screen Service do Brasil pre-
tende participar da feira no próximo ano. 

A importância do evento para o segmento 
de TV digital e à presença de empresas in-
teressadas em novas tecnologias, a TQTVD/
TOTVS pretende continuar participando da 
NAB. Para Andrea Pegoraro Carneiro de 
Britto, da TOTVS, “o resultado este ano foi 
bastante positivo, com mais de duzentas 
visitas de clientes e empresas interessadas 
em nossas soluções. Nós recebemos visitas 
de diversas emissoras de TV brasileiras, in-
cluindo as afiliadas, e japonesas,membros 
do governo brasileiro, universidades, fabri-
cantes de equipamentos chipsets e ODMs. 
Destacamos ainda o interesse dos países 
latino americanos em conhecer nossas so-
luções para TV digital”. 

O destaque do estande da TOTVS foi o por-
tal gerenciador de aplicações baseado no 
padrão DTVi (nome dado à implementação 
do padrão Ginga). “Voltado para negócios 
interativos, o aplicativo já está disponível 
no mercado brasileiro em TVs e set-top 
boxes, tornando possível ao usuário fazer 
compras, acessar sua conta bancária, ler 
notícias diretamente em portais na internet 
e acessar redes sociais. A nova funciona-
lidade para ambientes de “segunda tela”, 
como tablets e smartphones foi desenvol-
vida para ser compatível com dispositivos 
Android, e, em breve, para IOS da Apple. 
Com ela os usuários que já possuem uma 
TV ou receptor compatível com o DTVi, 
terão acesso em tempo real a conteúdos 
preparados para a segunda tela, ou seja, 
informações adicionais de programas, víde-
os, votação em enquetes, t-commerce, etc. 
Tudo isso sincronizado com o programa ou 
atração transmitida pela emissora. Para 
receberem esse conteúdo, os usuários só 
precisam ligar seus tablets ou smartphones 
à mesma rede wi-fi na qual a TV esteja co-
nectada”, explica Andrea.

O lançamento da Eitv foi o multiplexador e remultiple-
xador ISDB-T baseado em hardware FPGA

A Betaprints, antiga RF Telavo, anunciou a ampliação 
e modernização de sua sede e o seu novo endereço 
em Cotia (SP)
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CONSOLIDAÇÃO DE DADOS PARA POTENCIALIZAR A PRÓXIMA GERAÇÃO DE WORKFLOW DE MÍDIA: ANYCONTENT, ANYWHERE, ANYTIME.
PALESTRANTE: NILTON GUEDES - DATADIRECT NETWORKS/ AD DIGITAL
A geração de conteúdo cresce exponencialmente através da digitalização de filme e vídeo, bem como pelo público que hoje o produz. Esta 
convergência de broadcast, produção, internet, apresenta uma oportunidade às organizações de mídia e entretenimento. Desde a aquisição 
de conteúdo à distribuição exige-se uma orquestração de um processo totalmente automatizado. Como as organizações de mídia podem 
resolver esses desafios e capitalizar novas oportunidades?

FACILIDADES MODERNAS DO ATUAL BROADCAST TV: BASEADO EM ARQUIVO MULTIFORMATO E MULTIPLATAFORMA  
PALESTRANTE: MICHEL PROULX - MIRANDA TECNOLOGIAS / BRASVIDEO
Uma das tendências mais importantes, que afetam a televisão ao redor do mundo, é o desejo crescente de nossos telespectadores de 
consumir o conteúdo de televisão “sob demanda”, em uma ampla variedade de dispositivos e plataformas. Apesar dos tradicionais ca-
nais lineares, que distribuem o conteúdo em um horário fixo, continuarem a disponibilizar em quase todas as modalidades, de repen-
te a entrega de conteúdo como arquivos para um número crescente de plataformas “sob demanda” se tornou uma prioridade e um 
grande desafio operacional para as emissoras. Entre os mais desafiadores de entrega “sob demanda” é a conversão diária de conteú-
do dos canais lineares, de modo que este conteúdo possa ser consumido como “catch up TV”, nos dias diversos da exibição original.  
A Esta apresentação examinou a evolução contínua dos modelos de consumo de TV e delineou os problemas e oportunidades subitamente en-
frentados pelas empresas de radiodifusão que são constantemente confrontados com pedidos para fornecer conteúdo para as novas platafor-
mas “sob demanda”. O foco da apresentação foi será nas áreas de fluxos de trabalho baseadas em arquivo, programado sob demanda, inserção 
de anúncios e metadados. Foi dada especial ênfase ao papel que a marca do canal (gráficos) precisa lançar em um contexto “sob demanda”. 
A apresentação incidiu sobre a necessidade real de encontrar maneiras de mesclar os fluxos de trabalho e operações de TV tradicional e 
linear e o conteúdo da demanda, de modo que o os radiodifusores se preparem para seu duplo papel no futuro para atender reprodução de 
um canal linear e atue como editor de conteúdo sob demanda.

GARANTIA DE QUALIDADE E COMPATIBILIDADE DOS ARQUIVOS EM SISTEMAS TAPELESS, MAM, VOD E OTT .
PALESTRANTE: SILVINO ALMEIDA - TEKTRONIX
A característica do ambiente tapeless é o aumento exponencial do número de arquivos, com intensa manipulação e transcodificação para 
diferentes propósitos em um processo automatizado com mínima intervenção humana. O desafio é “como manter íntegro e em conformidade 
milhares de arquivos ingestados em redes cada vez mais complexas, garantindo a sua confiabilidade e evitando os custos de retrabalho e 
stress de clientes?”
Apresentamos como um sistema de teste de arquivos adequado dentro de um sistema tapeless pode evitar o armazenamento de material 
defeituoso e que não toca, minimizando custos de retrabalho e evitando o stress dos clientes. O equipamento apresentado verifica automati-
camente a conformidade dos arquivos, a qualidade de vídeo e áudio nos arquivos, metadados e dados auxiliares.

A BANDA KA - APLICAÇÕES EM BROADCASTING E DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO E A REALIDADE BRASILEIRA
PALESTRANTE: JURANDIR MOREIRA PITSCH - SES
O setor de radiodifusão vem utilizando os satélites como importante elemento de sua infraestrutura de distribuição por suas inegáveis vanta-
gens de custo e confiabilidade. A tradicional banda C, desde 1969 tem sido utilizada para grandes eventos internacionais, distribuição nacio-
nal das grandes emissoras e como infraestrutura para as cabeceiras de rede cabo.  A banda Ku foi fundamental para a televisão por assinatura 
por satélite (DTH), um negócio que movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano no mundo e em franca expansão na América Latina. 
Uma nova banda de frequência chega agora para complementar às anteriores: a banda Ka. As vantagens são uma maior largura de banda e 
um comprimento de onda menor, permitindo antenas menores com alta potência de transmissão. Embora normalmente associada ao uso de 
internet banda larga residencial, na verdade, o maior usuário no momento é o setor de televisão por assinatura nos Estados Unidos. 
Com a evolução do setor de radiodifusão, que utiliza cada vez mais um workflow digital em sua produção e distribuição os serviços em ban-
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da Ka podem tornar-se uma ferramenta importante, não para substituir a atual banda C ou Ku, mas para agregar novos serviços com alta 
velocidade e preços bem mais atraentes. A redução de preço se dá pela extensiva reutilização do espectro que é possível em banda Ka bem 
como pelos terminais menores e de menor custo. O primeiro setor a se beneficiar será, sem dúvida, o de SNG para jornalismo, mas outras 
aplicações certamente surgirão.  No último leilão promovido pela Anatel para posições orbitais, todas as quatro posições vendidas tinham 
banda Ka e, já em 2013, pelo menos duas empresas já estarão ofertando banda Ka na região.

LOUDNESS NA PRODUÇÃO E NO BROACAST. INTRODUÇÃO A ITU-R BS .1770 UND EBU R128
PALESTRANTE: TOBIAS KRONENWETT - LAWO - LINE UP
O tema desta apresentação foi loudness. O que é loudness, porque é importante compreender que é diferente do nível PPM. Apresentamos a 
definição geral de loudness, como os padrões da ITU, EBU e ATSC estão relacionados e por que é importante durante a produção concentrar 
no loudness. Na apresentação houve exemplos de como o engenheiro poderia lidar com o tópico loudness e como novos padrões de medição 
nova de loudness viabilizam mixagens mais criativas do que o PPM.

O EFEITO DA EXPOSIÇÃO INADEQUADA E VIOLAÇÕES NO GAMUT DE CORES NA QUALIDADE FINAL DA IMAGEM 
PALESTRANTE: ARMANDO ISHIMARU – LEADER INSTRUMENTS CORPORATION
Sabemos que é difícil e caro corrigir erros de gamut ou simples erros de exposição que inevitavelmente resultam em artefatos 
indesejáveis. Ajustar com precisão a exposição da câmera é uma meta, mas configurá-lo corretamente para maximizar a gama 
dinâmica, evitando erros de gamut é a arte de filmar em digital.   A maioria de nós que estamos envolvidos com bits e bytes dos 
equipamentos de teste esquecemo-nos que há outro lado do nosso negócio diferente de engenharia que é o lado criativo e artístico.. 
A maioria do pessoal criativo e operadores tem pouca compreensão das telas de forma de onda e vetores e na vida real, alguns deles 
têm até “medo” de equipamentos de teste. Definitivamente, são poucos os que se aproximam destas tecnologias e dispõe-se a usá-las 
como ferramentas de apoio ao seu favor.
Como a maioria do pessoal criativo e operacional é do tipo �visual� identifi cou-se a necessidadede desenvolver instrumentos com representa-é do tipo �visual� identifi cou-se a necessidadede desenvolver instrumentos com representa- do tipo �visual� identificou-se a necessidadede desenvolver instrumentos com representa-
ções visuais fácil de interpretar e com resultados precisos. Com estas novas ferramentas ficam fáceis o ajuste da Iluminação, avaliar os níveis 
de exposição, monitorar e analisar o gamut.
Mais do que medição de luz ou forma de onda criou-se um conceito de avaliação da cena real. Apresentamos a seguir esses novos conceitos 
de monitoração chamadas 5-Barras, CineLite, CineZone e CineSearch.
5-Barras, o sinal HD/SD-SDI é convertido em sinal de luminância Y, cores primárias G, B e R, e vídeo composto (Y + C) representadas por 5 
barras verticais indicando os seus respectivos níveis de sinal. É outra forma de apresentação do monitor forma de onda e vetor combinados, 
permitindo monitorar em forma dinâmica o nível de luminância o espectro das cores (gamut) e o sinal de vídeo composto formado pelo sinal 
de luminância e crominância. 
Enquanto os níveis de sinal estiverem dentro dos limites prefixados, elas são mostradas na cor ciana na parte central de cada barra. Mas 
quando excedem os limites, tanto superior como inferior, tornam-se vermelha indicando imediatamente uma anomalia ao operador de vídeo.
Além do display de 5 Barras o erro de gamut pode ser mostrado sobreposto na imagem facilitando a localização do erro e sua imediata correção.
CineLite é uma função que permite medir e visualizar dinamicamente as medidas do nível de luminância ou RGB em milivolts 
ou porcentagem e também em F-Stop (exposição relativa). Podem ser visualizados até três pontos simultaneamente, com suas 
respectivas leituras dinâmicas.
A seleção da curva de gama poder ser a padrão de 0.45, ou qualquer outra curva de preferência do produtor ou do diretor de 
fotografia. O recurso CineLite é útil ao diretor de fotografia, quando utilizado no modo de leitura F-stop. Normalmente a leitura 
de luminosidade se faz no ponto mais luminoso do objeto principal e no ponto menos luminoso da cena para determinar a 
latitude e manter a textura nas zonas de sombra. Desta forma a correta iluminação e a exposição da câmera são determinadas 
dinamicamente tornando o processo mais eficiente e preciso. Com estas funcionalidades de leitura dinâmica diretamente no 
monitor, o diretor de fotografia poderá criar facilmente o melhor ambiente desejado do cenário. Há também uma melhora signi-
ficativa na comunicação entre pessoal criativo e técnico facilitando o fluxo de trabalho.
O CineZone é uma ferramenta concebida para facilitar os operadores com formação não técnica tanto na produção como na pós-produção. 
É uma representação colorida dos níveis de luminância da imagem em cores falsas. Isto é, os níveis baixos de luminância são 
representados por cores frias começando pelo azul passando pelo ciano, verde, amarelo, laranja e finalmente o vermelho para 
o nível mais alto.
Para níveis de luminância acima ou abaixo dos níveis máximos prefixados, a representação de cores falsas torna-se branca, na área saturada, 
e preta na área com subexposição. São inúmeras as aplicações para o CineZone, como por exemplo, auxiliar no ajuste da iluminação da cena. 
Pode-se confirmar com precisão o nível de luminância de aproximadamente 5% nas áreas escuras, aproximadamente 45% de luminância 
para a área do objeto principal e áreas com luminância de 80% ou mais nas áreas mais claras de uma maneira dinâmica.
CineSearch é uma função derivada do CineZone com mediação dinâmica em três níveis na escala de luminância e representadas na imagem 
pelas cores, verde, vermelho e azul com o resto da imagem monocromática.
Cada um dos três níveis pode ser ajustado e prefixado. Duas das medidas estão uma no extremo superior e a outra no extremo inferior, onde 
todo nível de luminância excedendo o limite prefixado torna-se vermelho para o nível superior ou azul para o nível inferior. A terceira medida 
é para um nível específico de luminância ± 0.5% e mostrada na cor verde.
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TENDÊNCIAS PARA INTEGRAÇÃO DE EDIÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO EM AMBIENTE JORNALÍSTICO 
PALESTRANTE: LEONEL DA LUZ - HARRIS
A produção diária de um telejornal necessita de aplicações e tecnologias que permitam a produção e exibição de matérias 
de forma rápida e eficiente. Os sistemas de gerenciamento de conteúdo digital apóiam essas operações atuando dentro 
de vários workflows em ambiente multimídia e multiplataforma. A evolução do sistema deve ser garantida por uma solu-
ção flexível, integrável e escalável. Apresentamos as tendências da junção entre edição e gerenciamento de conteúdo em 
ambiente de telejornalismo digital.

TEORIA DA COR E TECNOLOGIA LED 
PALESTRANTES: NICK WURZEL e HILTON DAVID - ELECTRONIC TEATRO CONTROLES / TELEM 
Saiba mais sobre como usar mesclar cores em seu estúdio. Nesta sessão comparamos tecnologias de iluminação: tungstênio, HID, fluores-
centes e LED e como cada uma atua para criar cores. Mostramos como mixar cores de forma aditiva ou subtrativa. Exploramos as diferen-
ças entre RGB, RGB‐ A, RGB‐A‐W e X7 mixagem de cores com LEDs. Confira como matiz e saturação se tornaram o padrão unificador no 
controle de diferentes cores ‐ mudando fontes para conseguir o efeito desejado em seu estúdio

TECNOLOGIA ÓPTICA PARA ACERVO DIGITAL 
PALESTRANTE: ERICK SOARES – SONY BRASIL
Apresentamos os desafios do armazenamento em arquivo digital frente às constantes mudanças tecnológicas e investimentos suces-
sivos baseados em tecnologias de TI, para todas as áreas envolvidas na produção de conteúdo, desde emissoras de TV, produtores de 
conteúdo até mesmo as áreas de produção de cinema, hoje também baseado em sistemas digitais.
Durante muitos anos a tecnologia de armazenamento de fato utilizada era a de fita magnética. Com o advento da tecnologia digital 
novas opções surgiram, entre elas, as fitas de vídeo digital assim como as fitas de dados digitais. Esta última é amplamente difundida, 
principalmente devido à grande popularização e ganho de escala de fitas magnéticas para armazenamento de dados, como tecnologia 
vinda da área de TI amplamente aceita no mercado de radiodifusão. 
No entanto muitos radiodifusores não se atentam a detalhes importantes da tecnologia de armazenamento em fitas magnéticas 
de dados, inicialmente concebida para uso na área de TI, que de certa forma possui características um pouco distintas das 
aplicações de vídeo e acervo de vídeo digital. Entre os pontos mais importantes citados estão a questão da robustez, compa- a questão da robustez, compa-
tibilidade multigeracional  e durabilidade da mídia nos ambientes de utilização: a fita magnética de dados foi concebida para 
ser armazenada e operada em sistemas de TI robotizados, com ótimos ganhos operacionais, mas que no ambiente humano 
dos radiodifusores, com exposição à temperaturas e umidade convencional, apresentam menor durabilidade e grande risco de 
comprometimento da mídia e seu conteúdo nela armazenado. Além disso, o custo de manutenção de múltiplas gerações e de 
múltiplas migrações de dados na tecnologia de fita magnética é algo que pode inviabilizar muitos projetos se não for computado 
desde a concepção do projeto inicial, tendo em vista a curta compatibilidade multigeracional de somente até duas gerações 
antes da atualmente em uso. Isso para o radiodifusor pode ser um problema se não administrado de modo automatizado e 
robotizado, uma vez que o processo de armazenamento em prateleira convencional, como era feito com fitas de vídeo, no caso 
das fitas de dados, pode se tornar demasiadamente custoso, se não proibitivo, além de potencializar riscos de consistência e 
confiabilidade do conteúdo nas sucessivas migrações de novas gerações.
Por esses motivos a tecnologia de fitas de dados magnéticas pode ser encarada como uma ótima alternativa para aqueles que podem 
manter um sistema totalmente robotizado e com mínima intervenção humana na área de fitas. 
Para clientes que preferem manter o ciclo de uso com possibilidade de intervenção humana, em ambientes de operação humana, ou 
mesmo com a possibilidade de utilizar sistemas robotizados, a Sony apresentou a nova Tecnologia Óptica para Acervo Digital: uma 
alternativa para armazenamento de grande capacidade em mídia óptica. Uma mídia com grande durabilidade e robustez justamente 
focada no ambiente de operações dos radiodifusores. 
A Tecnologia de Armazenamento Óptico para Acervo Digital traz a vantagem de utilizar a mídia com tecnologia similar à já utiliza-
da pelos radiodifusores (XDCAM) só que encapsulada em um cartucho com 12 discos e dimensões compacta, a fim de oferecer 
grande capacidade de armazenamento, alta velocidade de acesso e transmissão de dados, bem como possibilidade de com-
patibilidade em sistemas robotizados, tradicionalmente concebidos para operação com LTO, de modo a oferecer um ambiente 
heterogêneo de mídias, mais adequada para cada cliente e sua necessidade individual. As mídias ópticas podem armazenar 
desde 300 GB até 1.5 TB, com todas as vantagens da robustez e durabilidade já comprovada pela tecnologia de mídia óptica 
profissional em uso pelos equipamentos dos radiodifusores (XDCAM), bem como contar com a vantagem da compatibilidade 
multigeracional que já é característica das mídias e tecnologias ópticas. 
Desse modo, aliando uma tecnologia de grande capacidade, longos ciclos de vida e compatibilidade, com a possibilidade de uso em 
ambientes operados manualmente ou mesmo robotizados, essa nova tecnologia permite a aplicação em sistemas de armazenamento 
de vídeo, que possui características únicas devido ao ambiente e fluxo de trabalho dos radiodifusores no seu dia a dia, bem como 
a possibilidade de trabalhar de modo integrado e mesclado com sistemas atualmente já em operação com fitas de dados, a fim de 
oferecer uma migração gradual ou até mesmo um ambiente otimizado pelos benefícios que cada tecnologia oferece.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CUIDADOS COM A 
INFRAESTRUTURA
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Por Fred Rehme

O engenheiro Henry Douglas em sua apresentação na NABSHOW. 
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É comum, após o retorno de cada NAB, 
as pessoas procurarem definir o tema 
central, a novidade, o assunto mais 

importante ou mais espetacular visto na 
feira e no congresso. Muitas vezes este 
foco é bastante definido e quase unânime, 
em outras edições nem tanto. Nesta des-
crição, não ousamos definir “o ponto alto” 
na área de transmissão, mas, com certeza, 
podemos dizer que dois temas recorrentes 
e, sem dúvida, muito importantes e atuais 
na NAB 2012 foram “Eficiência energética 
dos transmissores” e “Cuidados com a in-
fraestrutura elétrica”.

A Unesco considera 2012 como o “Ano 
Internacional da Energia Sustentável 
para Todos”. Seja por questões puramen-
te mercadológicas ou por necessidade e 
diferencial, o uso racional e a eficiência 
energética estão presentes no dia a dia 
das equipes técnicas em qualquer setor: 
indústria, comércio, serviços.

É natural que para nós, broadcasters, este 
tema esteja mais voltado à área de trans-
missão, já que normalmente os equipa-
mentos que a compõe representam a maior 
parte do consumo e demanda de energia 
elétrica de uma emissora de TV, e pratica-
mente a totalidade em uma retransmissora. 
O momento para esta discussão é opor-
tuno, pois a implantação de TV digital no 
mundo, inclusive no Brasil, já está madura, 
as maiores dúvidas, dificuldades e surpre-
sas já estão compreendidas e tratadas, as 
definições de área de cobertura e potên-
cias mais ou menos equacionadas. Agora, 
para quem já implantou seus parques de 
transmissão digital, a preocupação é a cifra 
na conta de energia a pagar e com o ma-
rketing verde: a eficiência desta primeira 
geração de transmissores de TV digital, in-
cluindo filtros, transformadores, sistema de 
refrigeração, dificilmente passava de 13%. 

Uma das sessões do congresso técnico 
foi chamada de “Green Engineering for 
Broadcast” e foi conduzida por Glynn 
Walden. Foram discutidas diversas ques-
tões a respeito do tema e apresentados 
estudos para um melhor aproveitamento 
energético. Um dos palestrantes, sem 
dúvida nenhuma fazendo a mais didática 
e embasada apresentação desta etapa, 
foi um colega brasileiro, Henry Douglas 
Rodrigues, engenheiro da Hitachi Koku-
sai Linear, de Santa Rita do Sapucaí. 
Ele mostrou no artigo “High Efficiency 
Transmission – Green Amplification” as 
técnicas de amplificação e fez compa-
rações de vantagens e desvantagens de 
cada uma delas. Segue um breve resu-
mo, aproveitando aqui para recomendar 
a leitura do artigo publicado nos proce-
edings 2012 da Broadcast Engineering 
Conference.

O engenheiro Henry iniciou explican-
do o conceito de eficiência, e terminou 
sua apresentação com uma fórmula que 

transforma a alteração da eficiência 
quando comparados equipamentos tradi-
cionais e os “verdes” em dinheiro a ser 
poupado na hora de se pagar a conta de 
energia elétrica. 

Foram mostrados três métodos de amplifi-
cação, como alternativa à tradicional polari-
zação classe AB, e que podem ser aplicadas 
para modulações COFDM. Todas elas buscam 
economia de energia, mas mantendo-se a 
relação C/N e linearidade.  A primeira opção 
apresentada é chamada de LINC (Linear Am-
plification with Non-Linear Components), ou 
ainda, Outphasing. Esta tecnologia divide o 
envelope variável em amplitude (e em fase) 
em dois sinais de amplitude constante e fase 
variável. A eficiência se dá pelo fato dos dois 
amplificadores trabalharem em apenas dois 
regimes de operação, e não excursionando 
por toda a faixa dinâmica (SMPA – Switching-
-Mode Power Amplifier). 

O segundo método é chamado de Doherty. Tam-
bém são combinados dois amplificadores, sen-
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Amplificador Doherty Envelope Tracking Outphasing

Eficiência boa muito boa a melhor

Complexidade simples complexa muito complexa

Tensão da fonte de alimentação dos amplificadores va-
riando com o tempo.

Fo
nt

e:
 H

ita
ch

i K
ok

us
ai

 L
in

ea
r

do um considerado o principal (portador) e outro 
auxiliar (amplificador de picos de RF). O primeiro 
deles trabalha em classe AB, entrando em sa-
turação nas potências mais elevadas, quando 
então o segundo amplificador, polarizado em 
classe C, passa a operar. Como a linearidade 
é afetada, pior que a de amplificadores classe 
AB puros, exige-se mais trabalho dos pré-cor-
retores. Mas a maior dificuldade para a indústria 
implantar esta metodologia é a necessidade de 
casamento de impedância através de linhas de 
transmissão, o que resulta em muitos desenhos 
diferentes de placas amplificadoras para aten-
der toda a banda de UHF. O terceiro modelo de 
amplificação responde pelo nome de “envelope 
tracking”, que modula a tensão da fonte de ali-
mentação dos amplificadores. A idéia é ajustar a 
tensão Vds dos transistores dinamicamente e de 
acordo com a amplitude do envelope de RF para 
minimizar a dissipação de calor, conforme mos-
trado na figura comparativa abaixo, gentilmente 
cedida pela Hitachi Kokusai Linear.

A tabela a seguir mostra que a eficiência 
costuma ser acompanhada da complexi-
dade na implementação:

No tempo destinado às perguntas, o 
coordenador do painel mostrou conhe-
cimento do assunto e fez alguns ques-
tionamentos que foram plenamente 
respondidos. Um destes comentários 
dizia que os métodos de amplificação 
não são novos, teoricamente existem há 
mais de setenta anos, mas que só ago-
ra estão sendo implementados, graças 
às novas tecnologias de linearização de 
amplificadores usando pré-correção di-
gital só possível nos dias atuais.

Coincidência, concorrência ou momento 
oportuno, os mais renomados fabricantes 
de transmissores também trataram com 
destaque a eficiência de seus equipa-
mentos. A Rohde&Schwarz também de-
monstrou esta preocupação e trouxe  o 
conceito de eficiência com a marca E5. 
Desde o ano passado usava como um 
dos argumentos de venda o baixo con-
sumo dos transmissores. Mesmo com 
amplificadores ainda tradicionais, a 
Rohde&Schwarz costuma otimizar o uso 
dos transistores de potência, explorando 
mais os limites da curva de transferência. 
A pequena degradação de linearidade do 
amplificador é compensada em parte no 
estágio pré corretor. No mais, costumam 
indicar através de estudos e white pa-
pers que uma MER menor (da ordem de 
37 a 38 dB) na saída para a antena de 
transmissão é suficiente e não afeta a 
recepção. Já para este ano há a intenção 
do lançamento de novos equipamentos, 
usando amplificadores Doherty, com os 
quais a fábrica pretende chegar a um 
rendimento global dos transmissores de 
TV digital em 38 %. Continuando com a 
R&S, durante a NAB 2012 foi anunciada 
a instalação de fábrica no Brasil, no Es-
tado de São Paulo, para produção ainda 
neste ano de transmissores de potências 
até 2 kW. A comunidade técnica de usu-
ários de equipamentos sempre fica feliz 
com a presença no Brasil de fabrican-
tes reconhecidos mundialmente. Além 
de acirrar a concorrência (oportunidade 
para as emissoras), a localização em solo 

nacional melhora as relações cliente/for-
necedor, seja na etapa de compra ou de 
atendimento: evitar a importação já é um 
alento, e o suporte de módulos, peças e 
auxílio técnico ganham agilidade.

A Screen Service, já instalada há cinco 
anos no Brasil, também convidou o pú-
blico para ver seus novos modelos de 
transmissores de UHF baseados em am-
plificadores de alta eficiência, também 
com a tecnologia Doherty. Na feira foi de-
monstrado um equipamento ligado, com 
as medidas de MER mínimo de 38 dB, e 
a eficiência do conjunto em 35%. Agora, 
um transmissor digital de 4.5 kW pode 
estar todo em um único rack refrigerado 
a água com rendimento próximo de 40%. 
A área comercial da empresa oferece 
uma tabela comparativa de custos de 
implantação e de energia elétrica entre 
equipamentos de eficiências diversas. 

A Harris também esteve presente na 
apresentação do Congresso e oferece 
opções de equipamentos transmissores 
com eficiência elevada.  O palestrante 
Geoffrey Mendenhall mostrou o conceito 
de TCO (Total Cost of Ownership), que en-
volve custos de aquisição, manutenção, 
operação (incluindo consumo de ener-
gia) e treinamento. A análise financeira 
deve considerar todos estes tópicos. Para 
exemplificar, comparou os equipamentos 
refrigerados a ar (família HVAC) e a água 
(serie ULX), apontando prós e contras de 
cada tecnologia. No estande da Toshiba, 
um profissional da empresa demonstrava 
os mesmos cuidados com eficiência na 
amplificação. 

O “toma lá da cá” tão terrível e comum 
no nosso cotidiano político, é infeliz-
mente aplicável neste caso que agora 
discutimos. Ganhos incontestáveis e 
sem contrapartida não existem. A efici-
ência energética é desejada e está sen-
do obtida. Mas sempre cobra um preço. 
Algumas empresas optam pela redução 
da linearidade e, consequentemente, 
abrem mão de alguma folga (mas sem-
pre dentro das normas, estipulando va-
lores mínimos) da intermodulação e da 
MER. Outras usam recursos tecnológicos 
mais avançados e menos tradicionais e, 
portanto, estão mais sujeitas a instabili-
dades, ou pelo menos a um aumento da 
complexidade no alinhamento ou reparo 
em campo. Ainda não há tempo e estudo 
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suficientes para se inferir sobre a confia-
bilidade destes novos transmissores. Não 
sabemos se o tempo médio entre falhas 
é afetado, mas é de se pensar que a re-
dução de tamanho dos dissipadores e o 
uso de correntes e temperaturas nos se-
micondutores mais próximos de seus li-
mites físicos exigem um tratamento mais 
elaborado (muito embora o aumento de 
eficiência esteja atrelado à redução da 
geração de calor, o que sugere aumento 
de vida útil dos semicondutores).

Não é apenas nos amplificadores e pré 
corretores que se consegue eficiência. 
A forma de se espalhar o sinal de RF 
na cidade também é uma aliada neste 
quesito. Uma mesma potência de trans-
missor pode cobrir uma área maior se o 
sinal elétrico for transformado em onda 
eletromagnética por uma antena mais 
ajustada para um dado projeto. Partindo-
-se deste ponto de vista, citamos que na 
feira foram vistos diversos fabricantes de 
antenas, cada um defendendo seus prin-
cípios construtivos. No meio de tantos 
fabricantes de diversas nacionalidades 
(norte americanos, italianos, alemães, 
espanhóis), destacamos as empresas 
brasileiras que tradicionalmente se apre-
sentam na NAB: Transtel e Ideal Antenas. 
Não basta, no entanto, produtos de boa 
qualidade nesta área, um bom projeto é 
fundamental, e estas empresas nacionais 
ou os representantes das demais, que 
marcam presença no Brasil, costumam 
auxiliar na escolha do sistema irradian-
te. Enfatizamos que um bom estudo de 
cobertura e definição de característi-
cas do sistema irradiante, no entanto, 
é fundamental, obtendo eficiência entre 
potência irradiada x área atendida, mas 
muitas vezes tal atividade não é consi-
derada como deveria.

Uma discussão ainda corriqueira e sem 
uma resposta consensual trata da po-
larização do sinal: horizontal, circular, 
elíptica e em que relação H / V ? Pro-
vavelmente nunca teremos uma respos-
ta única e nem uma que se aplique para 
todos os casos. A topografia, a ocupação 
do solo, a localização do site de trans-
missão em relação ao núcleo urbano que 
se deseja atingir, a ênfase no serviço 
HDTV ou na recepção portátil ou móvel 
deverão influenciar na decisão a respeito 
da polarização. Ainda não são muitos os 
estudos, teóricos ou de experimentação 

em campo, sobre o assunto. Em outro 
ano, o Dante Conti mostrou alguns resul-
tados do uso de antena elíptica durante 
sua apresentação no evento SET e Trinta. 
Este ano, tivemos a satisfação de ver um 
trabalho sendo apresentado na Confe-
rência de Engenharia da NAB por nossa 
colega, a diretora editorial da SET Val-
derez Donzelli. O título foi “Elliptical Po-
larization: Influences on the Performance 
of Digital TV Coverage”. Seu trabalho de 
mestrado versou sobre a polarização e foi 
conduzido de forma experimental, usan-
do a estrutura de transmissão e antenas 
da Universidade Presbiteriana Macken-
zie. Este trabalho prático demonstrou de 
forma numérica o ganho na facilidade de 
recepção, a influência da polarização no 
desempenho de um sistema de comuni-
cação com a polarização elíptica, quando 
comparado com a polarização horizontal 
e também na vertical. Através de uma 
antena painel com duas portas, especial-
mente fabricada pela Kathrein para este 
teste, 4651 pontos em movimento foram 
medidos em um raio de cinco quilômetros 
na cidade de São Paulo. Também sugeri-
mos a leitura do artigo encontrado nos 
proceedings 2012.

Observemos que, quando se fala em po-
larização elíptica, há dois modos de se 
analisar os resultados: um é a área co-
berta com relação à máxima potência au-
torizada pelo plano de canalização, e que 
considera apenas uma única polarização. 
A outra é do ponto de vista de eficiência 
energética. Neste último caso, temos que 
comparar a área S1 atingida e adequa-
da para recepção quando se usa uma 
determinada potência de transmissor, 
considerando-se apenas a polarização 
horizontal, com a área S2 coberta pela 
antena elíptica, com a mesma potência 
de transmissor sendo dividida entre as 
duas portas, V e H. Só teremos melhoria 
de eficiência com a antena elíptica se S2 
for maior que S1.

Ainda no mesmo tema, além da escolha 
de polarização, podemos citar que o uso 
correto de gap fillers, em locais bem es-
colhidos e nas potências e com antenas 
adequadas, pode resultar em eficiência 
espectral. Consideramos isto muito im-
portante, tanto no aspecto financeiro, 
quanto na consolidação do direito de uso 
do espectro pelos broadcasters. Recor-
rendo e parafraseando campanha de ma-

rketing do passado - “Espectro: ame-o e 
use-o ou deixe-o” - devemos usá-lo de 
forma eficiente, não dando margens para 
especulação ou negociação.

Sobre a qualidade da energia elétri-
ca e as conseqüências da falta de 
zelo na montagem da infraestrutura, 
também a NAB 2012 foi palco des-
tas discussões. A Nautel ofereceu a 
seus clientes, no domingo pela ma-
nhã, um encontro técnico. O controle 
de temperatura e limpeza do ambien-
te e equipamentos e o tratamento da 
energia elétrica são considerados 
itens fundamentais para o bom fun-
cionamento, durabilidade e economia 
em um site de transmissão. Sabe 
aqueles ferrites que são colocados 
em volta de cabos de energia ou até 
em cabos de sinais? Pois a sua pre-
sença (e dimensionamento adequado) 
é fator de sucesso nas instalações, 
segundo os estudos demonstrados 
neste encontro. Sobre a necessidade 
de protetores de surto e a utilização 
de no-breaks, (muito mais que meros 
reguladores e fornecedores de ener-
gia contínua), já não há o que falar. 
Na era de equipamentos digitais, a 
complacência com transientes e har-
mônicos na rede elétrica diminuiu 
consideravelmente, e os estragos 
nestes casos costumam ser grandes.

Com a pressão de controle de des-
pesas e fazendo bem nosso papel de 
engenheiros, racionalizando o uso de 
recursos, devemos estar atentos à 
eficiência dos transmissores e siste-
mas irradiantes. Fazer as perguntas 
certas para fornecedores, para nós 
mesmos e para nossos colegas. En-
tre elas: “Qual o preço desta vanta-
gem: Redução de vida útil? Aumento 
de complexidade? Aumento de valor 
de investimento?” A Engenharia eco-
nômica nos permite avaliar a melhor 
opção para cada caso. 
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Impressões gerais

Um dos pontos de destaque do even-
to foi a queda dos preços das solu-
ções, aliás, significativa em alguns 

segmentos.

Outro aspecto bastante notado foi a ausência 
quase que total de soluções exclusivas para SD. 
Ou seja, o HD é praticamente o padrão vigente, 
tratando-se o SD como uma espécie de subpro-
duto do HD. O formato SD é lembrado apenas 
nas aplicações web ou jornalismo via internet.

Ressurgiram, também, na NAB 2012 e de 
forma mais vigorosa do que nos últimos 

três anos, as soluções de MAM (Midia 
Asset Management), alavancadas pela 
necessidade de estruturar e agilizar os 
fluxos de trabalhos em ambiente de mí-
dia digital, onde o volume de conteúdo a 
ser manipulado e arquivado, é cada vez 
maior, devido, em parte, ao barateamento 
das mídias de armazenamento.

Também, digna de nota, foi a visibilida-
de da tecnologia 4k, agora com câmeras 
um pouco mais acessíveis (foto 1), assim 
como o encoder da NTT (High Efficiency 
Video Coding - HEVC) para transmissão, a 
taxas compatíveis com aquelas utilizadas 
atualmente em 2k (http://www.youtube.

com/watch?v=yD_8Hz6Zr6A&feature=pl
ayer_embedded#!) , o que sinaliza uma 
grande possibilidade da distribuição de 
produções em  4k. 

Notamos ainda que o assunto 3D, no 
ambiente do NABShow2012, não teve a 
mesma visibilidade dos últimos três anos, 
embora, no ambiente das conferências, 
tenha sido bastante debatido.

Detalhamos a seguir, alguns outros as-
pectos do evento:

Evolução consistente e redução de cus-
to das tecnologias de transmissão ao 
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Foto 1

SOLUÇÕES MAIS COMPLETAS A CUSTOS 
MAIS ACESSÍVEIS
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Foto 3 Foto 4 Foto 5

vivo por rede celular 3G/4G/LTE, WiFi e 
micro-ondas.

Encontramos várias soluções, cujos pre-
ços variavam desde U$7,500.00 até por 
volta de U$40,000.00, dependendo, é 
claro, das funcionalidades de cada uma. 

Pudemos também observar que essa tec-
nologia vem evoluindo, ano a ano, e as 
melhorias são contundentes.

Constatamos também, que tais soluções 
não se limitam apenas à transmissão uti-
lizando os circuitos de rede celular, mas 
também através de internet wireless ou 

mesmo por redes de rádio micro-ondas.
Uma das melhorias introduzidas pela 
LiveU (marca já bastante conhecida no 
Brasil) foi na eficiência da antena (foto 
2) que conecta a unidade remota às es-
tações base de telefonia 3G/4G, visando 
tornar possível essa conexão com esta-
ções mais distantes, quando da trans-
missão de eventos de locais, onde as 
estações das proximidades já estão con-
gestionadas pelo uso do próprio público 
do evento. 

A TVU apresentou uma linha bastante 
ampla de soluções. A solução mais com-
pleta permite que se grave a reportagem, 

durante a transmissão, para uma poste-
rior exibição, caso haja uma falha no cir-
cuito de comunicação (foto 3). 

As soluções Teradek  (Cube) foram as de 
mais baixo custo que encontramos, que, 
no entanto, não deixaram de surpreender 
pela engenhosidade das configurações 
sugeridas para adaptação às câmeras 
(foto 4), como também pelo software de 
monitoramento da conexão (foto 5).

A frustração ficou por conta da Comrex, 
que ainda não disponibilizou para a ven-
da seu LiveShot. Esperávamos que já 
houvesse vários desses equipamentos 
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Foto 7 Foto 8

Foto 9 Foto 10

Foto 6
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em operação, pois na NAB_2011, a em-
presa sinalizava para o mercado, sua dis-
ponibilização no último trimestre do ano 
passado (foto 6). 

A Vislink apresentou também sua solução 
AirStream (foto 7).

Robótica de armazenamento de dados, 
com arranjo de discos óticos, da Sony 
A constante atualização dos formatos 
de armazenamento de dados em fitas 
magnéticas  (AIT3, SAIT, LTO5, LTO6, 
etc) têm demandado processos de mi-
grações sucessivas, o que além de im-
plicar em custos financeiros, acarreta 
muito trabalho, bem como riscos de se 
corromper os dados.

A tecnologia de armazenamento ótico de 
dados, em volume comparável ao arma-
zenamento em fita magnética, e que vem 
sendo desenvolvida pela Sony há alguns 
anos, também foi apresentada de forma 
mais completa.  Os cassetes de discos 
(XDCAM Single, Double ou Quad layer), 
contém 12 deles, cada um com capaci-
dade de 125GB (Quad layer), resultando 
num total de 1,5TB por �cassete ou car-

tridge�, que é como vem sendo chamado 
o produto na literatura de língua inglesa 
(foto 8)

O grande benefício esperado em relação 
ao armazenamento de mídia em disco 
ótico, é  que o espaço de tempo entre 
migrações de formato aumente conside-
ravelmente. Fala-se num espaço de tem-
po que pode aumentar de 3 a 5 anos, no 
caso da fita magnética, para 20 ou até 50 
anos. Além disso, afirma-se que o meio 
ótico resiste mais às variações de tempe-
ratura e umidade do que a fita magnética, 
sendo também mais resistente aos danos 
provocados pela poeira e fungos.

A capacidade de armazenamento da ro-
bótica de cartuchos de discos, apresen-
tada na NAB_2012  (foto 9) é de 660TB, 
comportando 440 cartuchos de 12 discos 
XDCAM quad layer.

Opções de solução �all in one�, de baixo 
custo, para transmissões ao vivo.

Neste ano tivemos a oportunidade de 
examinar mais atentamente as solu-
ções �all in one�, tais como o TriCaster 

(http://www.newtek.com/tricaster/)  da 
NewTek  e o RouteCase  (http://www.
sis l ive. tv/portable-product ion-studio.
php) da Sis Live.

Para emissoras de médio e pequeno por-
te, o TriCaster parece ser uma boa so-
lução para iniciar o processo de trans-
missões ao vivo em HD, além de oferecer 
saída também para streaming, com uma 
excelente relação custo/benefício, ofere-
cendo recursos de replay, gerador de ca-
racteres e cenário virtual, além de outros, 
todos em uma mesma caixa.

O RouteCase da Sis Live é um produto 
bem mais modesto, sendo mais apropria-
do à transmissão de eventos jornalísticos 
ao vivo de baixa complexidade, tanto em 
HD como para a web. O atributo mais in-
teressante do equipamento é que a mo-
nitoração encaixa-se na parte interna da 
tampa da maleta (foto 10). Fomos infor-
mados pelo expositor que o custo situa-
-se ao redor de U$9,000.00.
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Por João Braz

NAB (National Association of Broadcasters) 
Show é o maior evento do mundo em mí-é o maior evento do mundo em mí-maior evento do mundo em mí-
dia eletrônica que cobre entretenimento 

filmado e o desenvolvimento, gerenciamento 
e entrega de conteúdo em todas as mídias. O 
NAB Show é o mercado final para mídia digital 
e entretenimento. Da criação ao consumo, atra-

vés de múltiplas plataformas e nacionalidades 
incontáveis, NAB Show é o lar para as soluções 
que transcendem a radiodifusão tradicional e 
abraça a entrega de conteúdo para novas telas 
de novas maneiras. 

O cinema 3D teve seu momento de ápice em 
2009 e experimentou um grande crescimento 
nos anos seguintes. Porém, este ano refletiu um 
pouco da realidade desta plataforma maravilho-
sa. Tanto cineastas, diretores e produtores dei-
xaram bem claro que a nova técnica (3D) está 
intimamente ligada aos filmes de muita truca-
gem e todas as técnicas digitais disponíveis. A 
indústria não para: o que não foi tão bom para o 
cinema 3D está sendo a alegria dos fabricantes 
dos jogos interativos para a internet banda larga 
e abriu o mercado americano e japonês desta 
área, onde vários países entraram na briga por 
este nicho, como o Brasil, que cresce exponen-
cialmente, visto que crianças e jovens têm maior 
acesso a vários devices móveis (celular, tablet, 
etc...). De qualquer forma as palestras e fóruns 
desta tecnologia foram muito bem frequenta-
das, com muitas perguntas e debates calorosos 
sobre seu futuro. O que ficou bem claro é que 
os roteiristas são os maestros, pois ação e a 
criação de novos seres extraterrenos é que dão 
força para esta arte segurar o espectador.

No tocante aos avanços técnológigos, estes 
não foram muitos, mas muitos gargalos foram 
corridos ou totalmente eliminados dando maior 
flexibilidade na captação das imagens, edição 
e finalização até chegar às salas de exibição. 
Apesar do alto custo o cinema 3D continuará 
enchendo os olhos e mexendo com as emocões 
das pessoas, pois é impossível não se emocio-
nar com tão grande mergulho na sétima arte.

A TV fechada tem utilizado a tecnologia 
3D nas transmissões esportivas com gran-
de apelo de audiência, onde sempre foi o 
grande desafio dos empresários da radiodi-
fusão fazer o telespectador ser agente ativo 

nas transmissões esportivas e não somente 
passivo. 

As falhas nos posicionamentos de câmeras fo-
ram corrigidas na maioria dos pontos, e novos 
posicionamentos destas câmeras foram desco-
bertos dando grande emoção ao telespectador 
nas transmissões de futebol norte americano, 
apresentações pontuadas de motocross e es-
portes radicais. É bom lembrar que na teledra-
maturgia não vimos absolutamente nada desta 
técnica, ou porque está em desenvolvimento, ou 
mesmo porque a opção pelo esporte já se defi-
niu como a melhor estratégia. 

Com relação ao 4k – apenas um pequeno comen-
tário: como cresceu em todas as áreas, da cap-
tação aos workflows de edição e finalização. Uma 
tecnologia de crescimento na velocidade do não 
linear e randômico. Um prato cheio para todos os 
profissionais de produção de televisão, em especial 
os brasileiros. As imagens são de nos levar ao ini-
maginável até bem poucos anos atrás, mas é real e 
o produto final que tivemos oportunidade de assistir 
nos stands dos fabricantes e no grande fórum do 
4k são impressionantes. Remetem-nos a uma te-
levisão que é maravilhosa em HDTV (alta definição) 
com uma qualidade que será ainda maior quando 
os estúdios das grandes redes brasileiras estive-
rem produzindo dentro desta tecnologia. Para mim, 
o grande salto em tecnologia, este ano no NAB 
Show 2012, foi o 4k. Não foi só o desenvolvimento 
da tecnologia, foram várias inovações que espe-
rávamos, mas não na velocidade que estão indo. 
Vale ressaltar aqui o clip produzido pela TV Globo 
e dirigido pelo Roberto Talma com o apoio da Sony. 
Nota dez por tudo!

Vamos em frente porque o próximo ano nos re-
serva, com certeza, grandes novidades.

Configuração dos canais de áudio em 4K

Estande divulga lançamento de Câmera 3D.
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Os cuidados com a compra de novos equipamentos de-
vem ser muito maiores para evitar o risco de adquirir 
câmeras com funções e características desnecessárias 
para esse seguimento.
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Por José Walter Neto

Mais um ano de muitas novidades e 
muitas dúvidas. Para nós, produtores 
de vídeos, os caminhos estão mais 

nebulosos. São tantas novidades e tantas 
opções técnicas que uma decisão precipitada 
pode nos levar a opções que nos limitam a 
ação. O que fazer?

Em um curso avançado de pós-produção em 
HD de que participei, a primeira frase do pa-
lestrante foi: “Hoje vamos falar de um sistema 
morto, o HD”. Este é o novo conceito de pro-
dução 2K e 4K, a película chegou ao seu fim. 
De agora em diante seu uso será uma opção 
conceitual.

Em outro seminário ouvimos James Came-
ron falando do seu sistema de 5D, uma in-
tegração entre os universos 2D e 3D para a 
cobertura de eventos esportivos. O uso dos 
dois sistemas pode baratear e facilitar esse 
trabalho. Nesse contexto é preciso pensar no 
mercado brasileiro e nas necessidades das 
produtoras de vídeo.

Grandes fabricantes como Sony, Panasonic, 
Canon e JVC lançaram câmeras com pos-
sibilidades de 2K e 4K. Algumas com custo 
muito atrativo e opção de troca de lente que 
poderiam levar nossas produções a um nível 
de qualidade superior ao HD. 

A Blackmagic entrou nesse mercado e lan-
çou a sua câmera com 2.5K, mas todas 
essas novas possibilidades trazem novas 
responsabilidades. A produção com o uso 
desses equipamentos de ponta requer um 
planejamento mais cuidadoso, cinegrafis-
tas com noção de fotografia e conhecimen-
to de detalhes técnicos das câmeras, que 
a maioria dos profissionais desta área não 
tem, pois estão acostumados a câmeras 
com foco automático e lentes com zoom 
e operam com pouca noção de fotografia. 
Como assegurar, então, que o equipamento 
novo - que é uma maravilha - será utilizado 
de forma a explorar todo seu potencial para 
entregar melhores imagens para a equipe 
de pós-produção? 

Funções novas como o S-log, da Sony - an-
tes indisponíveis para nosso mercado - po-
dem gerar erros de interpretação quando 
visualizadas sem que se tenha a noção do 
que isso representará para a pós-produção. 
Nós, do universo das produtoras, temos 
que nos preparar para que nossas equipes 
tenham essas informações e procurar pro-
fissionais que tenham tais informações e 
que estejam aptos a passá-las adiante.

No mercado de eventos, os cuidados com 
a compra de novos equipamentos devem 
ser muito maiores para evitar o risco de 
adquirir câmeras com funções e carac-
terísticas desnecessárias para esse se-
guimento. Vale lembrar que atualmente a 
maior parte dos eventos com transmissão 
simultânea feita em HD acaba utilizando 
projetores com resolução de 1024x768. 

Portanto, ainda temos um longo caminho 
a percorrer até termos os projetores HD 
como padrão nos eventos. Para o seg-
mento de produções independentes, a 
nova legislação para TV a cabo irá gerar 
um mercado que deverá utilizar câmeras 
de 2K e 4K com a garantia de qualidade 
HD na exibição, pois a maioria dos canais 
a cabo tem transmissão em HD.

No universo 3D ainda temos muito que 
caminhar. Num curto prazo, o mercado de 
eventos ainda é a melhor solução para 
nós, produtoras, porque possibilita solu-
ções com baixo custo de produção e exi-
bição com a utilização de câmeras como 
a HXRNX3D1 da SONY, a HDC-Z10000 
da PANASONIIC ou produções que utili-
zam as câmeras PANASONIC AG-3DA1 e 
PMW-TD300 da Sony. Na pós-produção 
temos softwares como Vegas 11 e Edius 
6.5 que facilitam e corrigem a maiorias 
dos pequenos erros de captação, permi-
tindo finalizar o material para exibição em 
vários formatos como side by side e ana-
gliph.  As transmissões esportivas em 3D 
estão muito distantes do nosso universo 
e serão de responsabilidade das grandes 
emissoras que devem procurar parcerias 
tais como as soluções já encontradas no 
EX Games, NFL e outros grandes even-
tos que utilizam essa tecnologia. Assim, 
na aquisição de equipamentos é preciso 
pensar bem, consultar representantes 
dos fabricantes para fazer a melhor op-
ção de compra para o segmento de mer-
cado em que eles serão utilizados.

As novas tecnologias estão aí, agora é fazer 
as opções certas para cada mercado e es-
perar as novidades da NAB 2013.
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CONEXÃO HDMI EM AMBIENTE PROFISSIONAL
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Por José Antonio Garcia

O HDMI foi desenvolvido em 2002 como 
uma interface inteligente e robusta, para 
ser utilizado em conexões entre Set-

-Top Box, blu-ray players e seus dispositivos de 
display (projetores e aparelhos de TV). O HDMI 
(High Defitinition Multimidia Interface) foi uma 
evolução do VGA e do DVI, conectores comu-
mente usados em computadores, notebooks e 
desktop.

Este ano, durante a feira e congresso da NAB, foi 
possível observar como esta interface, concebi-
da inicialmente para uso doméstico, vem sendo 
parte do nosso ambiente profissional de produ-
ção de vídeo. Dos 23 produtos indicados por vo-
tos dos visitantes para a revista Broadcast Engi-
neering, como PICK HITS 2012, pelo menos sete 
deles possuíam dentre suas possíveis conexões 
o HDMI ou eram produtos específicos para esta 
interface. Eles não são mais encontrados ape-
nas em midia players e displays domésticos, 
mas estão presentes em câmeras, gravadores 
portáteis, gravadores fixos, switchers, routers, 
monitores de referência, ilhas de edição, distri-
buidores, conversores e equipamentos wireless. 
Também, faz parte da lista PICK HITS uma fer-
ramenta para a montagem em campo de cabos 
com conectores HDMI. 

Se estes produtos foram votados é porque de 
alguma forma chamam a atenção, satisfazem 
desejos e solucionam fluxos de trabalho para 

os profissionais de vídeo. As empresas Intel e 
AMD anunciaram que irão incentivar cada vez 
mais usuários a trabalharem com interfaces 
multifuncionais nos ambientes de edição e pós-
-produção.

O início
No início dos anos 2000, havia a preocupação 
de proteger o conteúdo transmitido por cone-
xões DVI que podiam ser facilmente copiados e 
distribuídos ilegalmente. Isto levou a formação 
do consórcio HDMI formados pela Hitachi, Mat-
sushita, Philips, Silicon Image, Sony, Thomson e 
Toshiba. Este grupo desenvolveu uma conexão 
robusta, transportando vídeo e também áudio 
e metadata em velocidades maiores que o DVI. 
Além disso, o HDMI possui características de 
proteção à cópias (HDCP: High-Bandwidth Copy 
Protection), desenvolvida pela Intel. O conector 
HDMI é menor que o DVI e suporta RGB e YCbCr.

Assim como o DVI, o HDMI permite que as 
fontes de sinal se comuniquem com o display 
conectado a ela, utilizando o protocolo EDID (Ex-
tended Display Interface Data) entregando vídeo 
digital sem compressão em taxas e resoluções 
otimizadas. Utiliza também a sinalização TMDS 
(Transition-Minimized Differential Signaling) su-
portando altas taxas de resolução. 

A última versão 1.4b, de março de 2010, permi-
te resolução de 4.096 X 2160 pixels, em 24 Hz, 

inclui um canal ethernet de 100 Mb/s simétrico 
e suporta vários formatos de imagens 3D. Car-
rega também até oito canais de áudio, canal de 
retorno de áudio e suporta RGB, Deep Color e 
espaço de cores xvYCC.

O HDCP (High-Bandwidth Copy Protection)
Os problemas acontecem quando usamos a 
interface fora do ambiente para onde foi conce-
bida, ou seja, uma conexão plug-and-play entre 
midia players e displays HDTV, com qualidades 
que lembram uma conexão de rede ad-hoc 
peer-to-peer. 

A camada HDCP exige uma série de troca de 
chaves entre o equipamento fonte e o de des-
tino. Cada dispositivo pode trocar uma série de 
40 chaves de 56 bits quando a conexão é reali-
zada. Se não há compromisso entre as chaves, 
a conexão é desfeita, isto é, o Blu-ray disc ou o 
STB (Set-Top Box) não fornecem a mídia.

Sempre assumimos que apenas um display 
será conectado como destino, enquanto as fon-
tes podem ser várias conectadas diretamente 
ou através de repetidores. Isto permite sempre 
a troca de informações EDID e HDCP. O display 
envia sua informação EDID para a fonte, que em 
resposta configura seu pixel clock apropriado. A 
camada HDCP verifica que a conexão é segura 
e inicia o envio do fluxo de conteúdo.

Se esta estrutura funcio-
na para múltiplas fontes 
e um único display, o 
mesmo não acontece 
em um ambiente profis-
sional onde a estrutura 
é inversa. Por exemplo, 
um projeto profissional 
de distribuição para vá-
rias telas a partir de uma 
única fonte. Neste am-
biente, se tivermos telas 
com resoluções diferen-Ferramenta para montagem em campo de cabos com conectores HDMI. Conector HDMI com trava.
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tes, qual EDID será suportado? Todas as telas 
possuem HDCP? Novamente, é necessária uma 
configuração que mantém e respeita a camada 
HDCP, enquanto assegura uma conexão segura 
do HDMI para uma matriz de displays. 

A solução é fazer com que o router ou o ampli-
ficador de distribuição seja um destino, em si 
mesmo, para o sinal HDMI, garantindo assim 
uma conexão constante e segura com cada fon-
te conectada.

Por outro lado, cada saída HDMI do router ou 
distribuidor se torna uma segunda fonte, pro-
curando por seu próprio protocolo HDCP com 
um display conectado, em seu arranjo peer-to-
-peer. As proteções contra cópias das mídias 
são mantidas em todos os instantes e em todas 
as portas.

Verificadas estas conexões seguras e suas 
chaves, o vídeo desta fonte é passado para o 
display. Caso o display conectado não respeite o 

HDCP, o router ou dis-
tribuidor não fornece-
rá o vídeo para aquele 
destino. Os displays 
que têm as trocas 
de chaves aceitas, 
continuam a receber 
o vídeo normalmente 
e sem interrupção. E 
assim múltiplas fon-
tes podem estar co-
nectados em mútiplos 
displays.

O extensor conven-
cional (EDID) insere 
um repetidor de forma 
que cada display se 
comunica diretamen-
te com a fonte. Esta 
técnica é aceitável 
para uma conexão 
peer-to-peer, mas 
não funciona para 
dois ou mais displays 
conectados a mesma 
fonte, principalmente 
se estes possuem 
resoluções de vídeo 
diferentes.

Uma técnica aceitável 
armazena os ajustes 
de EDID na memó-
ria de cada saída da 
matriz ou distribuidor. 

Estes ajustes permanecem ativos em memória 
não volátil, emulando um display virtual, assegu-
rando que a fonte de mídia não seja desconec-
tada ou que pare de reproduzir.

A matriz ou distribuidor então encaminha, para 
todas as saídas, o sinal com uma resolução que 
seja a mais alta e possível para todos os displays 
conectados. Assim, fica assegurado que todos 
os displays conectados irão reproduzir uma 
imagem, embora esta imagem esteja adaptada 
para acomodar todos os displays.

Ambiente de captação
A interface HDMI é de grande utilidade em diversas 
fases do fluxo de produção de vídeo, particular-
mente, durante a captação. É uma solução prática 
e econômica, por exemplo, para a monitoração e 
controle de qualidade da captação.

Uma visualização extra, além do view-finder da 
câmera, é o ideal para o cinegrafista acompa-
nhado na locação do diretor de arte ou do clien-

te. Ao invés de uma situação desconfortável, 
com pessoas sobre os ombros tentando obser-
var seu visor LCD, pode-se ter uma visualização 
simultânea em uma tela maior de um televisor 
ou monitor com interface HDMI.

Outra situação de captação, onde uma visualiza-
ção extra é desejável, é quando se utiliza um tri-
pé ou video rig. Assim o cinegrafista pode utilizar 
o visor LCD da câmera, enquanto o assistente 
de foco utiliza o visor externo para seu trabalho.

Ambiente de gravação e edição
Muitos produtores também optam por gravar 
em um dispositivo externo conectado à interface 
HDMI da câmera para capturar sinais sem com-
pressão, facilitando e acelerando o processo de 
produção. 
Muitos gravadores externos possuem monitores 
integrados facilitando também a monitoração 
extra. Alguns monitores possuem um loop HDMI 
que permite que o sinal do monitor seja também 
encaminhado ao gravador, sem perdas de sinal 
ou de qualidade.

Conclusão
A utilização da interface HDMI, inicialmente uti-
lizada apenas para equipamentos domésticos, 
já está difundida também em nosso ambiente 
profissional de produção de vídeo. Gostemos ou 
não, esta interface de alta velocidade está aqui 
para ficar e é surpreendentemente eficaz.

Referências:
Site: www.hdmi.org
SMPTE Motion Image Journal – Abril 2012

José é Gerente de Engenharia da EBC e Mem-
bro do Comitê Editorial da SET . Email: engjose-
garcia@gmail .com

COBERTURA NAB 2012

37

Exemplo de fluxo de trabalho com gravador externo 
(Atomos-Ninja)

O EDID (Extended Display Interface Data)

O HDMI permite que as fontes de sinal se comuniquem com o display
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NAB 2012 SE TRANSFORMA NO MUNDO DA 
MULTIPLATAFORMA 
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Por Ronald Barbosa

Nos últimos anos já vem se delineando 
algumas tendências nas edições da NAB 
que perceptivelmente, deixou de lado a fi-

xação no broadcasting com a visão de produção 
para entrega em massa, a fim de tornarem-se 
novas edições, mas de criação para as especifi-
cidades de consumo. 

Esse ano isso ficou tão claramente evidente 
pela agitação que se viu no evento, pois que das 
palestras de engenharia à exposição de equipa-
mentos, percebe-se que apesar do aumento do 
número de expositores e dos diversos formatos 
apresentados para atender as necessidades de 
soluções de multiplataformas, o evento estava 
bastante animado, mas com sobriedade e o 
entra-e-sai de pessoas em salas de reuniões, 
auditórios e estandes, demonstrava o interesse 
por algo que está por vir, mas ninguém sabe ao 
certo o que será!

Particularmente, estive muito interessado na 
apresentação da Dra. Marina Gorbis, Diretora 
Executiva do Instituto para o Futuro, que nos deu 
uma importante palestra sobre principais ten-
dências que moldam o futuro da mídia. 
Ela não buscou dar soluções, mas as tendências 
indicadas por ela nos levava a pensar que num 
mundo de infinitas fontes de informação, no 
qual os modelos de negócio podem ser inicia-
dos por situações tão incrivelmente diferentes, 
poderá tornar qualquer pessoa um produtor de 
conteúdo pelas ferramentas já disponíveis.

Se alguém com um smartphone ou uma câmera 
digital e um canal no You Tube é um produtor de 
mídia então todos nós podemos ser um produtor 
de mídia e isso é uma grande mudança.

Em sua apresentação numa Sessão Geral cujo 
título era “Making Sense of the Great Content 
Shift” demonstrou ser excelente pensadora do 
assunto chamado ‘futuro’ e expôs com clareza 
muitos pontos que por serem ainda de difícil in-
terpretação, eram colocados com exemplos que 

nos davam alguns aspectos que eles poderiam 
seguir e, realmente, estão seguindo. 

Por exemplo, ela pôs em ordem as mudanças 
que estão ocorrendo no panorama da mídia 
comparando os profissionais de outrora da mí-
dia, que ficavam confinados, em trabalhos es-
pecíficos em suas respectivas rádios, televisões 
e filmes e hoje os mesmos profissionais já bus-
cam mudanças no sentido de serem criadores, 
provedores e distribuidores de conteúdo.

Ela também delineou as cinco maiores ten-
dências que formarão o futuro da indústria da 
radiodifusão e telecomunicações no nível orga-
nizacional e individual.

A concorrência entre radiodifusores terá um 
capítulo extra, pois, agora um novo desafio se 
apresenta que é a concorrência com o indivi-
duo que consegue produzir com custo muito 
reduzido e através de um canal online consegue 
atingir uma massa.

Ela explica que é difícil dizer que mídia exata-
mente e essa. Ressalta, porém, afirmando quem 
será que está dentro e quem está fora agora, in-
cluindo todos, de pessoas individuais, técnicos, 
empresas, radiodifusores tradicionais, empresas 
de softwares, hardwares e outros.

As estratégias de planejamento atuais podem 
ser totalmente diferentes dos tradicionais 
exercícios de planejamentos estratégicos e 
as empresas precisam estar de olho nos si-
nais exteriores de detecção, criando rápidos 
ciclos de reação.

A organização da NAB está de parabéns por 
essa importante escolha, pessoa e tema, a fim 
de trazer-nos pontos ainda não explorados de-
vidamente numa discussão aberta e de futuro.

As apresentações na área de Conferência de 
Engenharia de Radiodifusão trouxeram-nos no 

tema Rádio, ainda importantes questões que 
foram conduzidas em três dias de conferências.

Um desses temas tratou do desenvolvimento 
de gráfico em rádio, o que facilita a busca por 
profissionais e novos profissionais para esse 
novo campo, que mesmo com suas limitações 
de faixas de frequências pode ainda assim dar 
importantes e criativos “menus” para as novas 
gerações de receptores de rádio.

O rádio digital teve palestras específicas em 
todos os dias da Conferência de Engenharia, 
porém num dia determinado todas as palestras 
eram sobre rádio digital, particularmente sobre 
HD Radio IBOC systems, seus vários modos de 
operação, um overview das opções de softwa-
res e hardwares e seu potencial de atualização 
e alguns estudos de caso sobre instalação de 
HD Radio.

Outro tema importante apresentado durante a 
Conferência foi sobre o Teste Nacional realizado 
pelo governo americano sobre Sistema de Alerta 
de Emergência e os requisitos sobre o Protocolo 
de Alerta Comum.

Um dos temas trazidos esse ano versava sobre 
a economia de energia para os radiodifusores 
que transmitem em AM um controle do nível da 
portadora  (MDCL) dependente da modulação 
recentemente aprovado pela FCC.

É conveniente lembrar que no tema sobre de-
senvolvimento gráfico em rádio, foi tratado o 
assunto do Rádio Texto para RDS e juntamente 
com o mesmo a inclusão de vídeo no plano de 
mídia da estação de rádio.

Nas próximas edições poderemos tratar com 
mais detalhes cada tema desses apresentados.

Ronald é Diretor de Rádio da SET e Consultor 
em Tecnologia . E-mail: ronald@abra .inf .br
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Por Ioma Carvalho

Quem assistiu ao discurso do presidente 
da NAB 2012 Gordon Smith pôde constatar 
a felicidade e o entusiasmo com que ele se 
referiu a uma grande conquista para os ra-
diodifusores no cenário político norte ameri-
cano: a aprovação, pelo Congresso, de uma 
legislação que assegura aos radiodifusores (i) 
a manutenção de suas faixas de frequência; e 
(ii), caso seja de seu interesse, a possibilidade 
de participarem de leilões para comprar ou 
ceder faixas do espectro subutilizadas.

Essa nova política é bem mais favorável aos 
radiodifusores do que o primeiro leilão de fai-

xas do espectro realizado nos Estados Unidos, 
quando alguns radiodifusores foram obriga-
dos pela FCC – Federal Communications 
Commission - a ceder suas faixas. Além de 
possibilitar a permanência dos radiodifusores 
no mercado, a nova legislação visa arrecadar 
um grande volume de capital para o governo 
e assegurar um uso mais eficiente do espec-
tro nos Estados Unidos.

A mudança na legislação americana começou 
em 09 de maio de 2011, quando o Congresso 
americano aprovou o chamado Spectrum Act, 
o qual estabeleceu que a comunidade ame-

ricana deveria encorajar o uso mais eficiente 
e flexível do espectro – reconhecido na lei 
como um recurso público finito e valioso – e 
também promover mecanismos de mercado 
que garantissem a alocação otimizada do 
mesmo. O principal desses mecanismos de 
mercado viria a ser justamente a realização 
de leilões, por parte da FCC, em que parti-
cipariam voluntariamente os radiodifusores 
interessados em ceder suas faixas subutiliza-
das do espectro.

Outra peça legislativa, o Middle Class Tax Re-
lief and Job Creation Act of 2012, de 22 de 

ESPECTRO – QUAL A SUA DESTINAÇÃO?

no
no

no
no
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Ioma Carvalho é gerente Jurídica da TV Glo-
bo e Coordenadora do Módulo de Propriedade 
Intelectual do Fórum Brasileiro de Tv digital . 
E-mail: ioma@globo .com .br

fevereiro deste ano, estabeleceu as normas 
procedimentais relativas aos leilões. A nova 
normatização garante aos radiodifusores a 
possibilidade de permanecerem com o uso de 
suas atuais faixas do espectro. Caso seja de 
seu exclusivo interesse, os radiodifusores po-
derão, voluntariamente, participar dos leilões 
para comprar ou ceder, total ou parcialmente, 
faixas subutilizadas. De acordo com esse Ato, 
agora é possível, ainda, que as faixas sejam 
compartilhadas pelos radiodifusores e tam-
bém pelas empresas de telecomunicações.

A solução regulatória adotada pelo governo 
norte americano permite que as indústrias 
de radiodifusão e telecomunicações possam 
concorrer, em igualdade de condições, na 
aquisição de faixas do espectro. Sem sombra 
de dúvidas, o maior ponto positivo da legisla-
ção norte americana aprovada em fevereiro 
é o fomento a uma competição fundada nos 
critérios de livre mercado e concretizada pela 
realização dos leilões, pelo direito de uso das 
faixas do espectro, em que podem participar 
tanto os radiodifusores quanto as empresas 
de telecomunicações, ou qualquer outra in-
dústria interessada. 

No Brasil, no entanto, temos uma realidade 
bastante distinta da norte americana. A situa-
ção dos dois países, no que tange ao merca-
do televisivo, é praticamente inversa: enquan-
to nos EUA a imensa maioria da população 
tem acesso à TV paga, a maior parte dos bra-
sileiros conta somente com a TV aberta em 
seus domicílios.

Assim, é importante lembrar que, para a so-
ciedade brasileira o rádio e a televisão aberta 
são os principais meios de acesso a notícias 
nacionais e locais, cultura e entretenimento. 
Em razão disso, é necessário que o governo 
brasileiro proteja os radiodifusores nacionais 
quando for realizado o switch-off da TV ana-
lógica previsto para 2016.  

Devemos salientar que, desde 2006, com o 
início da implantação do sistema de TV digital 
no Brasil, os radiodifusores vêm expandindo a 
rede nacional de TV digital aberta. Atualmen-
te, 45% da população brasileira está coberta 
pela TV digital segundo dados do Fórum do 
Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre atu-
alizados em abril de 2012.

No entanto, entendemos que, em 2016 al-
guns milhões de brasileiros ainda não pode-
rão receber o sinal da TV digital, em razão de 
não possuírem, em seus domicílios, um tele-

visor equipado com conversor digital, ou em 
razão de o sinal digital ainda não ter alcan-
çado suas cidades. Apesar desta perspectiva 
de que uma parte significativa da população 
não terá ainda, em 2016, a capacidade de 
receber o sinal da TV digital em sua casa, 
não existe ainda no cenário político qualquer 
movimentação para que o switch-off da TV 
analógica seja postergado.

Vale ressaltar que ainda não existe, no Brasil, 
uma política definida para o futuro da radio-
difusão ou o destino do espectro pós-switch-
-off. Ainda não foi sequer decidido qual será a 
destinação da faixa livre que será gerada com 
o switch-off. 

Atualmente, está em curso a elaboração de 
um estudo, pelo Ministério das Comunicações, 
sobre a destinação da faixa de 700 MHz pós-
-switch-off. O relatório final de tal estudo deve-
rá embasar a decisão do governo sobre o uso 
desta faixa após a transição para a TV digital. 
Qualquer que seja a solução regulatória adotada 
pelo governo brasileiro, é necessário que não só 
os grandes, mas também e, principalmente, os 
pequenos radiodifusores possam continuar com 
o uso das faixas do espectro, para garantir sua 
permanência no mercado. 

Como é do conhecimento geral, a popula-
ção brasileira conta com a TV aberta para 
ter acesso a um conteúdo gratuito e de al-
tíssima qualidade. No Brasil, nenhuma outra 
indústria entrega ao público tanto conteúdo 
de alta qualidade como a TV digital aberta. 
Nos últimos anos, foram realizados enormes 
investimentos em equipamentos, antenas e 
transmissores, para que esse conteúdo da TV 
aberta de qualidade chegue a mais cidades e 
mais residências de forma gratuita.

Por esse motivo, caso os radiodifusores não 
possam, por razões regulatórias, utilizar as 
faixas do espectro oriundas do switch-off, a 
TV aberta será seriamente prejudicada e, com 
isso, também a população brasileira, que se 
acostumou a receber diariamente em sua 
residência um conteúdo de alta qualidade e 
gratuito. 

Não podemos menosprezar a importância vi-
tal do uso do espectro para a continuidade 
da TV aberta. O fim deste negócio significaria 
que a imensa maioria da população teria pre-
judicado o seu acesso a conteúdo produzido 
localmente, aos sistemas de alerta de segu-
rança e a entretenimento e cultura de uma 
forma geral. Ficaria ainda prejudicada a pro-

moção dos mercados locais e também a pos-
sibilidade de contato próximo entre políticos e 
seus eleitores.

Nesse sentido, devemos sempre lembrar que 
o direito de uso do espectro é um pressupos-
to da indústria radiodifusora. A perda desse 
direito, sua fragmentação ou o seu condicio-
namento ao desembolso de quantias muito 
elevadas inviabilizarão o negócio da radiodi-
fusão, em especial no que tange às pequenas 
emissoras de TV e rádio.

Vale ressaltar, ainda, que é essencial que uma 
faixa contínua do espectro seja destinada à 
radiodifusão: o remanejamento de canais 
decorrente do switch-off não pode acarretar 
a inserção, entre os canais da TV aberta, de 
serviços de outras indústrias, como teleco-
municações. Essa ruptura na faixa da radio-
difusão geraria interferências incontornáveis 
no sinal da TV aberta e, por consequência, 
prejudicaria seriamente a recepção do sinal 
pelos consumidores finais. 

Também não se pode acreditar que os ser-
viços de telecomunicações tenham o condão 
de substituir a TV aberta no Brasil. Primeiro, 
porque tais serviços são, por essência, pagos. 
Segundo, porque as telecomunicações não 
ostentam características próprias da radio-
difusão, como a programação em grade em 
rede nacional, com a consequente fideliza-
ção do consumidor final, e a capacidade de 
alcançar todo o público de forma indistinta, 
independentemente das diferenças sociais e 
econômicas da população.

Atualmente, a indústria de radiodifusão – 
outrora soberana no uso do espectro – se 
vê frente a diversos competidores, novos 
players, que causaram um grande aumento 
na demanda por faixas do espectro. E essa 
competição se torna mais acirrada a cada dia, 
motivo pelo qual o governo precisa responder 
ao mercado com uma legislação precisa e 
adequada, que cuide com cautela do destino 
deste bem finito e extremamente valioso.

Esperamos que, com o switch-off, a radiodifu-
são cresça ainda mais – e que, portanto, possa 
a sociedade brasileira continuar a ter cada vez 
mais acesso aos serviços gratuitos e de alta 
qualidade que lhe são fornecidos pela televisão.
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OITO TEMAS NORTEARÃO AS CONFERÊNCIAS DA IBC

Por Gilmara Gelinski

Há quarenta e cinco anos a IBC (International 
Broadcasting Convention) vem abrindo as 
portas para tecnologias do mundo inteiro. Os 

organizadores definem o evento como algo muito 
mais do que uma exposição, onde os visitantes 
podem usufruir de uma série de atrações que vão 
desde palestras, shows e encontros. A conferência 
IBC é essencialmente um guia das mais recentes 
tecnologias, modelos de negócio e inovações nos 
meios de comunicação, eletrônicos e entreteni-
mento. 

De acordo com a executiva de marketing, Natalie 
Stedman, a conferência IBC irá concentrar-se em 
torno de oito tópicos debatidos. Serão quatorze 
salas temáticas e mais de 1.300 empresas parti-
cipantes expondo seus produtos em cinco dias de 
feira. O evento é destinado a enriquecer os negó-
cios dos participantes, o conhecimento e o relacio-
namento dos profissionais. 

Este ano os temas principais vão desde a área de 
transmissão, passando pelo cinema e seguindo 
para a convergência. Veja o que você poderá en-
contrar nas palestras: 

De acordo com os organizadores do evento, o setor 
de transmissão evoluiu rapidamente do analógico 
- seja PAL, NTSC ou SECAM - para um cenário 
digital. O vídeo e o áudio em 2012 devem ser re-
aproveitados e transformados em tempo real para 
diferentes formatos e plataformas diferentes. Além 
do High Definition, a conferência tratará também 
de formatos 4k e Super Hi-Vision 

A indústria cinematográfica sofreu mudanças 
fundamentais em um curto espaço de tempo e é 
alvo da pirataria. Com isso a IBC pergunta: “Como 
permanecer rentável e ao mesmo tempo prote-
ger sua propriedade intelectual, abraçando novas 
tecnologias? Qual é a real situação do cinema em 
2012? Como é que a indústria se move para a era 
completamente digital? E como manter o público 
com a proliferação de opções de entretenimento 
alternativo que aumenta a cada ano?

De acordo com site da IBC haverá mais de 50 
milhões de TVs conectadas na Europa Ocidental. 
Será que as emissoras tradicionais e operado-
res de cabo estão preparadas para enfrentar 
a concorrência feroz dos fornecedores de OTT 
e do número crescente de tie-ups direto entre 
as empresas de eletrônicos e proprietários de 
conteúdo? Será que dispositivos conectados au-
mentarão o poder das mídias sociais que cada 
vez mais se movem fora de casa através dos 
aplicativos dos smartphones e tablets?

As mídias sociais serão debatidas, pois com o seu 
crescimento fenomenal há também a proliferação 
de dispositivos móveis que levam a interação local 
para longe da área de trabalho. Isto teve implica-
ções sísmicas para a indústria de entretenimento 
eletrônico, como audiências fragmentadas. As 
oportunidades de envolvimento direto com a base 
de fãs presentes são imensas, mas também exis-
tem dificuldades - tanto criativas como técnicas 
- de conteúdo interligação tradicional linear com 
plataformas de mídia social. “A IBC é o local para 

descobrir os últimos desenvolvimentos e examinar 
os mais recentes estudos de caso que mostram 
como o poder das mídias sociais pode ser aprovei-
tado em todo o mundo”, afima Natalie.
Tendo em visto que o esporte é o motor da televi-
são e as Olimpíadas de Londres que acontecerão 
este ano, porém antes da conferência, os organiza-
dores esperam discutir o assunto em primeira mão 
para avaliar o que deu certo e o que deu errado 
neste momento de inovação. 

Com relação ao cloud computing as questões 
serão sobre as implicações do crescimento desta 
tencologia na indústria do entretenimento eletrôni-
co. A intenção é destacar os mais recentes desen-
volvimentos na produção e distribuição do cloud. 
Assim como na NAB, a transmidia também será 
discutida na conferência de Amsterdã. A discussão 
será em torno de como a multimídia tem evoluído e 
desenvolvido, de modo que os serviços que a sus-
tentam têm mudado para se tornar transmídia e 
penetrar transversalmente, para além e através das 
diferentes plataformas e formatos. Mas quais são 
as exigências sobre estes serviços? Quais são as 
vantagens de tentar seguir o caminho da sinergia 
transmídia? Quem está fazendo isso e quem está 
se beneficiando? 

Com o gradual fim do video-tape surge a crescen-
te dependência de servidor baseado em fluxos de 
trabalho, como a flexibilidade e - crucialmente – as 
vantagens de custo do tapeless que se tornaram 
claras para todos. Com essa troca de tecnologia, a 
IBC propõe o tema “Fluxo de Trabalhos” para des-
cobrir como integrar as diferentes partes de outros 
temas, como o cloud computing e as redes sociais, 
por exemplo, em uma solução holística e coerente 
que seja eficiente, confiável e de custo benefício 
considerado bom.

A conferência acontece em Amsterdã, entre os 
dias 06 e 11 de setembro. Porém, a feira de produ-
tos abre suas portas a partir do dia 07. Você pode 
obter mais informações sobre o evento pelo site da 
SET www.set.com.br ou no próprio site da IBC em 
www.ibc.org.

Gilmara é editora da Revista da SET . 
E-mail: gelinska@gmail .comEm 2011, o evento atraiu mais de 50 mil pessoas de 160 países.
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