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Integração de sistemas para
Broadcast, Mídia e Entretenimento
Geramos valor ao prover a solução �nal para cada necessidade a partir da integração de 
produtos e tecnologias distintas. Garantimos a customização ao ambiente particular de cada 
operação. Da intercomunicação entre sistemas de software com aplicações diferenciadas até 
a infraestrutura, nossa missão é a mesma: ajudar as emissoras a se bene�ciarem da 
automação de processos do seu �uxo de trabalho. 

Conheça mais sobre a AD-Digital e nossas soluções:
Fone: +55 11 3467-3353     vendas@ad-digital.net     www.ad-digital.net

garanta um horário com a AD-Digital 
para discutir seus projetos de 2013

Antecipe-se para a 

Pacotes modulares,
com os diferenciais AD Digital:

Soluções agnósticas, 
integradas a 

qualquer hardware

Topologia 100% escalável, customizável 
e interoperável, totalmente flexível e 
adaptável ao fluxo de trabalho atual

Sistema de pesquisa de 
conteúdo avançado e sem 

precedentes

Reaproveitamento integral ou 
parcial da atual infraestrutura de 

captação e estúdio 

Soluções de MAM integradas com os 
principais softwares de edição, jornalismo, 
automação de arquivamento (LTO) e restore

MAM Archive PAM (Production Asset Management) MAM Web MAM Live Assist
Ideal para jornalismo e pós-produção, 
automatiza o gerenciamento de conteúdo ao 
longo de uma produção não-linear, 
envolvendo as áreas de ingest, redação, 
estúdio e exibição, coordenando os �uxos de 
trabalho, a colaboração e o compartilhamento.

Automatiza o gerenciamento de 
conteúdo audiovisual digital e protege 
seu acervo. Um pacote customizado e 
exclusivo que comporta a Solução de 
MAM e de arquivamento.

Automatiza os processos de 
publicação web e distribuição de 
conteúdo em múltiplos canais de 
mídia digital, portais, VoD, redes 
sociais, de forma prática e integrada. 

Gerenciamento de conteúdo com foco na 
exibição de matérias, numa plataforma 
segura e con�ável, mesmo em caso de 
operações críticas e urgentes. 

MEDIA ASSET MANAGEMENT 
AGORA VOCÊ TEM UMA OPÇÃO FLEXÍVEL E ESCALÁVEL, QUE SE AJUSTA    AO SEU PRESENTE E O DEIXA PREPARADO PARA O FUTURO.

SOLUÇÕES MODULARES AD DIGITAL: NA MEDIDA PARA CADA ETAPA DO    SEU FLUXO DE TRABALHO.
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Com todos os detalhes
Acompanhar de perto um evento como o NAB é uma tarefa que 
se confunde entre o prazeroso e o penoso. Ao mesmo tempo 
em que é possível se contagiar com a atmosfera de efusividade 
que emana dos inúmeros debates tecnológicos que ocorrem 
em cada sala do pavilhão do Las Vegas Convention Center, 
o volume de informações é tão grande que muito do que é 
visto, das novas tecnologias e modelos de mercado, merece ser 
minuciosamente estudado.

Esta polivalência da NAB é reflexo de nosso próprio mercado, 
da tradicional radiodifusão até ao que se espera de seu futuro. 
Todas as etapas dentro deste processo, do conceito e captação 
à distribuição e recepção, estavam presentes, representadas 
pela indústria mundial e discutidas nas conferencias.

Para o profissional que participa da maratona de congressos ou 
caminha pelos estandes, fica sempre a missão de procurar sua 
área de especialidade e se atualizar. Mas, é claro que sempre 
tem aquele tema específico, ou produto mais direcionado que 
acaba ganhando nossa curiosidade, o que torna as visitas à 
feira muitas vezes algo lúdico, além de técnico.

Para ajudar os profissionais, preparamos uma grande cobertura 
aqui na Revista da SET. Acompanhamos tudo o que aconteceu 
no SET e 30, com a colaboração do Alberto Paduan, que editou 
o Day by Day NAB 2013 e um destaque especial às empresas 
brasileiras que estiveram presentes no Pavilhão Brasileiro, com 
a co-autoria do José Carlos Aronchi, destacando ainda mais a 
maior delegação internacional do NAB: os Brasileiros.

Além disso, pudemos contar com a colaboração de profissionais 
do setor para nos falar sua visão sobre os acontecimentos e 
lançamentos apresentados. Nesta edição, Luiz Gurgel da TV 
Jornal Recife e André Barbosa da EBC colocaram mãos à obra 
em dois artigos exclusivos.

Por fim, nossa equipe de redação preparou uma grande 
reportagem, que será publicada em duas etapas, nesta e na 
próxima edição, trazendo todos os movimentos de mercado, 
tendências tecnológicas e, claro, os grandes lançamentos. Sem 
sombra de dúvidas, todos vão se sentir caminhando pelos 
próprios corredores.

Enquanto isso....nem tudo é NAB. 

Nesta edição a Revista da Set  traz a entrevista com Paulo 
Bernardo, Ministro das Comunicações, onde ele nos responde 
sobre os temas pertinentes ao mundo da radiodifusão: TV Digital, 
Switch-off analógico, a faixa de frequências – radiodifusão x 
700 MHz - e outros.

A Revista traz dois artigos técnicos. O primeiro de Rodrigo 
Ramponi, da Telesat que apresenta os desafios do lançamento 
e operação de um satélite sob o ponto de vista da operadora. 

Valderez de Almeida Donzelli 
Diretora Editorial - SET

Revista da SET
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO

editorial
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notícias

Anatel prorroga consulta 
pública sobre faixa de 
700 MHz
A Anatel prorrogou até o próximo dia 5 de maio a entrega das 
contribuições para que a sociedade possa se manifestar a respeito da 
proposta de Regulamento sobre Condições de Uso de Radiofrequências 
na Faixa de 698 MHz a 806 MHz (chamada de 700 MHz).

ANATEL

D
esta maneira, a Anatel decidiu prorrogar por 
vinte dias o prazo que se encerraria no dia 
14 de abril, e a prorrogação foi solicitada 
pelo Sindicato Nacional das Empresas de 

Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (Sin-
ditelebrasil).

De acordo com a proposta da Anatel, a faixa de 700 
MHz poderá ser utilizada para a prestação de serviços 
de voz e transmissão de dados (internet em alta ve-
locidade). Atualmente, no Brasil, a faixa de 700 MHz 
está ocupada por canais de televisão aberta. A nova 
destinação será possível devido à transição da TV 
analógica para a TV Digital, que vai liberar o espaço 
para a prestação de serviços de telecomunicações. A 
faixa deverá ser usada para implantação da tecnologia 
4G no Brasil.

As contribuições à consulta pública deverão ser 

encaminhadas pelo Sistema Interativo de Acompanha-
mento de Consulta Pública (Sacp), disponível no site 
da Anatel (www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInter-
net.do), até as 23h59 do dia 5 de maio de 2013. Serão 
também consideradas as manifestações recebidas até 
as 18 horas do dia 3 de maio de 2013 encaminhadas 
por carta, fax ou correio eletrônico para:
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
Superintendência de Radiofrequência e Fiscalização (SRF) 
Consulta Pública nº 12, de 27 de fevereiro de 2013 
Proposta de Regulamento sobre Condições de Uso de 
Radiofrequências, na Faixa de 698 MHz a 806 MHz 
Setor de Autarquias Sul - SAUS, Quadra 6, Bloco F, 
Térreo - Biblioteca, 70070-940 - Brasília-DF. 
E-mail: biblioteca@anatel.gov.br
www.anatel.gov.br
* Com informações da Assessoria de Comunicação da Anatel e MiniCom.

Fonte: Anatel/Sinclair Maia
Foto: Divulgação
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• Sensor Super 35mm 4K CMOS • Exposição de latitude de 14 stops

• Amostragem de cor de 10-bit 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0

• Compressão de vídeo MPEG-4 AVC/H.264 • Alta sensibilidade e baixo ruído 
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• Gravação direta na câmera em cartões SxS • Gravações em cartões AXSM,
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Fase final do plano de 
transição da TV Digital 
Entrou na fase final a elaboração do Plano de Desligamento da Televisão 
Analógica no Brasil, realizado pelo grupo de trabalho formado por 
representantes do Ministério das Comunicações e da Anatel.

TV DIGITAL

S
egundo informou o MiniCom, o “plano pro-
põe um novo cronograma para o desliga-
mento do sinal analógico, que começaria em 
2015 nas grandes cidades e terminaria em 

2018. Como o decreto que implantou a TV digital 
estabelece que o desligamento deverá ser feito até 
junho de 2016, o MiniCom negocia com a Casa Civil 
uma flexibilização do cronograma. A proposta aguar-
da decisão final da presidenta Dilma Rousseff ”.

Assim, o grupo de trabalho discutirá o tema no 
Fórum de TV Digital, a ser realizado no próximo dia 
13 de maio de 2013, em São Paulo. O plano contém, 
além do novo cronograma de desligamento, as ações 
do governo, das empresas e da sociedade necessá-
rias para efetivá-lo.

Para Genildo Lins, secretário de Serviços de Co-
municação Eletrônica do MiniCom, “a ideia é que o 
desligamento seja antecipado para 2015 nos 885 mu-
nicípios onde ainda há ocupação na faixa 700 MHz 
– atualmente ocupada pelas emissoras de TV analó-
gica. Já o desligamento nas 1.600 cidades vizinhas 
deve acontecer nos três anos seguintes”.

Nestes 885 municípios o espectro esta mais con-
gestionado, o que somado a entrada das teles, só 
poderia ser possível com o switch-off. Mas isso, se-
gundo explicaram fontes governamentais ainda não 
esta resolvido já que este número poderia cair pela 
metade, o que aconteceria pela segunda vez, já que 
no inicio do projeto o número de municípios apre-
sentado pela Associação Brasileira de Rádio e Televi-
são (Abratel) era de 1500.

Assim, segundo explica o secretario do governo 
Federal, “quando a faixa de 700 MHz for desocupa-
da pelos canais analógicos e finalmente destinada à 
internet 4G, será necessário ter um aparelho digital 
ou conversor para assistir aos canais da TV aberta. 
“Para desligar o sinal analógico, é preciso garantir 
que todos tenham acesso à TV digital.”, diz o secre-
tário, revelando que o objetivo do plano é assegu-

rar que “ninguém no Brasil fique nenhum dia sequer 
sem poder assistir à TV”.

Ainda, o secretario explicou que o município onde 
existem mais quantidades de licenças outorgadas é 
São Paulo, mas mesmo assim a capital paulista tem 
espaço para as 36 emissoras que emitem na cidade 
na faixa de UHF, no espectro que vai dos canais 14 
ao 51 e com a mudança, não haverá necessidade de 
utilizar nenhum canal da faixa de VHF que se estende 
do 7 ao 13 para desta forma afastar uma versão que 
pressupunha que os canais públicos iriam ser aloca-
dos neste setor do espectro. 

Por Fernando Moura
Foto: Divulgação
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O Secretário de Comunicação Eletrônica do MiniCom, 
Genildo Lins, espera que nos próximos dias esteja 
concluído 0 plano de Desligamento da Televisão 
Analógica no Brasil. O Switch-Off Analógico (desliga-
mento do sinal analógico) tem cronograma previsto 
para início no ano de 2015. 
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notícias

Plano de transição
Para a realização desta mudança de padrão, o Mi-
niCom e a Anatel estudam uma forma de facilitar a 
compra de conversores digitais pela população de 
baixa renda ou mesmo distribuí-
-los. A expectativa do ministério 
sobre os valores do subsídio de-
verão ficar entre R$ 500 milhões 
e R$ 4 bilhões.

Segundo informações do Mi-
niCom, o secretário explicou que 
“a medida será bancada pela 
União e seu custo será compen-
sado pelo leilão da faixa de 700 
MHz para a banda larga – previs-
to para o início de 2014. De acordo com ele, ainda 
não há um levantamento de quantas famílias serão 
beneficiadas pelo plano de desligamento, mas a esti-
mativa é que sejam cerca de 21 milhões”.

Nos Estados Unidos, foram entregues uns 80 reais 
por família para a compra dos conversores, mas o 
mais barato à venda custava na época quase 100 

reais. “No Brasil, ao contrário, o governo optou em 
favorecer apenas as famílias de baixa renda. Aqui 
o conversor chega a custar até R$ 140. Mas, se a 
demanda aumentar, explica o secretário, a escala de 

produção aumenta e o preço 
baixa”, disse  Lins.

Ainda, Genildo Lins escla-
rece que as famílias a serem 
contempladas com o subsídio 
não serão obrigadas a comprar 
o conversor, como aconteceu 
nos EUA. De acordo com o se-
cretário, elas poderão adquirir 
qualquer aparelho que permita 
receber o sinal digital. “Há ainda 

a opção de optar por um abatimento para comprar 
uma televisão com conversor integrado”, explica.
www.mc.gov.br

“Nestes 885 municípios 
o espectro está mais 
congestionado, o que 
somado a entrada das 

teles, só poderia ser 
possível com o switch-off.”

Fernando Moura
Revista da SET

 fernando.moura@set.org.br
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HD TV is about so much more than just great picture 
quality – high resolution audio matters too. Just how 
disappointed will your viewers be if they experience 

loss of surround sound and sudden shifts in loudness 
during their favourite TV program? Sadly, the 

‘loud commercial problem’ is a common complaint 
amongst digital television viewers and can even drive 
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Now, Axon has developed a simple, cost-effective 
and reliable solution based on proven technology the 

DLA42 provides you with complete peace of mind, 
and it possesses the company’s trademark ultra 
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intuitive operation.
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Controle de áudio por IP
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SPX descontinua Dielectric 
Communications
A empresa norte-americana interromperá suas operações de TV e 
rádio, além da área de wireless da sua unidade de negócios Dielectric 
Communications. A SPX alega que a ação se dará devido às difíceis 
condições econômicas globais no mercado de transmissão. A decisão 
surpreendeu o mercado já que a empresa particpou 
ativamente da NAB 2013.

Dielectric

O 
anuncio foi realizado por Mark Fichter,  ge-
rente geral da Dielectric Communications , 
segundo ele mesmo, “após um bom tempo 
de reflexão”. Segundo o comunicado após 

“os esforços contínuos da SPX para se concentrar 
ainda mais na sua estratégia de 
crescimento futuro em seu negó-
cio de tecnologia Flow, resolve-
mos descontinuar a divisão mes-
mo sabendo do impacto desta 
decisão”.

No comunicado, Fichter afir-
ma que isto não afetará as ou-
tras áreas da companhia e pede 
“paciência” para que a empresa 
possa resolver todas as ques-
tões relacionadas a uma decisão 
deste tipo e prevê que muito em 
breve a situação esteja totalmen-
te esclarecida.

Ainda, Fichter esclarece no comunicado que a Die-
lectric Broadcast continuará em operação em uma ca-
pacidade limitada até o final de junho de 2013. “Nos-
so foco principal será a realização e fechamento das 
encomendas pendentes ao mesmo tempo, realizando 
os passos necessários para fechar o negócio”.

“Vamos continuar a aceitar pedidos em uma base 
limitada. No entanto, as encomendas de tais itens só 
poderão ser aceitas se o pagamento for realizado e 
entregue até 31 de maio de 2013”, disse o responsável 
da Dielectric Communications.

Dielectric Communications é 
uma empresa norte-americana que 
nasceu em 1942 quando o Dr. Char-
les “Doc” Brown’s criou a Dielectric 
Products Corporation e começou a 
desenvolver linhas de transmissão 
para sistemas de radar de guerra. 
Hoje a empresa baseada, em Char-
lotte, Carolina do Norte, mantém 
operações em mais de 35 países, 
com soluções de transmissão. 

A empresa liderou a transição 
dos EUA para DTV e instalou a sua 
primeira antena digital de 1994. 
Quando a transição foi concluída 

15 anos mais tarde, a Dielectric Communications tinha 
fornecido mais de 1300 emissoras com soluções de TV 
digital. Nesse aspecto, a Dielectric é um player muito 
importante, também, no desenvolvimento da Radio HD 
nos Estados Unidos e no mundo.
www.spx.com

Fonte: Assessoria SPX
Foto: Divulgação

“No comunicado, Fichter 
afirma que isto não 

afetará as outras áreas 
da companhia e pede 
“paciência” para que a 
empresa possa resolver 

todas as questões 
relacionadas a uma 
decisão deste tipo”

© Foto: Dielectric/Divulgação
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Brasvideo, presente na NAB e nas 
melhores emissoras brasileiras.

soluções práticas e projetadas para o futuro. A maioria dos nossos produtos utiliza hardwares 
de mercado, desse modo, os investimentos feitos hoje não se perdem no curto prazo com a 
evolução dos softwares. 

Seja em Las Vegas, no Brasil ou no mundo, a 
Brasvideo leva toda a inteligência em broadcast 
para sua emissora ter sempre o melhor.
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Empresa amplia 
investimentos no 
segmento de broadcast
O grupo Belden tem planos de investimento no mercado 
brasileiro que poderão se concretizar após a compra 
das empresas Miranda e Telecast.

Belden

E
m comunicado à imprensa, o Grupo Belden 
anunciou que com a compra das empresas Mi-
randa e Telecast, ambas marcas referência no 
setor, “passou a focar este mercado que se 

apresenta com grandes possibilidades de crescimen-
to, principalmente por causa dos grandes eventos que 
acontecerão no Brasil nos próximos 3 anos, como por 
exemplo a Copa do Mundo, Olímpiadas, Jogos Paralim-
picos, além da tendência de migração analógica para 
digital que já é uma realidade no país”.

Segundo a empresa, o primeiro passo dos investi-
mentos foi a contratação do expert no segmento. Ricar-
do Milani, que atua há mais de 14 anos no mercado de 
broadcast e passou a integrar a equipe Belden como 
Technical Account Manager da companhia. 

Milani chega a empresa com a missão de expandir os 
nossos negócios no segmento de broadcast e reforçar as 
marcas Belden, Miranda e Telecast no mercado brasileiro. 

A Belden possui ampla e consolidada rede de distri-
buição dos seus produtos no Brasil, além de suporte 
técnico e comercial local pelo que “outro importante 
objetivo da Belden é o de criar um perfil de integra-
dores onde serão ministrados treinamentos e certifica-
ções com o objetivo de capacitar os profissionais da 
área. A empresa entende que, desta forma, a tecno-
logia presente em seus produtos  estará à disposição 
dos clientes para ser utilizada em todos os projetos 
envolvidos com conectividade e produção de àudio e 
vídeo”, explica o comunicado.

Ainda, a empresa acredita que “com o nível de even-
tos e investimentos previstos nos próximos anos”, a 
Belden “terá condições de crescer pelo menos dois dí-
gitos e conquistar importante fatia de mercado no setor 
de broadcast”.

A Belden, foi fundada por Joseph C. Belden em 
Chicago, Estados Unidos no longínquo ano de 1902. 
A primeira grande conquista da Belden ocorreu já em 
1905 quando, depois de muito trabalho experimental, 
foi criada a isolação “Beldenamel”. Esta isolação de 
enamel flexível se tornaria a base do rápido sucesso da 
companhia. Em 1910 a empresa incluiu os fios isolados 
em borracha em sua linha de produtos, até hoje, o eixo 
de sucesso da empresa tem sido os cabos.

Mas vale recordar que a empresa canadense Miranda 
Technologies foi comprada pela gigante Belden há pou-
co tempo, e com isto e a compra de outras empresas, 
entre elas a Softel, o Grupo Belden se tornou um dos 
maiores players do mercado com soluções integradas 
de produção, emissão e distribuição para televisão.
www.belden.com.br

Fonte: Assessoria Belden
Foto: Divulgação

Ainda como parte do processo de expansão dos negó-
cios, a Belden anunciou durante a NAB 2013 a chegada 
do novo gerente de vendas técnicas, Ricardo Milani, que 
chega para atuar diretamente com o cresciemnto dos 
novos negócios no segmento de broadcast e reforçar as 
marcas Belden, Miranda e Telecast no mercado brasileiro.
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Grupo RBS adquire 
solução de processamento 
de transmissão digital
Solução completa ISDB-Tb integrada fornecida pela Harris 
Broadcast amplia a cobertura de TV Digital por sinais de 
antena e fortalece as redes de distribuição.

RBS

E
m comunicado, a Harris Broadcast anunciou 
que o Grupo RBS adquiriu uma solução de 
processamento de transmissão digital para as 
fases dois e três do projeto de transição digital 

ISDB-Tb do Grupo no Brasil. “A solução vai permitir que 
o Grupo RBS, um grupo de mídia regional que opera 
no sul do Brasil, aumente seu alcance de TV Digital por 
sinais de antena para mais de 75 cidades, ao mesmo 
tempo que reforça o conteúdo das redes de distribui-
ção”, disse.

Segundo o comunicado da Harris, “a mais recente 
aquisição inclui várias plataformas de convergência de 
mídias Selenio para contribuição e distribuição, assim 
como transmissores Maxiva UHF de alta e baixa po-
tência. Incluindo equipamentos da fase um do projeto 
de digitalização. O Grupo RBS possui 73 transmissores 
Maxiva digitais e 34 sistemas Selenio, incluindo 16 
para multiplexação e codificação do ISDB-Tb redun-
dante; e 18 para contribuição de conteúdo bidirecional 
e de baixa latência através dos vários geradores do 
Grupo RBS”.

Para Felipe Luna, diretor da Harris Broadcast no 
Brasil, “a decisão da RBS para investir nos equipa-
mentos da Harris Broadcast para as fases dois e três 
do projeto de contribuição e digitalização foi favore-
cida devido a três fatores: implementação bem suce-
dida da fase um do projeto; suporte para o modelo 

de transporte de sinal bidirecional, incluindo todos os 
geradores do Grupo RBS; e a alta qualidade e confia-
bilidade dos nossos produtos”.

A compra do transmissor ISDB-Tb para as fases atu-
ais inclui vários transmissores digitais resfriados a ar 
Maxiva UAX 50 W e 2kW, fabricados na planta de trans-
missão da Harris Broadcast em Campinas, Brasil; e dois 
transmissores de refrigeração líquida Maxiva ULX 3,4 
kW. As configurações do Selenio apoiam ainda mais a 
operação de transmissão, permitindo que o transporte 
de sinal “BTS-compatível” em redes IP para a distribui-
ção mais eficiente possível.

“A principal vantagem é que a mesma plataforma 
oferece todos os serviços, incluindo contribuição e dis-
tribuição entre os geradores, e multiplexação e codifi-
ção do ISDB-Tb — todos entregues utilizando uma úni-
ca interface fácil de usar para os operadores de sistema 
do Grupo RBS,” disse Felipe Luna.

Os novos projetos também incluem “16 sistemas de 
controle mestre com operação HD para preparar o con-
teúdo para os estados do Rio Grande de Sul e Santa 
Catarina, incluem vários switchers Broadcast Panacea 
Clean/Quiet da Harris, multiviewers quad-split HView 
QVM6800+, conversores e sincronizadores de quadro 
X50, e sistemas modulares centrais de processamento 
de áudio e vídeo 6800+”, finalizou Luna.
www.harrisbroadcast.com

Fonte: Assessoria Harris Broadcast
Foto: Divulgação

O transmissor UAX Compact Classic, é um dos pilares da nova solução de processamento de transmissão digital
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Uma nova Norma
Ministério das Comunicações 
publica regulamento de 
sanções administrativas a 
serem aplicadas às entidades 
prestadoras dos serviços de 
radiodifusão.

Legislação

O 
Ministério das Comunicações publicou no 
Diário Oficial da União (DOU) de 23.04.2013, 
a Portaria n° 112 de 22.04.2013, estabele-
cendo as novas regras para a aplicação de 

sanções administrativa para todo o setor de radiodifu-
são, fixando os procedimentos, parâmetros e critérios 
para a aplicação de multas, suspensão, cassação e 
ou revogação da autorização, no caso de reincidência 
da prestadora do serviço de radiodifusão comunitária, 
assim como as conseqüências da inobservância aos 
deveres decorrentes dos atos de outorga.

Multas
O Capitulo III, Seção I e o anexo IV da portaria n° 
112/13, lista as infrações administrativas passíveis de 
multa e o Capitulo VI estabelece os parâmetros e cri-
térios para a aplicação das multas.

A Portaria n° 562 de 22.12.2011, publicada no 
DOU de 23.12.2013, fixa em R$ 76.155,21 (setenta 
e seis mil, cento e cinqüenta e cinco reais e vin-
te e um centavos) o valor máximo (VM) da multa 

a ser aplicada às concessionárias, autorizadas ou 
permissionárias por infração, a ser aplicada aos 
Serviços de Radiodifusão.

A ANATEL é quem fiscalizara e aplicará as multas 
relativas aos aspectos técnicos das entidades prestado-
ras dos Serviços de Radiodifusão e a Regulamentação 
da Metodologia para o Cálculo da Sanção de Multa por 
infração técnica consta da consulta pública n° 11 de 
27.02.2013, disponível no site da ANATEL (www.anatel.
gov.br), cujo prazo para comentários se encerou em 
29.04.2013.

O Ministério das Comunicações, a seu critério, poderá 
celebrar com as prestadoras do Serviço de Radiodifusão, 
um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), nas hipóteses pre-
vistas no § 2º do art. 3° (revogação de autorização do 
serviço de radiodifusão comunitária) e nos arts. 5° (sus-
pensão) e 6° (cassação), visando à adequação da conduta 
irregular constatada. Os critérios para aplicação do TAC.

Você confere a a integra da Portaria n° 112/2013 no 
site do Ministério das Comunicações.
http://migre.me/esoo5

Por Francisco Sergio Husni Ribeiro
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Sistema traz novo 
conceito em rede de 
vídeos em UHD 3-D
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fogo player

Uma tecnologia capaz de armazenar, transmitir e executar vídeos 
em ultra alta definição (UHD) gravados ou ao vivo utilizando uma 
infraestrutura simples e ainda de baixo custo. 

por Kellyanne alves

Demonstração do sistema 
Fogo Player no CineGrid2012, 
em San Diego. 

Esta é a solução desenvolvida por um grupo de 
pesquisadores do Núcleo de Pesquisa e Exten-
são Lavid, da Universidade Federal da Paraíba. 

O Fogo Player é o sistema que apresenta um amplo 
cenário de uso possibilitando a projeção de filmes 
UHD 3-D (estereoscopia) em salas de cinema digital, 
transmissão ao vivo de eventos esportivos ou espe-

táculos e até procedimentos cirúrgicos ao vivo para o 
uso de educação continuada em telemedicina. 

A plataforma apresenta uma solução baseada em 
softwares que armazenam, transmitem e executam 
vídeos com resolução UHD  3-D a partir dos concei-
tos de wall player, coordinator e bricks player ideali-
zado pelos pesquisadores. O diferencial da ideia está 
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na fragmentação do filme ou de fluxos de vídeos em 
pedaços menores (bricks), que são armazenados em 
repositórios dispostos em nuvem. Estes bricks são 
transmitidos separados e simultaneamente em rede 
chegando ao software wall player, que tem como 
função remontar esses pedaços (bricks) corretamen-
te. Para isso, ele utiliza o gerenciamento feito pelo 
coordenador (coordenator). Este software coordena-
tor faz a ordenação dos bricks de forma a reconstruir 
os frames adequadamente e executa as imagens no 
player formando um wall do filme sem nenhuma per-
da de informações audiovisuais.  

O coordenador da pesquisa Guido Lemos, também 
fundador do Lavid, destaca que a flexibilidade de tra-
tamento está na forma de manipular um vídeo de ultra 
alta definição como se fosse um conjunto de vídeos de 
resolução menor. “Temos uma patente depositada com 
esta ideia em que mostramos como conseguimos tratar 
vídeos UHD 3-D não como uma unidade, mas como uni-
dades menores, armazenando em locais separados e 
transmitindo as unidades separadamente. Por exemplo, 
podemos transmitir esses pedaços de vídeos em rotas 
paralelas de rede, isso dá flexibilidade ao sistema, por-
que todo tratamento e codificação são feitos separa-
damente utilizando métodos de codificação diferente e 
taxa de bits diferentes”, ressaltou Guido Lemos. 

Trabalhar a codificação e processamento da ima-
gem UHD 3-D separadamente faz com que o valor gas-
to para montar a infraestrutura de máquinas torne-se 
mais barato. O sistema Fogo Player emprega a lógica 

dos bricks que são manipulados em máquinas diferen-
tes. Isso dispensa a necessidade de aquisição de má-
quinas com um alto nível de processamento exigido 
num contexto de codificação de um arquivo de filme 
com resolução 4K (4096 x 2160 pixels/frames). 

O preço das máquinas é exponencial em relação a 
sua capacidade de processamento. “A soma do preço 
das máquinas que trabalham os pedaços de vídeos 
é menor que o de uma com capacidade de processar 
todo vídeo 4K completo. Conseguimos uma solução 
melhor e mais barata usando paralelismo e compu-
tação em nuvem. Tudo que fazemos no Núcleo Lavid 
sempre tem como foco resolver o problema buscando 
o menor custo possível para que a tecnologia seja 
acessível para o Brasil e outros países da America La-
tina e África”, reforçou Guido Lemos.

No cenário de armazenamento, a equipe desenvol-
ve agora o código de um repositório que vai funcionar 
sobre uma rede de overlay, que é uma rede distribuí-
da. Esta rede tem um conceito de nuvem hierárquica 
com vários níveis e especializações de cada nível. Ela 
vai gerenciar um conjunto de metadados que fará a 
indexação dos vídeos e manipulará a troca de dados 
dentro da nuvem utilizando os protolocos peer to 
peer, tendo assim um uso maximizado da banda. “Es-
tamos trabalhando no código deste repositório que 
será integrado no streaming. A partir disso, o player 
vai fazer requisições diretamente a nuvem do reposi-
tório escolhendo o filme e trazendo para o servidor 
de borda da rede. Este, por sua vez, coloca na fila do 

Guido Lemos apresentando o Fogo Player na primeira 
transmissão ao vivo de cirurgia cardíaca na UFRN

SiSTEma Fogo PlayER Do NúclEo laviD
Tecnologia Fogo Player permite primeira transmissão 
brasileira de cirurgia em UHD ao vivo

O sistema Fogo Player do Núcleo Lavid, da UFPB, pos-
sibilitou a realização da primeira transmissão brasileira 
ao vivo de uma cirurgia cardíaca em ultra HD (4K), que 
aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2013, no Laborató-
rio de Realidade Virtual da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). O pioneirismo dessa experiên-
cia foi protagonizado pela tecnologia presente no Fogo 
Player do Lavid em parceria com a UFRN, que possui os 
equipamentos de projeção 4K utilizados na visualização 
das imagens. A experiência usou a infraestrutura da rede 
Comep da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP. A 
taxa de transferência chegou a 4,5 Gbps, que equivale a 
450 vezes mais rápida do que uma conexão de internet 
padrão de 10 MB. A transmissão também contou com 
parceira do Hospital Universitário Onofre Lopes, respon-
sável pela realização do procedimento cirúrgico.
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streaming que envia para o player que toca o filme”, 
explicou o gerente de projeto Lucenildo Lins. 

Para encontrar o número ótimo de bricks que deve ser 
usando em um filme durante a fragmentação e conseguir 
alcançar bom desempenho foram realizados experimen-
tos no Lavid. “No artigo que publicamos na revista IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) descre-
vemos em um modelo matemático até onde vai o limite 
de bricks que vale a pena fragmentar o vídeo. Isso por-
que ao invés de ganhar você pode perder tempo para 
remontar. Segundo nossos experimentos até 32 pedaços 
(bricks) do vídeo em resolução 4K é plausível. Ainda não 
realizamos estes experimentos com imagens 8K, mas va-
mos testar brevemente”, destaca Lucenildo Lins. 

O sistema Fogo Player inclui ainda um software 
para fazer a transmissão de fluxos de vídeo chamado 
de Fogo Stream. Ele permite tocar os vídeos local-
mente, em rede ou em streaming ao vivo. Ao todo, a 
plataforma comporta um player, um stream e a par-
te de armazenamento. “Desenvolvemos um software 
onde conseguimos manipular os encapsuladores do 
tipo TS, AVI e MOV; para vídeos codificados em H.264, 
H.265, JPEG 2000 ou sem compressão. Ele faz strea-
ming utilizando quatro protocolos (UDP, TCP, DCCP e 
RTP) que podem transmitir fluxos de vídeo seguindo 
os padrões de encapsulamento citados”, comentou 
Lucenildo Lins. 

No campo científico, o sistema Fogo Player já 
ganhou destaque em grandes eventos, como o Ci-
neGrid International Workshop, na Universidade da 
Califórnia, em  San Diego (EUA), que foi apresenta-
do pela segundo ano consecutivo. No CineGrid2012 
foram feitas duas demonstrações, a primeira foi a 
transmissão do filme 4K 3-D EsteriosEnsaios de qua-
tro pontos do Brasil (João Pessoa, Vitória, Brasília e 

Florianópolis) para a sala de projeção de cinema di-
gital da Universidade da Califórnia. Outra experiên-
cia apresentada foi a exibição de uma animação 4K 
no projetor e simultaneamente a transmissão numa 
segunda tela (smartphones e tablets dos sistemas 
Apple e Android) da tradução instantânea na lingua-
gem LIBRAS, através de uma janela automática que 
usa um avatar 3-D com intérprete.

A tecnologia também conseguiu despertar inte-
resse de órgãos governamentais como Ministério de 
Ciência e Tecnologia, Ministério das Comunicações e 
Ministério da Cultura. Segundo informa Guido Lemos, 
estes ministérios estão analisando propostas junto 
com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). 
“Tivemos a oportunidade de mostrar esta tecnolo-
gia para a presidente Dilma Rous seff, ministro Aldo 
Rebelo, Aloízio Mercadante e outros ministros que 
estavam acompanhando a presidente durante a visita 
a Casa Brazil at Heart, em Londres, no ano passado. 
Dilma Rous seff se interessou pelo projeto, inclusive 
demonstrou sensibilidade em utilizar a tecnologia 
brasileira para baixar o custo de salas de cinema e 
democratizar o acesso ao cinema instalando estas 
salas em cidades do interior.”, destacou Lemos.

A solução é desenvolvida há 2 anos no projeto 
de pesquisa: Visualização Avançada do Núcleo Lavid 
com  financiamento da RNP. De acordo com o diretor 
da área de P&D da RNP, Michael Stanton, a tecnolo-
gia tem um grande potencial de aplicação no campo 
das artes cinematográficas. “O uso cultural destas 
tecnologias têm muito a ver com cinema. Há o pro-
jeto de popularização de salas do cinema digital, de 
resolução ainda relativamente baixa (2K, ou HD), mas 
creio no uso de resoluções mais altas, para passar 
para vídeo manifestações culturais - especialmen-
te concertos, peças, óperas, dança - em resolução 
muito alta, que permite reproduzir grande riqueza 
de detalhes visuais, incapazes de serem apreciadas 
numa tela pequena, como da TV doméstica (por en-
quanto)”, ressaltou Michael Stanton.

Uma das instituições interessadas também no sis-
tema do Fogo Player é a NASA – National Aeronautics 
and Space Administration. O Núcleo Lavid, juntamente 
com a RNP, está em negociação com a NASA para um 
acordo de cooperação internacional. “Estamos discu-
tindo um acordo de cooperação com a NASA. Caso 
tudo ocorra bem, a NASA tem interesse de testar e 
usar esta tecnologia, inclusive desenvolver em colabo-
ração conosco principalmente a integração do player 
com nuvem, a Nebula”, destacou Guido Lemos.

reportagem

Detalhe do coração em imagem 4K durante transmissão ao vivo 
de cirurgia cardíaca
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Kellyanne alves
lavid-UfpB

kellyanne@lavid.ufpb.br
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entrevista

Postura Governamental
PAULO BERNARDO

O Ministro das Comunicações Paulo Bernardo, dá à Revista da SET, 
as respostas que todos os radiodifusores estão buscando para este 
momento de transição.

Não é preciso explicar para ninguém porque as 
ações do Ministério das Comunicações influen-
ciam diretamente a vida de todos os profissionais 

que trabalham no mercado de radiodifusão. É por meio 
dele, e de sua agência regulamentadora, a Anatel, que 
o governo regulamenta, controla e fiscaliza todas as ati-
vidades que envolvem a transmissão de dados de um 
emissor para um receptor dentro do território brasileiro.

À despeito disso, as duas entidades andavam quietas. 
Com a migração da prioridade da agenda governamental 
da TV Digital para a Banda Larga, muito mais preocupa-
das estavam as companhias telefônicas e provedoras de 
serviço de internet. Porém, bastou o anuncio da Portaria 
14 de 2013, ocorrido no passado dia 7 de fevereiro, para 

que a atenção dos broadcasters voltasse radicalmente 
em direção aos órgãos governamentais.

Nela, o Ministério autorizava a Anatel a dar prossegui-
mento à seção da faixa dos 700 MHz, outrora dedicado 
à transmissão dos canais da rede pública de televisão, 
às “Teles” para a implantação de tecnologia 4G seguindo 
as diretrizes do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL).

Muita especulação se fez sobre o assunto. Houve 
quem levantou a impossibilidade de fazê-lo, outros so-
bre as interferências que as redes gerariam entre si e 
ainda quem culpasse pressões relativas à vinda da Copa 
de 2014 e as Olimpíadas de 2016 como fatores determi-
nantes, em detrimento do bem estar nacional. A resposta 
do governo foi colocar a proposta em consulta pública, 

Por Flávio Bonanome 
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procurando ouvir diferentes setores da sociedade sobre 
como seria a melhor forma de fazer esta transição.

Por trás de toda esta polêmica repousa a figura do 
atual Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo Silva. 
O Ministro nasceu em 10 de março de 1952 na cidade 
de São Paulo, SP, foi eleito Deputado Federal pelo PT 
do Paraná para a primeira legislatura de 1991 a 1995. 
Foi reeleito, em 1994, para o segundo mandato, no 
qual foi vice-líder do PT e presidente da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Federal.

Em 1999 assumiu o cargo de Secretário de Fazenda do 
Estado do Mato Grosso do Sul, onde permaneceu até o 
fim de 2000. Foi ainda secretário de Fazenda do município 
de Londrina, PR, de janeiro de 2001 a março de 2002.

Em 2002, foi eleito para o seu terceiro mandato, 
ocupando cargos de destaque na 
Câmara Federal. Foi, novamente, 
vice-líder do PT e presidente da 
Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização. 
Licenciou-se em março de 2005 
para assumir o Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão. 
Em 1º de janeiro de 2011, tomou 
posse como ministro das Comu-
nicações.

A Revista da SET conversou 
com o Ministro sobre o Switch-Off 
da TV analógica, as novas barreiras 
da TV Digital, o Plano Nacional de 
Banda Larga, 4G e, claro, sobre a 
polêmica transferência de faixa de 
frequências.

Revista da SET: Muito tem se 
falado em adiantar os prazos no 
que diz respeito ao Switch-Off da 
TV analógica em algumas regiões. Como andam os 
prazos neste sentido?
Paulo Bernardo: Em um país com as dimensões e dis-
paridades sociais do Brasil, é praticamente impossível 
desligar de uma vez a TV analógica. Por isso estamos 
planejando adiantar o desligamento em algumas lo-
calidades e atrasar em outras, ou seja, distribuir esse 
processo de desligamento a partir de 2015 e terminar 
depois de 2016. A ideia seria desligar até 2016 para 
70% da população brasileira, ou seja, em cerca de mil 
cidades, incluindo todas as capitais, as cidades grandes 
e todo o estado de São Paulo. Nestas localidades, acre-
ditamos que a digitalização já esteja mais avançada. No 
caso dos locais onde postergaríamos o Switch-Off, res-
taria uma grande área no interior do Centro-Oeste, no 
Nordeste e no Norte em que não deligaríamos até 2016.

Como há a motivação de liberação da faixa de 

700MHz para atender às políticas públicas de banda 
larga, propusemos que, nas cidades onde essa banda 
está ocupada, o desligamento seja antecipado. Nas ou-
tras regiões, podemos gerar um cronograma mais elás-
tico, chegando até 2018.

É importante ressaltar que nada disso está fecha-
do ainda. São possibilidades que ainda estamos dis-
cutindo internamente para aí sim levar para a presi-
denta Dilma Rousseff.

 
Revista da SET: O Governo deve fazer algum progra-
ma ou ação de educação para a população no que diz 
respeito à TV Digital?
Bernardo: Independentemente de como será o cronogra-
ma do Switch-Off, uma coisa que precisa ficar clara é que 

não vamos desligar a TV analógica 
sem antes fazer um amplo diálogo 
com a população, com campanhas 
de esclarecimento e políticas de 
incentivo, como aconteceu em ou-
tros países que já fizeram seu apa-
gão analógico. A nossa preocupa-
ção é não deixar a população sem 
acesso à televisão, pois sabemos 
que é um elemento que faz parte 
do dia-a-dia do brasileiro.

Daremos uma atenção especial 
à população mais pobre e que vive 
longe dos grandes centros. Quere-
mos garantir que elas não fiquem 
sem acesso à TV. Para isso, uma 
das possibilidades que estudamos 
são as políticas de incentivo, bene-
fícios fiscais e subsídios para possi-
bilitar a substituição dos aparelhos 
de TV analógicos por digitais ou a 
compra de conversores. Nos casos 

em que realmente não houver condições, o governo estu-
da a possibilidade de doar os conversores. De qualquer 
forma, nada disso vai ser feito sem um amplo estudo de 
impacto financeiro. Ainda estamos discutindo e colocando 
na mesa todas as possibilidades para que o processo de 
substituição da TV analógica pela digital ocorra da melhor 
maneira possível.

 
Revista da SET: Como o governo vê a expansão do 
ISDB-T (Padrão Brasileiro de TV Digital) para países 
da África (Caso Botswana)? Pode ser considerada uma 
vitória tecnológica?
Bernardo: Sem dúvidas é uma vitória tecnológica. As 
características do nosso padrão de TV digital têm sido 
vistas como vantajosas pelos outros países. Ao todo, 
12 países já adotaram oficialmente o ISDB-T, que já é 
modelo predominante na América Latina. Chegamos ao 

“Como há a motivação 
de liberação da faixa de 

700 MHz para atender 
às políticas públicas de 

banda larga, propusemos 
que, nas cidades onde 

essa banda está ocupada, 
o desligamento seja 

antecipado. Nas outras 
regiões, podemos gerar um 
cronograma mais elástico, 

chegando até 2018”
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Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equa-
dor, Venezuela e Costa Rica. El Salvador, Nicarágua, 
Guatemala e Honduras estudam adotar também.

Na África, tivemos essa grande conquista que foi a adesão 
oficial de Botswana agora em março. Nós acompanhamos 
de perto a escolha. Eles fizeram uma análise muito minucio-
sa e ficamos muito satisfeitos por nosso sistema ser consi-
derado superior por uma equipe tão exigente.

Isso fortalece o padrão a nível mundial e faz criar 
escala, o que impacta diretamente nos preços de recep-
tores e transmissores. Entrar na África também é uma 
vitória tecnológica, porque é o primeiro país com cana-
lização em 8MHZ que adota o ISDB-T, abrindo a possi-
bilidade que outros países com canalização semelhante 
adotem esse sistema. Estamos num rico diálogo com 
outros países do continente, como Angola e Moçambi-
que, que têm diversas afinidades 
com o Brasil.

Na hora de avaliar, de botar na 
balança, os países levam em conta 
principalmente a interatividade, a 
viabilidade econômica e a qualida-
de de transmissão e recepção do 
ISDB-T. Mas outro atrativo muito 
forte e que não posso deixar de 
mencionar, porque é um diferencial, 
é a possibilidade de adaptação do 
padrão nipo-brasileiro à realida-
de de cada país. Então os países 
africanos, assim como os demais 
países que já adotaram, levam em 
consideração as oportunidades de 
negócios e a possibilidade de en-
volver empresas locais na cadeia 
de valor da TV. Isso é muito im-
portante. Nossa parceria não acaba 
depois que o país anuncia a adesão. Seguimos sempre 
num diálogo, buscando troca de experiências e firmando 
acordos de cooperação, que incluem treinamentos e ca-
pacitações nas áreas de indústria, pesquisa e inovação.

  
Revista da SET: Quais são as atuais ações do Mini-
Com para a implementação do Rádio Digital?
Bernardo: No ano passado, testamos o modelo eu-
ropeu (DRM) e o modelo norte-americano (HD Radio) 
em parceria com o Inmetro em quatro capitais: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Es-
colhemos quatro cidades grandes com características 
de população e relevo bem distintas, justamente para 
verificar o funcionamento em várias condições. O que 
acontece é que os resultados desses testes não foram 
considerados satisfatórios pelo Conselho Consultivo do 
Rádio Digital, que é coordenado pelo Ministério das 
Comunicações e tem representantes do governo, do 

Legislativo, da indústria, pesquisadores, enfim, é um 
grupo plural criado para nos ajudar a escolher o melhor 
modelo para o Brasil.

O que preocupou o Conselho foi justamente a exis-
tência de zonas de sombra nesses testes. Porque, no 
rádio digital, ou pega com uma qualidade excelente ou 
não pega. Então a cobertura deixou a desejar. Trabalha-
mos com a ideia de que o rádio digital não pode ex-
cluir, ter zonas que antes eram cobertas pelo analógico 
e que ele não pega. O rádio digital tem que incluir. O 
conselho está agora avaliando a necessidade de rea-
lizar novos testes em 2013, já buscando uma melhor 
cobertura. É uma possibilidade. E, nesse caso, também 
testaríamos questões como a multiprogramação e a 
adaptação do Ginga, que é a ferramenta de interativi-
dade na TV digital, para o rádio.

 
Revista da SET: Muito tem se 
dito que a tecnologia de Rádio 
Digital não está na pasta de prio-
ridades do Governo. Isto é real e 
porque?
Bernardo: Não é verdade. O que 
acontece é que não vamos tomar 
nenhuma decisão de forma preci-
pitada. A digitalização do rádio é 
um avanço importante para o país, 
assim como foi o processo com a 
televisão. Abre-se um vasto hori-
zonte de possibilidades, de mode-
los de negócio. Podemos pensar 
em aplicativos e potencialidades 
para educação, saúde e as mais 
diversas políticas públicas. Isso 
beneficia o cidadão. Todos esses 
aspectos estão no horizonte do 

Ministério das Comunicações. Mas, antes de optar por 
um modelo, é preciso verificar se os sistemas têm boa 
cobertura e qual seria a melhor configuração deles para 
atender às necessidades específicas do Brasil. Por isso 
estamos fazendo tudo com cautela. É importante lem-
brar que essa decisão não é só técnica. Tem toda uma 
questão de indústria e negociação internacional que pre-
cisa ser levada em conta.

 Revista da SET: Há algum projeto em andamento para 
maior desburocratização do licenciamento de estações de 
radiodifusão?
Bernardo: Desde que assumimos o Ministério das Co-
municações, nós conseguimos desburocratizar bastante 
a análise de processos de radiodifusão. Quando chega-
mos, nos deparamos com um estoque gigantesco de 49 
mil processos, alguns até de 15 anos atrás. Montamos 
uma força-tarefa para enfrentar esse estoque e dar agi-

“A destinação da faixa 
de 700 MHz para as 

prestadoras de serviços 
móveis não poderá, 
em momento algum, 

fazer com que cidadãos 
brasileiros corram o 

risco de ficar sem o mais 
universal de nossos 

serviços, que é a televisão, 
presente em pelo menos 

95% de nossos domicílios”



lidade à análise dos processos. 
Para isso, nós modificamos re-
gras, mudamos procedimentos e 
trabalhamos também para mudar 
a cultura organizacional dentro do 
ministério. Tem dado certo. Agora, 
os processos tramitam aqui de for-
ma mais racional.

O resultado está aí: em 2012 
reduzimos consideravelmente o 
estoque, terminando o ano com 
28.500 dos 49 mil processos que 
encontramos. A nossa meta é 
terminar 2013 com 15 mil, o que 
não representa estoque, apenas 
o fluxo normal.

Outra medida que vai ajudar a reduzir a burocracia 
é a informatização dos processos de radiodifusão. Que-
remos eliminar totalmente o uso do papel a partir de 
2015, de modo que todos os novos processos que en-
trem no MiniCom tramitem numa plataforma virtual. Isso 
reduziria o tempo de resposta do poder público, além 
de permitir uma comunicação mais eficiente e prática 

com o radiodifusor. Já temos um 
grupo trabalhando no projeto de 
modernização do sistema e quere-
mos disponibilizar essa ferramenta 
para testes já em 2014.

Revista da SET: O MiniCom 
anunciou investimentos em re-
des de fibra óptica que chega-
riam aos R$ 7 bilhões até o iní-
cio de 2015. Isso se implantaria, 
com a aplicação, de cerca de R$ 
1 bilhão por ano na Telebrás, 
que entraria com um forte in-
cremento na construção de fibra 

óptica para desta forma preparar o país para ter uma 
acesso maior a redes de alta velocidade. Em que 
situação está e porque se tem falado na mídia que a 
Telebrás não tem conseguido avançar neste plano de 
desenvolvimento?
Bernardo: A Telebras está cumprindo o cronograma. 
No final de janeiro, cerca de 74% das obras executadas 
nas seis cidades-sede da Copa das Confederações – 

“O que preocupou o 
Conselho foi justamente 
a existência de zonas 

de sombra nesses testes. 
Porque, no rádio digital, 

ou pega com uma 
qualidade excelente 
ou não pega. Então a 

cobertura deixou 
a desejar”
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Brasília, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janei-
ro e Fortaleza – estavam concluídos. Já para as outras 
cidades-sede da Copa do Mundo - São Paulo, Cuiabá, 
Natal, Manaus, Curitiba e Porto Alegre - a expectativa é 
que todas as redes metropolitanas sejam entregues até 
dezembro deste ano.

 
Revista da SET: Explique o porque da assinatura do 
“Memorando de Entendimentos entre a União e Fe-
deração Internacional de Futebol visando a garantia 
de um serviço ‘exemplar’ de  telecomunicações para 
a Copa 2014 realizada a final de janeiro de 2013”. E 
quais os principais tópicos deste memorando.
Bernardo: Copa das Confederações 2013 e Copa do 
Mundo 2014:
1. Responsabilidades do Governo Federal (Ministério 
das Comunicações, por meio da Telebrás):
a. disponibilizar infraestrutura nacional de backbone 
e de redes metropolitanas necessárias para a inter-
conexão entre os estádios e outros locais definidos 
pela FIFA e o Centro Nacional de Transmissão (In-
ternational Broadcaster Center – IBC), bem como o 
serviço de transporte de vídeo, sem custo para a FIFA 
ou seus parceiros;
b. garantir que a infraestrutura atenda aos requisitos 
técnicos de qualidade estabelecidos pela FIFA, so-
bretudo a disponibilidade de 99,99% exigida para as 
redes que transportarão o serviço de transmissão de 
vídeo dos jogos;
c. implantar a interconexão entre a rede da TELEBRÁS 
e as redes dos provedores de serviços de TI e de Mídia 
contratados pela FIFA;
d. disponibilizar infraestrutura e soluções de TI (voz 
e banda larga) tão somente nos locais em que os 
provedores de serviços de TI e de Mídia contratados 

pela FIFA não disponham de infra-
estrutura conforme os requisitos de 
qualidade exigidos, o que deve ser 
comprovado por laudos técnicos for-
necidos pela FIFA;
 
2. Responsabilidades da FIFA:
a. desonerar o Governo Federal de 
prover a infraestrutura nos locais 
onde os prestadores de serviços de 
TI e de Mídia possuírem infraestrutu-
ra disponível conforme os requisitos 
de qualidade;
b. obter e implementar a Tecnologia 
de Adaptação de Vídeo (VandA) e ar-
car com todos os seus custos;
c. implementar a solução de rede de 
back-up por satélite e arcar com to-
dos os seus custos;

d. remunerar à TELEBRÁS 50% das receitas provenien-
tes das vendas de serviços de vídeo fornecidos pelo 
sistema VandA.

O memorando ainda cria um Grupo de Monitoramento 
composto por representantes do Ministério, da Telebrás 
e da FIFA e seus parceiros, responsável pelo acompa-
nhamento conjunto da implementação da infraestrutura 
e dos serviços de telecomunicações para os eventos da 
FIFA e pelos eventuais esclarecimentos sobre os cenários 
de telecomunicações para cada um dos locais do evento.

  
Revista da SET: Muito se tem falado do legado da 
Copa 2014 para o país, no que diz respeito as Comu-
nicações, qual será o maior legado?
Bernardo: Nós enxergamos não apenas a Copa, mas 
também outros grandes eventos que o Brasil vai se-
diar, como oportunidades. Queremos acelerar a po-
pularização da internet em todo o país. Queremos 
ter serviços com mais tecnologia, como o 4G. Assim, 
aproveitando o calendário da Copa das Confedera-
ções, da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016, 
casamos o cronograma com o dos eventos. Então, 
por exemplo, o celular de quarta geração terá que 
funcionar nas 12 capitais da Copa até o fim do ano. 
Nas seis cidades da Copa das Confederações, até 
maio. Em Recife, por exemplo, o pessoal começou a 
vender 4G em dezembro do ano passado.

Para um evento como esse, há duas coisas ab-
solutamente imprescindíveis: o estádio com grama-
do em condições perfeitas e serviço e infraestrutura 
de comunicação para todos poderem acompanhar. 
Um evento da Copa costuma ter até três bilhões de 
pessoas conectadas ao redor do mundo. Toda essa 
infraestrutura ao redor do estádio ficará como lega-
do e servirá para todos usarem depois. Vai melhorar 



nossa capacidade de internet, de televisão e de fazer 
serviços multimídia por muito tempo.

 
Revista da SET: Regime Especial de Tributação do 
Programa Nacional de Banda Larga  (REPNBL), que 
integra o plano Brasil Maior, é uma proposta do Mini-
Com para  ampliar a oferta de serviços de banda larga 
no país e baratear os preços. Quando acha que isso 
poderá vir a acontecer?
Bernardo: Com a publicação da portaria 55/2013, as 
empresas já podem cadastrar projetos de ampliação e 
modernização das redes de telecom. Depois de ter o 
projeto aprovado, as empresas deverão solicitar habi-
litação ao REPNBL junto à Receita Federal. Após essa 
etapa, a implementação do projeto estará desonerada 
de IPI, PIS/Pasep e COFINS incidentes sobre máqui-
nas, instrumentos, equipamentos novos e materiais de 
construção. A contratação dos serviços de mão-de-obra 
necessários para instalar as redes também será deso-
nerada de PIS/Pasep e COFINS.
Revista da SET: Que medidas o Governo pretende 
tomar para gerenciar os testes com o 4G e a utilização 
da banda de 700 MHz?

Bernado: A destinação da faixa de 700 MHz para as 
prestadoras de serviços móveis não poderá, em mo-
mento algum, fazer com que cidadãos brasileiros cor-
ram o risco de ficar sem o mais universal de nossos 
serviços, que é a televisão, presente em pelo menos 
95% de nossos domicílios. Do mesmo modo, essa 
transição terá de ser feita de modo a que radiodifuso-
res públicos e privados, de pequeno e de grande por-
te, tenham as condições econômicas suficientes para 
a garantia de continuidade de seus negócios face aos 
custos da digitalização.

Por isso, tanto o Ministério das Comunicações quanto a 
Anatel estão estudando a questão detalhadamente e con-
versando com a sociedade e os diversos setores envolvidos.

A Anatel está, inclusive, realizando uma consulta pú-
blica sobre o tema. O documento está à disposição da 
sociedade no site da Anatel até o dia 14 de abril. Além 
disso, a Agência também deve realizar uma audiência 
pública para debater o assunto.

Flávio Bonanome
Redação: Revista da SET

flavio.bonanome@set.org.br
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Casa cheia em Las Vegas
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SET E 30 

Entre os dias 8 e 10 de abril o evento promovido pela SET tirou 
da cama mais cedo os profissionais brasileiros que estiveram 
em Las Vegas para conferir a edição 2013 da NAB Show. 
Diferentemente dos anos anteriores, o SET e 30 deste ano começou 
as 7 horas da manhã e confirmando a previsão dos otimistas, 
tivemos casa cheia! 

Por Alberto Paduan e Alexandre Minghini

Tão cheia que, para nós da equipe da Revista 
da SET, ficava difícil de acompanhar as pales-
tras pertinentes dentro da sala e as conversas 

ricas em conceitos que aconteciam do lado de fora, 
no corredor onde era servido o tradicional café da 
manhã promovido pela SET.

Muito além da apresentação de tecnologias inovado-
ras, o SET e 30 este ano mostrou a importância de se 
expor pensamentos, ideais, conceitos e muito mais aos 

melhores profissionais do setor, na tentativa de se co-
lher tendências de um mercado que está atravessando 
uma metamorfose – como o próprio tema da feira pro-
pôs. Tal qual destacou em sua palestra, Silvino Almei-
da, da Tektronix, “o importante é saber que sentimento 
eu estou gerando no meu espectador”. 

No primeiro dia do evento já era possível perce-
ber o quão consolidado está o evento, pois mesmo 
começando mais cedo, em uma cidade cuja noite é 



tão mais viva que o dia, a sala com 
mais de 350 lugares ficou pequena 
para comportar todos os interessa-
dos em participar das palestras que 
seriam apresentadas.

Já respeitando o novo horário, 
Olimpio José Franco, atual presiden-
te da SET, agradeceu a presença de 
todos os participantes e patrocina-
dores e em seguida passou a pala-
vra ao moderado do dia, Fred Reh-
me (SET/RPCTV). Fred foi auxiliado 
nessa moderação por Esdras Miran-
da (Sistema Jangadeiro). 

A primeira palestra ficou a cargo 
da Vanessa Lima (Hitachi/Linear) que 
desenvolveu o tema: SFN – Single 
Frequency Network, conceitos & di-
cas de aplicações. 

Após um overview sobre o que é 
e como está inserido o uso de SFN 
no Brasil atualmente, Vanessa Lima 
fez questão de frisar que o principal 

Peder Drege (Brasvideo/Vizrt) disse que um dos grandes desafios para os 
radiodifusores é gerar conteúdos específicos para multiplataformas de uma 
maneira eficiente.
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é o canal dispersivo no tempo. “No cenário 
ideal o receptor receberia diretamente do 
transmissor o sinal, mas o que acontece na 
verdade é a recepção de vários sinais refle-
tidos. Assim, fica conceituado o SFN como 
sendo um multipercurso inserido intencio-
nalmente de forma controlada”. Vanessa 
ainda comentou que os dois principais ar-
tifícios para proteção contra a auto-interfe-
rência são o intervalo de guarda e o ajuste 
do atraso de transmissão. A Vice-diretora 
de eventos detalhou as diferenças existen-
tes entre essa tecnologia e os Gap Fillers. 
Mostrou alguns cuidados que devem ser 
tomados quando se está dimensionando 
uma rede SFN e algumas medições, casos 
práticos e detalhou um parecer geral sobre 
o uso do SFN no Brasil e no mundo. Apre-
sentou exemplos de instalações ilustrando 
com as situações práticas encontradas nos 
casos como o de Santa Rita do Sapucaí, 
pura híbrida, o caso da distribuição via satélite entre 
São Paulo e Jundiaí, com subida em São José do Rio 
Preto, e o terceiro caso que é o sistema de Mairiporã, 
São Paulo e Franco da Rocha. Destacou que atualmen-
te os três sistemas estão no ar.

Na sequência, foi a vez de Thomas Wrede (SES), fa-
lar sobre a “O Padrão SAT>IP: TV Via Satélite para todos 
os aplicativos IP”. 

Mesmo ainda se tratando de um padrão que se 
difere do modelo brasileiro, Thomas explicou que 
SAT>IP é um novo protocolo de comunicação basea-
do em padrões abertos. O assunto foi acompanhado 
de perto por broadcasters que estão ansiosos por 
modelos que agregam e diminuem as limitações da 
transmissão convencional.

Os sistemas SAT>IP, basicamente, convertem os si-
nais de TV e rádio recebidos do satélite, de onde são 
transmitidos nos padrões DVB-S e DVB-S2 em sinais 
que possam ser usados em dispositivos baseados em 
internet, no mundo IP, o que possibilita que todos os 
equipamentos habilitados para IP, como os tablets, 
PC’s, laptops, telefones inteligentes, consoles de jo-
gos, TV’s, players de mídia e outros mais, dentro de 
casa, recebam programas via satélite com alta quali-
dade de imagem. 

O SAT>IP permite também que se receba os sinais 
de TV via satélite em dispositivos que não possuam re-
ceptores integrados. Dessa forma, os sinais de satélite 
podem ser transportados através de cada estrutura IP, 
com ou sem cabo. A distribuição de sinais de satéli-
te para diversos aparelhos de televisão também fica 
muito mais facilitada. Tecnicamente, o SAT>IP é uma 
nova arquitetura, baseada em IP, utilizada na recepção 

e distribuição de sinais de satélite.
Em sua apresentação, Wrede descreveu o projeto 

de SAT>IP, seu embasamento técnico e os benefícios 
comerciais que o sistema traz para as operadoras. Foi 
feita ainda uma explicação de como os programas de 
TV via satélite podem ser entregues e assistidos em 
tablets e outros dispositivos domésticos.

Em uma época onde cresce o gosto entre os jovens 
por uma programação não-linear e em devices móveis, 
a apresentação do SAT>IP gerou um grande fluxo de 
comentários e observações entre os presentes. Afinal, 
trata-se de uma possibilidade para agregar valor e ge-
rar acesso à uma programação que vai além da grade 
da TV Aberta linear.

Em um evento tão rico e disposto a disseminar a 
informação e auxiliar na construção do conhecimento, 
qualquer intervalo é muito bem aproveitado. Foi o que 
aconteceu quando o presidente Olímpio anunciou a 
presença de Marcelo Bechara, conselheiro da Anatel, e 
de Genildo Lins de Albuquerque Neto, secretário de Co-
municação de Massa, do Ministério das Comunicações. 
Bechara falou por alguns minutos sobre a presença da 
Anatel no evento, a importância desse fato. Falou sobre 
a situação da faixa de 700 MHz e afirmou que “a Radio-
difusão não será prejudicada em nem 1 milímetro com 
a sua destinação”. Agradeceu a oportunidade e passou 
a palavra para o secretário Genildo Albuquerque que 
mencionou a importância de se manter a data limite 
para o switch-off e reafirmou o propósito da antecipa-
ção desse evento para 2015. Também fez questão de 
reforçar que não haverá prejuízo para as emissoras de 
TV com as decisões sobre a banda de 700 MHz.

Olímpio agradeceu o pronunciamento de ambos e 

reportagem

Com a ideia de explorar o sentimento que impacta o telespectador, 
Silvino Almeida, da Tektronix abordou mais do que simplesmente 
a confiabilidade que a solução da empresa oferece, mas a grande 
mensagem de sua explanação estava no resultado final do proces-
so, como o conteúdo de vídeo chega até o telespectador seja pela 
internet, TV, celular, etc.

©
 F

ot
o:

 R
ev

is
ta

 d
a

 S
ET





34   Revista da SET  |  abril

reportagem

disse “esperar que tudo isso realmente se concretize 
para o bem da radiodifusão”.

Na terceira palestra do dia, Neil Noriaki Ugo (Pana-
sonic Corp) falou sobre o tema “Tecnologia de Com-
pressão AVC-Ultra E Sua Aplicação”. Com a tecnologia 
em 4K tão presente na NAB 2013, a palestra de Noriaki 
foi acompanhada com atenção nos detalhes. Uma tec-
nologia cuja meta é estabelecer um novo sistema para 
o atual mundo HD/4K, o AVC-Ultra utiliza camadas de 
transmissão e compressão IP. A ideia é que os controles 
de comando e de metadados sejam usados para trans-
mitir a camada SDI e a conexão IP camada física. Grava-
ções e transmissões com baixa taxa de bits podem ser 
feitas por LongG 6M/12M (que faz parte do AVC-Ultra). 
Um simples cabo CAT6 pode transmitir diversos sinais 
de HD de LongG-25M e as edições, streaming e trans-
missões Proxy podem ser efetuadas por Wi-Fi.

Na sequência, o tema “Distribuição de Conteúdo 
para Multiplataformas em Combinação com Gráficos 
3D” foi apresentado por Peder Drege (Brasvideo/Vizrt) e 
o palestrante disse que um dos grandes desafios para 
os radiodifusores é gerar conteúdos específicos para 
multiplataformas de uma maneira eficiente. Drege mos-
trou alguns casos e experiências de clientes situados na 
América Latina, Europa e Estados Unidos, mostrando as 
tendências e novidades para a distribuição de conteú-
do de vídeo. Explicou ainda os fluxos de trabalho inte-
ligentes e as novas tecnologias para transcodificação e 

adaptação de vídeo para multiplataformas.
Ao final da apresentação de Peder Drege, foi a vez 

de Raul Germano, substituindo Paul Sandoval (Advan-
tech Wireless), falar sobre as “Tecnologias Advantech 
de Satélite que permitem novos limites de eficiência 
e automação de Espectro”. Germano destacou novas 
tecnologias especialmente desenvolvidas para radiodi-
fusores, que cobrem diversos segmentos DSNG, Uplink 
para teleportos e DTH, uso de tecnologia adaptativa 
TDMA/SCPC VSAT na indústria de radiodifusão. 

O representante da Advantech ainda detalhou, duran-
te a sua apresentação, a amplificação de alta potência 
(HPA), baseada em componentes GAN. “O GAN baseado 
em SSPA é o componente ideal para aplicações de alta 
definição DSNG e para se fazer um upgrade substituindo 
tecnologias herdadas como o TWTA”. Além disso, Germa-
no ainda comentou que os amplificadores GAN, além de 
menores, são mais lineares, consomem menos energia e 
oferecem maior linearidade de fase e de amplitude, per-
mitindo modulações mais eficientes de alta ordem. Ao 
final, destacou sobre a implementação de uma estação 
de alta potência DTH, sobre os modems de convergência 
de alta velocidade e das interfaces ASI e IP.

O encerramento do ciclo de palestras do primeiro dia 
de SET e 30 foi feito por Silvino Almeida, da Tektronix, 
que falou sobre a “Qualidade de Experiência: Um novo 
paradigma. Como garantir a entrega e a qualidade corre-
ta do conteúdo em um ambiente para multiplataformas, 

Na terça-feira, dia 9 de abril, o ciclo de palestras do SET e 30 foi aberto por Alexandre Sano (SET/SBT), 
juntamente com Carlos Fini (SET/RBSTV). Francisco Carlos Perrotta (Star One), falou sobre os “Novos 
Serviços de Satélite no Brasil”.
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Entre no Jogo
por uma fração do preço da concorrência

Os sistemas de câmera lenta e replay instantâneo 3Play   da Newtek, lhe permitem brindar uma cobertura ao estilo da Copa 
do Mundo, seja criando um momento ou examinando uma jogada controversa, a tecnologia de câmera lenta interpolada da 
Newtek lhe oferece um replay moderno, com precisão e �exibilidade durante todo o processo de cobertura.

• Servidor de replay instantâneo com 6 canais que suportam gravação simultânea de até 4 fontes e 2 canais completamente 
independentes para reprodução.
• Upconvert e downconvert em cada canal.
• Gravação em 100 Mbit full HD.
• Suporte completo para vídeo progressivo em todos os seus frame rates incluindo 24fps.
• Timecode Linear (LTC) para uma captura perfeitamente sincronizada de todas as fontes.
• Importação e exportação de clips com uma grande variedade de formatos.
• Listas de reprodução múltiplas.
• 2 unidades de rack.

Para mais informação consulte:
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multiformatos e com consumidores segmentados?”. 
Com a ideia de explorar o sentimento que impacta o 

telespectador, o palestrante da Tektronix abordou mais 
do que simplesmente a confiabilidade que a solução da 
empresa oferece, mas a grande mensagem de sua ex-
planação estava no resultado final do processo, como o 
conteúdo de vídeo chega até o telespectador seja pela 
internet, TV celular, etc. A grande missão no caso seria 
diminuir ou minimizar todos os defeitos que possam 
prejudicar a transmissão.

Silvino disse que, em um ambiente de espectadores 
cada vez mais segmentados em múltiplas plataformas 
e com acesso à diferentes dispositivos de recepção de 
vídeo, a importância da continuidade do serviço e da 
qualidade percebida têm crescido de maneira impac-
tante, uma vez que o espectador escolhe o canal ou o 
serviço com base no conteúdo e na qualidade obser-
vada pela sua crescente experiência no mundo digital. 
Como garantir a qualidade do conteúdo e a fidelidade 
do telespectador sem ter acesso ao dispositivo do usu-
ário final? Como poder garantir a qualidade final desde 
a captação até a exibição no dispositivo final fluindo 
por diferentes plataformas, padrões e parceiros?

A técnica da qualidade de experiência é um novo 
paradigma para garantia da condição, SLA do con-
teúdo e da fidelização dos clientes e permite acom-
panhar e controlar a qualidade do conteúdo desde 
a captação, pós-produção, etapas de compressão, 
headends até transmissão do conteúdo ao usuário 
final. Garantindo a qualidade desejada na platafor-
ma escolhida.

Ao final, Silvino apresentou um vídeo ilustrando a 

importância da avaliação do QoS (Quality of Service) e 
do QoE (Quality of Experience).

No segundo dia do evento, novamente com a casa 
cheia. Na terça-feira, dia 9 de abril, o ciclo de palestras 
do SET e 30 foi aberto por Alexandre Sano (SET/SBT), 
juntamente com Carlos Fini (SET/RBSTV). Francisco Car-
los Perrotta (Star One), falou sobre os “Novos Serviços 
de Satélite no Brasil”. Após um breve histórico sobre 
a Star One, Perrota falou sobre a significativa expan-
são da oferta de banda destinada aos satélites com a 
entrada em operação do C3, o mais novo satélite da 
Star One. Isso possibilitou o desenvolvimento de novas 
soluções em banda C e Ku para o segmento de TV, in-
cluindo, por exemplo, os serviços de SNG em banda C 
e Ku, o uso de transponders de 72 MHz em banda Ku 
com cobertura Brasil e Andina, mais potência nos trans-
ponders de banda C e o desenvolvimento de novas 
comunidades de distribuição de vídeo na posição 75 W.

Na segunda palestra do dia, Peter Pors (Junger Au-
dio/Line Up), desenvolveu o tema “Loudness Control – 
Questões e Implicações”. Pors respondeu aos seguintes 
questionamentos: o que está em jogo quando se fala 
de loudness, quais os benefícios, os métodos de traba-
lho em torno desta questão do ponto de vista técnico 
e principalmente o que deve ser evitado? Como saber 
que não será multado no caso de uma fiscalização? 
Como gerir a relação entre os conteúdos centralmente 
produzidos e de distribuição para a rede de afiliadas? 
Como o loudness ajuda a melhorar o fluxo de trabalho 
de produção? Porque as diretrizes de loudness não são 
apenas de importância no Brasil, mas também pode 
afetar em âmbito internacional? Como é o padrão bra-

“Eu sugiro que iniciemos com os consumidores, eles comandam tudo que fazemos”, disse Mark Darlow, ao abrir sua apre-
sentação a respeito das “Mudanças Tecnológicas na Indústria de Broadcast”, na manhã do segundo dia do SET e 30.
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sileiro comparado com o da América do Norte (A85) e 
Europa (R128), como as normas afetaram o modo das 
emissoras trabalharem e como eles se adaptaram.

Na sequência, o tema “Mudanças Tecnológicas na 
Indústria de Broadcast” foi detalhado por Mark Darlow, 
da Harris Broadcast que iniciou perguntando “por onde 
começar?” E prosseguiu: “Eu sugiro que iniciemos com 
os consumidores, eles comandam tudo que fazemos. 
Em uma época, as pessoas migraram do rádio para a 
televisão preto e branco. Em seguida, migrou-se para 
os televisores coloridos. Então, eles compraram VHS 
players para gravar, criando uma oportunidade NVOD, 
PVR que agora é TV catchup. Agora o conteúdo é visível 
em muitos dispositivos(...) O modelo de negócio da 
nossa indústria mudou extraordinariamente. Inicialmen-
te limitado pelos custos de distribuição, este é cada vez 
menos o caso. De fato, a disponibilidade de múltiplas 
possibilidades de distribuição é sem dúvida a ques-
tão central que nos conduz a rever concepções sobre 
tecnologia, modelos de negócios e procedimentos na 
indústria de transmissão, e é refletida na transição da 
indústria de broadcasting para a de mídia”. 

Em nome da Harris, Darlow comentou que outras in-
dústrias passaram por isso antes, como a fabril – desde o 
concepção de Taylor, passando pelo criador do Fordismo, 
até o que propunha a Toyota. Sabe-se que sistemas que 
dão suporte a essas transições são Just In Time e ERP. 
Portanto, considere uma abordagem ERP para mídia? 

“Com a evolução das tecnologias - a lei de Moore, 
nuvem, discurso em texto, a capacidade de fazer muito 
mais com menos - estamos na iminência de translado 

do broadcast da ficção científica para a realidade em-
presarial. É tudo uma questão de escala, aumentar os 
conjuntos funcionais, bem como aumentar as formas 
de gerar rendimentos e de distribuir conteúdo. Mesmo 
para um único canal, o padrão da transmissão de ar 
pode ser complementado com a venda de conteúdo 
para outro provedor ou a colocação no seu próprio site. 
O conteúdo suplementar poderia ser utilizado (acho que 
os recursos extras de um DVD). Tudo isso exige trata-
mento adicional de conteúdo, mais fluxos de trabalho, 
mais processamento e é neste ponto que a tecnologia 
merece uma revisão. Como os processos baseados em 
dispositivos (transcodificação, QC automatizado) cada 
vez mais se tornam baseados em software, então eles 
podem começar a se tornar um serviço, similar ao usa-
do na arquitetura de TI. E, a computação em nuvem é 
projetada para serviço”, disse.

Mark Darlow  finalizou sua explanação reforçando 
que provavelmente, o Santo Graal está editado na nu-
vem. “Isso representa conteúdo na nuvem, acessível 
a partir de qualquer lugar, pela aplicação necessária 
e distribuído para qualquer lugar no formato exigido. 
Os testes estão em andamento, mas prevejo demora 
de vários anos, nossa indústria é muito conservadora 
e apesar dos bancos manterem a maior parcela das 
financeiras do mundo em uma nuvem privada, os pro-
prietários de conteúdo são muito relutantes em fazer 
o mesmo”.

Talvez um dos momentos mais esperados da manhã 
do segundo dia do SET e 30, foi o Fórum de Tecnologia: 
4K/8K, que contou com a moderação de Nelson Faria Jr 
(SET/TV Globo) e atraiu a atenção dos presentes por se 
tratar de um dos grandes temas debatidos, apresenta-
dos e encontrados na feira como um todo.

Hans Hoffmann (EBU) foi o primeiro convocado e 
falou sobre o tema “As opções UHDTV na Eco-Chain 
da mídia”. Hans proferiu uma excelente palestra inves-
tigativa sobre as várias opções de parâmetros UHDTV 
e analisou uma possível UDHTV Eco-chain, para dife-
rentes conjuntos de parâmetros UHTDV, que poderia 
ser semelhante e indicou os padrões e tecnologia ne-
cessários. Nessa apresentação, mostrou e comentou o 
trabalho realizado pelo grupo de estudos da SMPTE 
sobre Eco-chain UDHTV e explicou os testes subjetivos 
da EBU em UHDTV. 

A segunda apresentação dentro do Fárum de Tecnolo-
gia ficou a cargo de Hugo Gaggione (Sony) que falou so-
bre 4K e 8K. Sóbrio com relação a utilização de grandes 
formatos, Gaggione disse que o parâmetro “resolução” 
é apenas um dos que têm que ser considerado, existin-
do vários outros a serem observados. O profissional da 
Sony continuou, dissecando “o que é o 4K”, mostrando 
detalhes dos equipamentos envolvidos no sistema, ex-
plicou como as câmeras são pensadas e desenvolvidas 

O foco da apresentação de Takayuki Yamashita, da NHK, 
foi os primeiros conceitos da produção em SHV, incluin-
do o caso dos Jogos Olímpicos. O palestrante ainda 
revelou detalhes de um protótipo com frame frequency 
de 120 Hz.
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com seus sensores CMOS especialmente desenvolvidos 
para o 4K e mostrou suas características, bem como as 
dos switchers de produção e os monitores de vídeo.

Depois foi a vez dos dois palestrantes da NHK dividi-
rem seu tempo de 20 minutos para duas apresentações. 
Na primeira parte, o palestrante Takayuki Yamashita, da 
NHK, falou sobre “Experiências de Produção de Conteú-
do SHV”. Antes de tudo, explicou rapidamente o Super 
Hi-Vision, sistema que define e dá origem ao UHDTV. 
Yamashita disse que a NHK começou a pesquisa e de-
senvolvimento em UHDTV, chamada Super Hi-Vision 
(SHV), em 1995. “Foram experimentadas várias pro-
duções de conteúdo SHV para grandes eventos, como 
em grandes exposições mundiais, eventos esportivos e 
assim por diante. No início do projeto, tinham apenas 
o sistema de captação e exibição. À medida que se 
obtinham mais oportunidades de produção, a varieda-
de de dispositivos SHV também aumentou”, comentou. 
O foco da apresentação foi fornecer uma introdução 
aos dispositivos e as experiências de produção SHV, 
incluindo o caso dos Jogos Olímpicos. Também foram 
mostrados os recursos, as especificações e as carac-
terísticas dos equipamentos. Yamashita ainda revelou 

detalhes de um protótipo com frame frequency de 120 
Hz e um outro com o mesmo tamanho, mas pensado 
para servir como câmera HDTV.

Em seguida, Kenichi Murayama, da NHK, apresentou 
o tema “Transmissão SHV Over-The-Air”. A NHK, como 
já foi anunciado em outras oportunidades, está pes-
quisando e desenvolvendo Super Hi-Vision para um 
sistema de transmissão de próxima geração já há bas-
tante tempo. Seus pesquisadores estudam, em parti-
cular, as tecnologias que permitem ampla capacidade 
de transmissão para prover serviços residenciais, com 
conteúdo de grande volume, na próxima geração de 
radiodifusão digital terrestre. Como parte desse estudo, 
estão desenvolvendo tecnologia-chave para a próxima 
geração de ISDB-T, e realizando testes de campo, bem 
sucedidos, transmitindo dados de broadcast a 91 Mbps 
em um único canal de 6 MHz. Este sistema utiliza ultra-
-multinível OFDM e tecnologia MIMO dual-polarizada. 
Também conduzem experimento de campo para trans-
mitir, em compressão codec, sinal Super Hi-Vision apli-
cando o esquema de transmissão bulk, usando dois 
canais de televisão na banda UHF. Esta apresentação 
proporcionou uma visão geral das transmissões de de-
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monstração over-the-air Super Hi-Vision.
No último dia do café da manhã promovido 

pela SET, durante a NAB 2013, mais uma vez 
foi possível observar o grande interesse dos 
profissionais pelos temas propostos, afinal 
faltaram cadeiras. Os trabalhos da manhã de 
quarta-feira, dia 10, estiveram sob a coorde-
nação de Marcio Pereira (SET/Canal Futura) e 
Vanessa Lima (SET/Hitachi Linear).

A primeira palestra coube a Tim Carrol, da 
Linear Acoustic, e o tema escolhido foi “Pre-
venting regulations from killing broadcast au-
dio quality”, ou “Normas para prevenir a dete-
riorização da qualidade do áudio transmitido”. 

Após um breve histórico de sua empresa, 
Carrol fez questão de reforçar que a Linear 
Acoustic é uma empresa ativa dos grupos pa-
dronizadores EBU, ATSC, SMPTE e AES e disse, 
durante sua explanação, que é possível regular 
um sinal de áudio a ponto de ele ficar inaudível! 
“Medidores e loudness são bem intencionados, 
mas quando invocado como o único árbitro do 
cumprimento das normas muitas vezes levam 
a conteúdos que, embora consistentes, podem 
ser exagerados. O truque é preservar a variância 
boa e gerenciar a variância não muito boa”, comentou. 
Para Tim Carrol, o processamento tradicional e as técni-
cas de metadados podem ser pesadas e complexas e 
muitas vezes não conseguem resolver o problema sem 
um comprometimento sério. 

Essa apresentação introduziu uma abordagem com-
pletamente nova para medição e controle sem sacrifi-
car a qualidade. Isso mostra que é realmente possível 
resolver problemas antigos da transmissão ao vivo, 
de programas produzidos e de conteúdo herdado sem 
provocar outros problemas do tipo da automação não 
confiável ou de metadados insustentáveis. Além dis-
so, os resultados são igualmente aplicáveis à todas as 
plataformas de entrega, sem a necessidade de mudar 
as práticas de produção e sem a necessidade de ar-
mazenamento e transmissão de múltiplas versões. “O 
conteúdo é preservado, a conformidade pode ser fa-
cilmente demonstrada e os radiodifusores não serão 
queimados. O mais importante, os telespectadores po-
dem finalmente ficar satisfeitos com o resultado em 
todas as plataformas”, finalizou.

A palestra seguinte foi conduzida por Mohit Goyal 
(Evertz) e tratou do tema “Construindo a próxima gera-
ção de redes de transporte”. Como o Brasil se prepara 
para sediar a Copa das Confederações 2013, a Copa do 
Mundo 2014 e as Olimpíadas de 2016, as emissoras e 
provedores de conteúdo terão de procurar novas tecno-
logias que transportarão o vídeo e o áudio dos vários 
estádios para o centro de transmissão e depois para os 

telespectadores. Durante o ano passado, houve signifi-
cativa demanda para grandes eventos esportivos serem 
transmitidos em vários formatos: HD, 1080p, 3D e agora, 
4K UltraHD. Para isto, uma rede de transporte avançada 
deve ser instalada entre as facilidades e centro de trans-
missão. Essa rede avançada deve ser confiável e escalá-
vel, para atender as demandas de sinal HD (1,5 Gb/s não 
comprimido) para 4K UltraHD (12 Gb/s não comprimido), 
enquanto proporciona utilização eficiente e de baixo 
custo das ligações físicas entre as localidades. Visando 
atender aos requisitos de transportar a largura de banda 
de HD (1,5 Gb/s) até 4K UltraHD (12 Gb/s), o radiodifusor 
pode utilizar diversas abordagens. 

Segundo Goyal, uma opção seria os radiodifusores 
instalarem uma nova rede de fibra óptica, conectando os 
novos estádios e arenas esportivas, às principais emis-
soras de broadcast. Esta abordagem pode ser muito cara 
e demorada, considerando o tamanho físico do Brasil. A 
segunda abordagem é a locação de serviços de rede dos 
provedores de telecomunicações existentes, para mover 
vídeo/áudio dos locais remotos para a principal insta-
lação de transmissão. Em eventos importantes, como 
a Copa do Mundo e as Olimpíadas, os radiodifusores 
tem muita preocupação em realizar o transporte de pro-
gramação de vídeo/áudio, de elevada receita financeira, 
através de uma rede IP, a qual não é projetada para as 
características especificas de vídeo. “A abordagem ideal 
é utilizar uma rede de transporte com ‘compressão sem 
perdas’, que seria projetada para o transporte do vídeo e 

De forma coerente e de caráter investigativo, Hans Hoffmann 
(EBU) comentou sobre as várias opções de parâmetros UHDTV e 
analisou uma possível UDHTV Eco-chain, para diferentes conjun-
tos de parâmetros UHTDV, que poderia ser semelhante e indicou 
os padrões e tecnologia necessários. Nessa apresentação, mos-
trou e comentou o trabalho realizado pelo grupo de estudos da 
SMPTE sobre Eco-chain UDHTV e explicou os testes subjetivos da 
EBU em UHDTV. 
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reportagem

do áudio, enquanto utiliza a infraestrutura 
de fibra/IP existente”.

Esta avançada solução de transpor-
te deve considerar a singularidade de 
transporte de vídeo e áudio através da 
incorporação de ‘sem perdas’, baixa la-
tência e alta qualidade de compressão 
mezzanine, fornecendo alta disponibili-
dade e confiabilidade, bem como esca-
labilidade para manipular com todos os 
formatos de vídeo e áudio. O controle 
e gerenciamento da solução devem ser 
transparentes para engenheiros de vídeo 
e áudio responsáveis pela rede”, finali-
zou o representante da Evertz.

O terceiro palestrante foi Erick Soa-
res (Sony), que mostrou “Uma visão das 
novas tecnologias de compressão para 
aplicações HD em High Frame Rate, 2k, 
4k e além”. Soares iniciou sua palestra 
falando sobre as tecnologias mais atuais 
do mercado. Apresentou uma visão de 
novas tecnologias e soluções de capta-
ção, compressão, estúdios, monitoração 
e arquivo digital que permitem a produção de alta qua-
lidade. Uma visão da evolução que permitiu o desen-
volvimento e aplicação de tecnologias para captação 
HD, em High Frame Rate e até mesmo para produção 
além da definição convencional (2K, 4K), com custos 
mais acessíveis. Uma abordagem também da área de 
estúdios com novas tecnologias que permitem o uso 
com melhor eficiência e custos para a produção, tanto 
em termos de câmeras quanto de switchers e monito-
ração. E para preservação do conteúdo, opções para o 
dilema do arquivo digital com as tecnologias de mídia 
óptica. Soares pontuou sua apresentação do 4K em 
alguns itens como a produção, a evolução e o histórico 
dessa tecnologia, as tendências do 4K e suas alternati-
vas para compressão. Um dos exemplos de casos reais 
mostrado foi o da Copa das Confederações que ocor-
rerá no Brasil no meio desse ano onde o palestrante 
comentou um pouco sobre os sistemas de produção 
que deverão ser utilizados.

Terminada a última apresentação do dia, teve início 
mais um Fórum de Tecnologia, dessa vez mediado por 
Liliana Nakonechyj (SET/TV Globo), que convidou Dave 
Stump (ASC) para falar sobre o tema “Estabelecendo 
padrões para alta taxa de quadros/cinema digital”. 

Dave começou falando um pouco desde a época 
em que Thomas Edison inventou o Kinetógrafo, de 
onde ele aproveitou para mostrar o início da taxa 
de relação de quadros. Depois disso, explicou o 
porquê de se utilizar 24 quadros no cinema e nessa 
linha ele continuou com sua palestra até atingir seu 

objetivo de explicar a utilização de altas taxas de 
quadros nos dias atuais.

O segundo tema, “Estudo sobre a interferência entre 
ISDB-T e IMT na Banda de 700 MHz” foi apresentado 
por Tatsuhiro Hisatsune, do Ministério de Assuntos In-
ternos e Comunicações, do Japão, seguido de seu cole-
ga Wenjun Zhang (Nerc-DTV) que apresentou um painel 
sobre “A visão do futuro da televisão”. 

Zhang disse que, junto com a nova tendência 
mundial de convergência de redes, as tecnologias 
de transmissão continuam a evoluir. As principais 
organizações de televisão do mundo de transmis-
são, incluindo a SET, criaram o Future of Broadcast 
Television Initiative (FOBTV) para lidar com os futu-
ros desafios do setor. Nesta apresentação, primeiro 
foram citados os objetivos FOBTV, e em seguida a 
sua estrutura organizacional. O palestrante também 
relatou o mais recente desenvolvimento da FOBTV, 
incluindo análises de casos, de uso layered model e 
layer groups etc. Por último, Wenjun Zhang fez suas 
considerações finais quanto ao futuro da televisão e 
deixou uma sensação de otimismo e curiosidade na 
grande maioria dos presentes.

Durante o Fórum de Tecnologia organizado no último dia de SET e 30, 
Liliana Nakonechyj (SET/TV Globo), convidou Dave Stump (ASC) para 
falar sobre a utilização de altas taxas de quadros nos dias atuais. Na 
sequência, iniciou-se uma conversa de extrema importância para o 
nosso futuro da TV Digital, foram apresentados estudos sobre a inter-
ferência entre ISDB-T e IMT na Banda de 700 MHz.

Alexandre Minghini
Redação Revista da SET

alexandre.minghini@set.org.br

Alberto Paduan
TV Cultura

adeseda@uol.com.br
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SISTEMA GAP FILLER

Parábola de 1,2 mts
com radôme.

Relação F/C superior a -45 dB
Alto ganho

Painel API para Gap Filler
Relação F/C superior a -30 dB

Banda Larga

Torre auto portante
Triangular soldada

Módulos de 6 metros

Shelter para montagem de estação
Alta isolação térmica e refrigerado

Possibilidade de customização

Tel.: +55 35 3449 9688

www.idealantenas.com.br

Empresa certificada

ISO 9001/2008

Painel UHF - Pol. Elíptica
Banda Larga

SuperturnStile UHF - 2 Entradas
Banda Larga

Slot UHF - Pol. Elíptica
3 Canais (18 Mhz)

Alta qualidade em sistemas de transmissão
digital, com produtos fabricados e testados,
utilizando a mais alta tecnologia, assegurando
ótimo desempenho.
Comprovadamente o melhor custo benefício.

Campo de Testes avançado cuja tecnologia
permite confrontar teoria x prática, adequando
os parâmetros do projeto definido, garantindo
assim total confiabilidade dos sistemas
irradiantes.

Antenas modelos Slots e Painéis em
polarização elíptica, com similaridade nas
componentes horizontal e vertical no diagrama
de azimute.

Software de simulação de interferência
eletromecânica entre torre e sistema irradiante,
proporcionando uma melhor otimização no
diagrama de irradiação.
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A participação das 17 empresas brasileiras em uma das maiores 
feiras do setor eletroeletrônico, a NAB – National Association of Broad-
casters, nos EUA, deu uma mostra das iniciativas inovadoras do Brasil 
que têm conquistado o mercado internacional. O Brazilian Pavillon foi 
promovido pelo PSI Eletroeletrônicos Brasil – Sindvel/Apex. O Fórum 
SBTVD e a SET participaram como parceiros.

Entre os dias 6 a 12 de abril, em Las Vegas, na 
NAB 2013 milhares de profissionais do mundo 
inteiro passaram pelo Pavilhão Brasileiro e se 

depararam com tecnologias e soluções que atualmen-
te, comparam-se e concorrem de igual para igual com 
o mercado mundial. Considerado um dos maiores 
eventos de radiodifusão do Mundo, a NAB possibilita 
às empresas brasileiras apresentar seus diferenciais à 
potenciais parceiros de negócio, principalmente pro-
fissionais que sejam de países latino-americanos.

Organizado pelo Sindvel em parceria com a Apex, a 
área do pavilhão da indústria brasileira, pode ser consi-
derada uma verdadeira “embaixada” das tecnologias de 
transmissão ISDB-Tb, naturalmente muito procurada tan-
to por brasileiros como por responsáveis de televisões 
de toda a América Latina, menos Colômbia e Panamá!

Maior este ano, o grupo de empresas que forma-
ram o Pavilhão Brasileiro foi composto pela Ativa 
Soluções, EiTV, Hitachi Kokusai Linear, Ibrasat, Ideal 
Antenas, Inatel, Opic Telecom, Playlist, Screen Service, 

reportagem

NAB é palco do 
potencial brasileiro

Pavilhão Brasileiro

Por José Carlos aronchi
e alexandre Minghini
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ShowCase, Software News, SP Telefilm, Tecsys, Teletro-
nix, TQTVD, TSDA e WiMobilis.

As dezessete empresas participantes fizeram mais 
de 550 novos contatos provenientes dos países: Brasil, 
Peru, Colômbia, Bolívia, Argentina, México, Estados Uni-
dos, África do Sul, Japão, França, Taiwan, Coreia, Vene-
zuela, Costa Rica, Honduras, Chile, Suriname e Equador. 
Foram fechados 09 negócios durante o evento, no valor 
de US$ 4,087 milhões. A expectativa de negócios futuros 
está em US$ 7,85 milhões.

Impulsionando esta ação entre as empresas brasilei-
ras, o mercado mundial se mostrava extremamente inte-
ressado no cenário brasileiro e mais, em alguns estandes 
era possível perceber que algumas companhias já te-
mem uma luta direta com empresas nacionais. E dentre 
as qualidades apontadas, a grandiosidade do mercado 
brasileiro e a capacidade criativa do profissional tupini-
quim eram os itens mais citados.

Alvaro Gazzolo, presidente da Kit digital para América 
Latina e Caribe, falou que a grandiosidade do merca-
do brasileiro consegue desde atrair empresas do mun-
do inteiro quanto capacitar as empresas nacionais para 
concorrer com o mercado externo. “Brasil para nós é 
um país imenso com potencial exponencial e possui um 
mercado muito particular em constante crescimento”, 
completou Gazzolo.

O mesmo superlativo foi utilizado por Simon Adler, 
vice-presidente da Amberfin para as Américas. “O Bra-
sil tem um mercado gigante e com empresas nacionais 
igualmente competitivas”. Nas palavras do engenheiro 
de broadcast, Ramon Servin, da Primestream, o motivo 
deste cenário tão positivo está na economia forte que o 
país tem apresentado.

Estes depoimentos revelam uma visão do mundo 
olhando para o Brasil e identificando que além de um 
vasto mercado para se investir, ainda reconhecendo a 
força e a capacidade de inovação da indústria brasileira.

E para os empresários brasileiros, mostrar suas inova-
ções e conseguir disputar com o mercado internacional é 
fator decisivo para quem busca reconhecimento e valori-
zação dos produtos. A Tecsys é uma veterana que há 12 
anos expõem na NAB. O empresário José Marcos Freire sa-
lienta que “a participação não é só da empresa, é também 
dos colaboradores. Temos aqui uma equipe de sete pes-
soas para conhecer o cliente internacional”. Ele vê a feira 
como “uma oportunidade para lançar um produto, sentir 
a receptividade, e ao mesmo tempo analisar o que nossos 
concorrentes estão fazendo”, afirma. A empresa começou 
com 9 pessoas, no mercado de imagens de segurança 
para condomínios, hoje tem mais de 100 colaboradores, 
uma unidade no Brasil, em Israel e abrindo mercado na 
Ásia, África e até nos EUA. Ele credita o crescimento “ao 
trabalho e inovação, muita inovação!”, ressalta.

Um equívoco cometido pelas pequenas empresas é 

o de associar eventos internacionais apenas a grandes 
marcas. Desafiando esse pensamento, Alex Pimentel, da 
Ibrasat, reconhece que sua empresa é ainda pequena, 
mas, após três anos expondo na NAB, “os resultados 
são visíveis em termos de reconhecimento de marca e de 
consulta no dia-a-dia de clientes internacionais”. Pimen-
tel enxergou uma oportunidade de inovação nessa ação 
do Sindvel com a Apex, e vem expondo a empresa ao 
mercado internacional. Para ele, “é importante participar 
da NAB pela visibilidade porque, muitas vezes, o cliente 
internacional não conhece a capacidade que o Brasil tem 
de oferecer produtos e serviços de qualidade”, pontua. 
Vale lembrar que nos anos passados Pimentel participa-
va do Pavilhão Brasileiro com a marca Casablanca Onli-
ne, que presta serviço de cobertura e transmissão com 
unidades móveis, este ano era a Ibrasat quem se des-
tacava no estande. Braço industrial do Grupo Casablan-
ca, as antenas em fibra de carbono da Ibrasta oferecem 
transmissão via satélite para banda C e para banda Ku.

Um exemplo de que inovação gera inovação é de Ro-
drigo Cascão Araújo, da EiTV. Ele enxergou as  caracterís-
ticas inovadoras do sistema brasileiro de televisão digital, 
direcionou seu trabalho de doutorado na Unicamp para o 
projeto de set-top box e virou um dos maiores fabricantes 
da América Latina. Para Rodrigo, “se você quer mostrar 
inovação, a NAB é uma boa oportunidade de estar junto 
com empresas que estão inovando no mundo inteiro”.

Disseminando toda sua expertise em redes SFN, a 
Hitachi Linear apostava na feira para mostrar aos visi-
tantes a importância de se criar uma infraestrutura que 
minimize a auto-interferência.

De olho nos eventos mundiais, Daniela Serres, da SP 
Telefilm Productions, foi à NAB visando oferecer servi-
ços para a imprensa internacional que estará no Brasil 
nos próximos anos. Sempre lançando o olhar inovador 
para o mercado futuro, Daniela conta que “a empresa 
nasceu pequena, com a experiência do empreendedor 
que iniciou puxando cabos em gravações, cresceu com 
poucos clientes, e se tornou especialista em sistemas de 
transmissão para o mercado nacional e internacional”.

A lacuna aberta pelo SBTVD-t na parte de acessibili-
dade para pessoas com deficiência promoveu a inovação 
na empresa de Marco Antônio Melo, da ShowCase Pro: 
“Pesquisamos, fomos atrás e conseguimos desenvolver 
produtos que o mercado não tinha ainda”, revela o en-
genheiro da empresa que começou com três pessoas e 
em três anos já tem uma equipe de quase 50 colabo-
radores. O foco é no mercado brasileiro, porém “a NAB 
gera opinião, aqui é a novidade. Tudo no Brasil acontece 
pós-NAB. Os brasileiros que vão fazer uma aquisição, 
primeiro vem, fazem uma pesquisa e depois decidem por 
lá”, conclui o empresário que atende cerca de 90% do 
mercado broadcasting brasileiro.

Inovar integrando produtos de outras empresas é a 
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estratégia de José Carlos de Moraes, da OPIC Telecom. 
Além de fabricar, ela também representa marcas interna-
cionais. A fórmula revelada pelo empresário é ter foco 
e bons profissionais comprometidos. “Estamos na NAB 
com 8 pessoas procurando o que pode ser levado para 
a empresa”, revela José Carlos. Outra grande vantagem  
em ir à NAB, na visão do empresário, é a economia que 
se faz para realizar os contatos. “Se eu fosse visitar to-
das as empresas do mundo que vieram aqui na feira, eu 
gastaria R$ 30 ou R$ 40 milhões. Elas estão todas aqui 
e a gente gasta muito menos”, conclui.

Dentre as perguntas que foram feitas aos profissio-
nais brasileiros em Las Vegas, era impossível não elencar 
o atual cenário da economia nacional. E ao que tudo 
indica, o sentimento é otimista. Conversando com os 
engenheiros da Screen Service do Brasil, por exemplo, 
ficou fácil perceber que o volume de produção atual da a 
fábrica instalada na cidade de Pouso Alegre, sul de Minas 
Gerais, justifica o bom momento da economia brasileira. 
Um exemplo é a Linha Ark-6, com 5 Frontends diferentes 
que garante alta eficiência com desempenho de até 35% 
de sistema, contra 18% na média dos produtos similares.

Para Marcelo Zamot da Ideal Antenas, mais uma 
vez o evento cumpriu com o que normalmente é 

proposto. “A Ideal comparece ao pavilhão Brasileiro 
desde 1996 e mais uma vez a sensação é de missão 
cumprida”, comentou.

Segundo David Britto, diretor de TV Digital da TOTVS, 
a visitação do Pavilhão Brasileiro, este ano, evolui. “Em 
relação à NAB 2012, percebemos um amadurecimento dos 
visitantes do pavilhão Brasil sobre a tecnologia de intera-
tividade (Ginga) do sistema SBTVD-Tb, principalmente em 
relação as possibilidades de utilização da tecnologia para 
o desenvolvimento de outros modelos interativos basea-
dos em n-telas e over-the-top (OTT)”, disse Britto.

O diretor ainda destacou o projeto Brasil4D, desenvol-
vido a partir do AstroTV (e outros parceiros), que possibi-
litou a primeira experiência de desenvolvimento de con-
teúdo audiovisual que depende integralmente do modelo 
interativo proposto pelo sistema de TV Digital SBTVD-Tb. 
“Produto 100% baseado na especificação Ginga, o Astro-
TV faz parte do projeto Brasil4D tem como foco levar os 
serviços do governo para a população de forma didática, 
lúdica e de fácil compreensão”, completou.
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Cobertura Nab 2013

O negócio da televisão 
em busca de sua 
metamorfose

reportagem
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O presidente e CEO da NAB, 
Gordon Smith, aproveitou seu 
discurso de abertura para 
destacar a importância de se 
investir em tecnologias que 
promovam a entrega do 
conteúdo em qualquer 
plataforma ou formato. 
Apesar da feira ter o tema 
Metamorfose, o CEO disse que 
o broadcast jamais perderá a 
relevância que sempre teve na 
história, mesmo com o advento 
da entrega de conteúdos em 
devices móveis

Por alexandre Minghini, 
Fernando Moura 

e Flávio bonanome

Com o tema Metamorfose, a edição 2013 da NAB 
realizada na mesma Las Vegas que há muitos anos 
evoluiu de um deserto longínquo à uma das ci-

dades mais iluminadas do mundo, reuniu profissionais 
de todo o globo – preferencialmente das Américas – e 
convidou os participantes a (re)pensar a mutação que o 
mercado de broadcast atravessa. Mas, uma câmera com 
super resolução, uma atualização de software, ou um 
estande com som alto, muito LED e jovens se acotove-
lando para conseguir algum souvenir são coisas que nós 
já sabíamos que iríamos encontrar no Las Vegas Conven-
tion Center entre os dias 06 e 11 de abril. O que ainda 
ficou só na expectativa, no casulo, talvez seja a apre-
sentação de um novo modelo de negócio que irá justifi-
car investimentos em praticamente todos os setores do 
universo audiovisual – mesmo que os argumentos das 
marcas sejam convincentes. No intuito de transportar o 
seu leitor para dentro dos corredores da Feira, conferir as 
novidades tecnológicas e tirar suas próprias conclusões 
quanto a real metamorfose do setor, a equipe da Revista 
da SET preparou uma cobertura que será apresentada 
em duas partes. Confira a seguir a primeira parte de nos-
sa visita a maior feira de broadcast do mundo.

Em mais um ano de recuperação de um mercado aba-
lado por crises, dificuldades de investimentos e dúvidas 
quanto a transição de tecnologia e modelo de negócio, a 
edição 2013 da NAB reuniu mais de 92 mil visitantes vin-
dos de mais de 155 países com 1575 empresas exposito-
ras, 500 sessões de conferências e mais de 1300 jorna-
listas credenciados. Realizada no Las Vegas Convention 
Center, entre os dias 06 e 11 de abril, a feira apresentou 
novidades em equipamentos, soluções tecnológicas e 
ferramentas que prometem marcar o setor em suas mais 
diversas etapas da produção, edição e distribuição.

Se pensarmos o caminho que a luz percorre ao entrar 
na lente da câmera, ser dividida em diversos bits e sair 
pela tela da TV do telespectador, a NAB faz jus às suas 
proporções. Nossa equipe encontrou novidades no setor 
de captação, distribuição e gestão de conteúdo, trans-
missão e muito mais. Multiplataforma, multiformato, 
anywhere, everywhere, enfim, a multiplicidade do conte-
údo foi sem dúvida um dos pontos fortes da feira por se 
tratar tão exaustivamente da utilização do 4K.

Caminhões, estúdios, encoders, sistemas completos, 
câmeras de alta velocidade e compactas, enfim, por 
todos os lados as novidades de alguma forma ou de 
outra acompanhavam a produção já em 4K. Por alguns 
segundos, um estudante desavisado, ou um entusiasta 
do audiovisual poderia pensar que  o 4K já se trata de 
um formato padrão, de tanto que se fez presente entre 
os estandes. Muito diferente do oportunismo do 3-D, 
em 2011, o 4K já está presente no DNA de algumas mar-
cas e realmente não deve tardar para virar uma versão 
standard de produção.

Seguindo o caminho da luz pelo ambiente de uma 
emissora, o nosso caminho pela feira mostrou que real-
mente as marcas estão pensando em grandes formatos. 
Soluções para conversão, gestão, emissão, grafismo, já 
anunciavam que estão prontas para a chegada de novos 
formatos. A multiplataforma também chamou a atenção, 
pois, talvez uma metamorfose que já esteja em fase de 
se concluir, seja a utilização de devices móveis comple-
mentando a boa e velha televisão da sala. 

 No outro extremo, a entrega e transmissão do sinal, 
talvez guarde o grande segredo para o andamento de 
todo o resto da evolução que vive hoje o setor broad-
cast. Isto, pois o hábito de consumir o conteúdo audio-
visual, pelo espectador, está em transição. E é na arte 
de encanta-lo e atende-lo ao espectador que se encontra 
a receita para alinhar a migração da tecnologia. Neste 
ponto, a equipe da Revista da SET pode conversar, sem 
pensar em excessos e exageros, com profissionais e fa-
bricantes que estão diretamente ligados à forma de se 
distribuir o sinal de televisão – e isso inclui rádio frequ-
ência, micro-ondas, IPTV, OTT, VoD.

Mas a feira não é mais só tecnologia sobrepondo tec-
nologia. Atualmente, a NAB tem se mostrado um local 
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para discussão de tendências, apresentação de conceitos 
e tentativas de implementação de modelos de negócios. 
Ou nas palavras de seu vice-presidente executivo, Dennis 
Wharton: “Mais uma vez, a NAB serve como evento de 
lançamento de tecnologias de conteúdo para os profis-
sionais de comunicação de todo o mundo. Estamos entu-
siasmados com o apoio contínuo de nossos expositores e 
participantes, e felizes que a marca da NAB continua sen-
do uma força poderosa para permitir o avanço tecnológico 
nos meios de comunicação e entretenimento”.

Captação, a luz em grandes formatos
A NAB 2013 deixou claro que o 4K já é uma realidade, 
que a tendência é ir ainda mais longe chegando ao 8K, 
e que a questão da indústria é estabelecer como os bro-
adcasters implementarão a tecnologia 4K em suas emis-
soras e produtoras de TV. Outra coisa que ficou definiti-
vamente esclarecida nesta edição é que o HD parece ser 
uma tecnologia ultrapassada e que o 3-D não vingou na 
indústria da TV. As multiplataformas parecem ser a ten-
dência e o lugar onde mais rapidamente poderá chegar o 
4K, já que as principais marcas, players e distribuidores 
acreditam que a tecnologia 4K está pronta, é viável e 
pelos muitos profissionais já está sendo utilizada para a 

produção. Após uma análise detalhada de alguns estan-
des e conversas com representantes entusiastas, basta 
saber quando será a vez do 4K na TV Aberta?

Encabeçado pelas grandes marcas, o 4K foi eleito um 
dos pontos fortes da feira este ano. Por isso, diversas 
empresas apresentaram câmeras, sistemas de replay e 
soluções para a realização de produções ao vivo em 4K. 
O que resta é saber como utilizá-la ao vivo?

Mas, esta claro que a aposta neste novo modelo é 
forte, por isso a Blackmagic voltou a agitar a NAB. Esta 
vez com a apresentação da câmera Blackmagic Pro-
duction Camera 4K e do ATEM Production Studio 4K. A 
primeira é uma câmera, a Production Camera 4K, como 
seu nome indica, grava em resolução 4K utilizando seu 
sensor Super-35mm. A nova câmera da Blackmagic gerou 
uma enorme agitação nos corredores da NAB 2013 devi-
do a sua qualidade, tamanho e, principalmente, preço.

A pequena câmera Blackmagic Production Camera 4K 
é compatível com objetivas EF e formatos de arquivo co-
mumente utilizados na indústria cinematográfica, como 
CinemaDNG RAW e Apple ProRes 422 (HQ) arquivos em 
4K. E por falar em lentes e objetivas, talvez a única limi-
tação da câmera seja ter deixado as PL Mount de fora 
de seus planos.

Por outro lado, o ATEM Production Studio 4, da marca 
australiana, chega ao mercado como o primeiro switcher 
de produção do mundo Ultra HD 4K que permite a pro-
dução ao vivo no Ultra HD 4k com até 8 entradas, sendo 
que 4 delas são 6G-SDI e as outras HDMI 4K, incluindo 
geração de gráficos interna.

O ATEM Production Studio 4K inclui um painel de 
controle ATEM Software para Mac e Windows que ofe-
rece controle completo do switcher desde um laptop ou 
computador. Este software fornece o controle comple-
to de transições, keyers, entre outros. Os usuários que 
queiram utilizar um painel de controle de hardware tradi-
cional podem adicionar um Painel de transmissão ATEM 
de1 M/E ou um Painel de Transmissão ATEM de 2 M/E, e 
dessa forma operar da forma tradicional.

O switcher também possui um multiviewer integra-

A Blackmagic Pocket conta com um sensor super-16, um pouco menos do que o do modelo maior Cinema Came-
ra. Ele grava em Full-HD (30 fps no máximo) para ProRes ou CinemaDNG RAW, e supostamente tem os mesmos 13 
pontos de faixa dinâmica

Apesar da grande novidade da GoPro ser a atualização 
de firmware, diversos periféricos para a câmera eram 
constantemente encontrados pela feira
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do para 8 entradas, pré-visualização e feeds de programas. 
As saídas de multiview estão em HD, o que possibilita o 
uso de qualquer TV ou monitor HD, mesmo ao utilizar Ultra 
HD. Um programa de conversão de 
saída permite que um trabalho feito 
em Ultra HD receba feeds em HD. 
Ainda, possui uma saída auxiliar, 
painel frontal feito de metal usina-
do e botões que permitem fazer 
mudança de auxiliares ao vivo em 
seu painel frontal. Para auxiliar essa 
tarefa, o switcher possui também 
uma tela em LCD.

Grant Petty, CEO da Blackma-
gic Design disse que a produção 
ao vivo é a maneira mais rápida 
de gerar enormes quantidades de 
conteúdo Ultra HD rapidamente. 
“O ATEM Production Studio 4K é 
perfeito para esse mercado e acreditamos que se tornará 
o centro de produção Ultra HD ao vivo”.

Mas, falando das câmeras broadcast das empresas 

tradicionais da indústria, a Sony, acompanhando o ce-
nário internacional, apresentou uma serie de produtos 
da linha profissional em 4K com destaque para o adap-

tador HXR-IFR5, para o gravador 
4K AXS-R5, para a câmera NEX-
-FS700, o novo monitor de LCD 
4K PVM-X300 e deu um grande 
destaque no seu estande há uma 
sala de projeção com o recém-
-lançado projetor 4K SRX-R515. 
Ainda, vale destacar o adaptador 
CA-4000 para as câmeras PMW-
-F5 e PMW-F55 e os protótipos de 
monitores profissionais OLED 4K.

O novo diretor da Sony Brasil, 
Luiz Padilha, até então vice-pre-
sidente da divisão Broadcast & 
Professional da Sony América La-
tina, regressa ao país após vários 

anos no comando da PSLA (Sony Professional Solutions 
Latin America Division) justamente para impulsionar tan-
tas ações acerca deste tema e não só. O anuncio foi 

“Mais uma vez, a Nab 
serve como evento 
de lançamento de 

tecnologias de conteúdo 
para os profissionais de 
comunicação de todo o 
mundo”, afirmou Dennis 
Wharton, vice-presidente 

do evento.
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Soluções completas em áudio e vídeo profissional.
Confira algumas opções:
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PMW EX3
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Ultraligth

+ 1 786 220 2879

(21) 3881 7312(21) 2523 0004

Miami - EUA: 

www.apoiotecnico.com

Rio de Janeiro: 

Distribuidores Switchers,
Conversores e muito mais.

Distribuidor Autorizado

Toda a linha 
Kramer.
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feito durante o tradicional seminário realizado para os 
visitantes brasileiros na NAB 2013. Dias depois, no SET 
e 30, Padilha afirmou que a Sony vai “fazer testes de 
engenharia com a HBS [Host Broadcast Services] e a FIFA 
para realizar transmissões em 4K, ao Vivo na Copa das 
Confederações da FIFA que acontece em junho, no Brasil. 
Somente em forma de teste para assim, talvez, ter na 
Copa do Mundo uma utilização de conteúdo 4K, comer-
cialmente”, disse Padilha.

Pela sua parte, Luis Fabichak, gerente de marketing de 
broadcast da Sony Brasil, comentou que “a qualidade da 
programação HDTV originada no formato 4K é muito su-
perior à atual e permitirá tanto às emissoras como produ-
toras construírem agora, catálogos com conteúdo de alta 
qualidade para o futuro. A tendência para os próximos 
grandes eventos internacionais é que sejam produzidos 
com a nova tecnologia 4K ao vivo”, completa Fabichak. 

Assim, para Hugo Gaggioni, CTO e VP de soluções pro-
fissionais da América Latina da Sony, o 4K é uma realida-
de, o “que resta saber é como isto vai ser implantado nas 
emissoras para poder ter um fluxo de produção e emissão 
neste sistema. Mas, para produção está pronto”.

Para Gaggioni o HD se tornou “inocente” e muito sim-
ples, por isso todos os fabricantes “estão trabalhando 
em 4K porque há uma grande demanda de consumo 
nesta área devido, entre muitas coisas, ao monitores e 
telas em ultra definição. O que resta saber é como se 
fará a transmissão. De resto, os meios multimídia estão 
avançando muito mais rápido que os broadcasters”.

A Canon apresentou o C500 Live 4K image, além de 
um fluxo de produção completo em 4K que envolvia um 
estúdio e um switcher completo com a tecnologia para 
mostrar a força que tem alcançado esta nova tecnologia. 
“O que estamos mostrando é um sistema completo de 
produção em 4K. Por enquanto, as TVs estão começando 
a produzir em 4K, mas sem aproveitar a maior qualidade 
desta nova tecnologia. A maior parte utiliza esta tecnolo-

gia para arquivo, a nossa ideia é que no futuro seja tudo 
feito e transmitido em 4K”, explicou José Alvarado, dire-
tor de vendas para América Latina da divisão broadcast, 
comunicação e tecnologia da Canon.

“América Latina tem mercado para a C500 e para seu 
fluxo de trabalho em 4K. Os mesmos broadcasters que 
produzem novelas na região estão comprando o equipa-
mento, a nossa ideia é apresentar um modelo que possa 
servir para a emissão ao vivo em 4K”, comentou Alvarado.

Por outro lado, a FOR-A trouxe para NAB 2013 a FT-
-ONE, a primeira câmera de alta velocidade do mundo, 
full 4K com frame rate variável que permite realizar su-
per slow motion em 4K. Esta câmera grava com uma 
resolução 4K até 900 quadros por segundo (fps). Assim, 
este dispositivo incorpora o inovador FT1-CMOS, um ob-
turador de sensor CMOS colorido. O FT-ONE CMOS foi 
desenvolvido pela FOR-A para gravar em formato RAW 
nativo em alta velocidade para a memória RAM interna. 
Desta forma, o material pode ser transferido para cartões 
de memoria SSD ou inserida no fluxo de trabalho, por 
exemplo, de uma emissora tanto em 4K como em 1080i.

Para Pedro Silvestre, diretor de vendas da FOR-A Cor-
poration of America, o conceito da empresa norte-ameri-
cana é “alta velocidade em 4K para poder tirar da imagem 
utilizada nos replays, as melhores cenas das jogadas dos 
eventos esportivos que possam mostrar o lance, nos míni-
mos detalhes. Esta tecnologia tem aplicações em esportes 
nos Estados Unidos para determinar o resultado de um 
jogo, como por exemplo, nos jogos de futebol americano 
onde os árbitros podem visualizar a imagem, detalhada, 
antes de definir o que apitar. Isto gera um benefício muito 
importante em nosso produto, porque não só são mostra-
das ao público senão também aos árbitros”.

Assim, para Silvestre o 4K precisa ser explorado ainda 
mais. “Existem muitas aplicações deste tipo que ainda 
podem ser utilizadas. Nossa FT-ONE permite captar ima-

A solução da alemã BMS é um helicóptero com 6 horas de 
autonomia que emite um sinal HD até 20 Km. Controlado 
remotamente via GPS, pode ser uma excelente solução para 
mostrar o trânsito de São Paulo

A GY-HM70 da JVC conta com uma tela de três polega-
das LCD flip-out e recursos de áudio que incluem um 
microfone built-in zoom, entrada para microfone de 3,5 
mm, e 3,5mm para fones de ouvido
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gens e transmitir em 4K para telas gigantes, cinemas, 
multiplataformas e aproveitar todos as diferenças que 
uma imagem deste tipo pode proporcionar ao telespec-
tador. Acredito que a emissão broadcast é só uma parte 
do mundo 4K, a outra, a maior, esta fora dela”.

E há mais produtos e protótipos com tecnologia 4K, 
mas esses serão analisados na próxima edição da Revista 
da Set. Entre os mais importantes, as novidades da EVS 
que pretendem incrementar as transmissões de eventos 
esportivos com sua nova solução de replays em 4K.

Mas, o 4K não foi lançamento em todas as grandes 
marcas, a Panasonic e a JVC revelaram que ainda prefe-
rem produzir tecnologia para HD e apresentaram uma 
série de inovações dentro deste nível de produção.

Mas isso não é tudo, uma centena de novidades visa-
ram outro nível de produção, o HD (1920x1080p) e o 2K 
(2048x1080p). E não só, nos corredores da NAB 2013 en-
contramos uma centena de novidades que visaram outro 
nível de produção. Nesta linha caminharam os destaques 
que a Panasonic apresentou em Las Vegas, como por 
exemplo a câmera AJ-PX5000G e o gravador AVC-Ultra AJ-
-PD500, os dois com tecnologia AVC-Ultra. A AJ-PX5000G, 
a sua primeira câmera P2 HD, com gravação nativa AVC-
-Ultra e com entradas de cartões de memória micro P2. 
Esta câmera de ombro, oferece pela primeira vez em P2 
HD, gravação em 1080/50p, além de 1080/50i e 720/50p 
graças aos seus três sensores MOS de 2.2 milhões de 
pixels com uma resolução horizontal de 1000 linhas e 
uma sensibilidade de F13. Também foi apresentado o AJ-
-PD500, o primeiro gravador P2HD com gravação nativa 
AVC-ULTRA e entradas de cartões de memoria microP2. 

Esta nova câmera lançada na NAB 2013 tem a capa-
cidade de gravação AVC-LongG e AVC-Intra100/50 e com 
ela, a gravação dos codecs DVCPROHD, DVCPRO50, DVC-
PRO e DV de forma opcional. “O AVC-LongG, foi desenha-
do para aplicações onde o tamanho do arquivo é muito 
grande, pelo qual o dispositivo oferece a possibilidade 
de gravar a 10 bits em 4:2:2 com arquivos muito meno-
res economizando em custos e tempo de transferência 
em relação ao MPEG-2”, explicaram os responsáveis da 

marca. Ainda, é possível realizar masterizações de alta 
qualidade mediante o AVC-Intra Class200 que proporcio-
na compressão sem perda de visual.

Uma outra qualidade é que este novo dispositivo 
pode ser utilizado remotamente através de uma conexão 
sem fios ou por cabo, seja por Wi-Fi ou Gigabit Ethernet. 
Ainda, é compatível com diversas soluções para transmi-
tir vídeo em tempo real sobre redes de telefonia móvel. 

Pesando menos de 3.8 kg, a AJ-PX5000G tem duas 
entradas microP2, uma entrada SD para Proxy e meta-
dados, e duas entradas para cartões P2 padrão. Esta 
equipada com funções CAC, DRS e FBC e possui saídas 
3G-SDI, HD-SDI, HDMI, como uma interface USB 3.0. 

A marca japonesa lançou ainda, o primeiro gravador 
P2HD com gravação nativa AVC-Ultra, duas entradas para 
cartões de memoria microP2, duas para cartões P2 pa-
drão, e uma entrada SD para Proxy, metadados e repro-
dução AVCHD, ou AJ-PD500.

Este gravador possui um desenho robusto, porém pe-
queno já que ocupa apenas a metade de uma unidade de 
rack sendo apto para produções em exteriores já que tra-
balha com alimentação de bateria de 12V; além de pesar 
menos de 2 kg. Este dispositivo oferece gravação de am-
plo range de qualidade – desde o AVC-Intra 200/100/50, 
AVC-LongG 50/25 até o AVC-Proxy. O PD500 converte a 
gravação em qualidade master AVC-Intra 200 facilmente, 
pela sua versatilidade, rentabilidade e portabilidade.

Além da tecnologia 4K, a Sony trouxe, também a NAB 
2013, a câmera HDC-2570 com interface Digital Triax 3G 
que antes possuía suporte para 3G apenas com a in-
terface de fibra óptica, que permitia obter resoluções 
1080p50/60. A PMW-400, câmera da linha XDCAM-EX 
também foi lançada em Las Vegas para substituir a PWM-
350, “já consolidada no mercado mundial e brasileiro de 
câmeras ENG com sistema de gravação em cartões de 
memória SxS. A grande novidade da PMW-400 é o supor-
te nas gravações do formato MPEG HD 4:2:2 50 Mbps”, 
explicaram os responsáveis da Sony Brasil.

A AJ-PX5000G chega ao mercado com a capacidade 
de gravação AVC-LongG e AVC-Intra100/50, além de 
gravador com códecs DVCPROHD, DVCPRO50, DVCPRO e 
opcionalmente, DV

A FT-ONE da FOR-A incorpora o inovador FT1-CNOS, um 
obturador de sensor CMOS de cor. O FT-ONE CNOS foi 
desenvolvido para gravar em formato RAW nativo
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Outro lançamento interessante da NAB 2013 foi o da 
junção da Ikegami e a Arri com a HDK-97ARRI, um novo 
dispositivo que casa as tecnologias das duas empresas 
e lança um novo sistema combinando o ARRI Large For-
mat Super 35mm Sensor CMOS com Ikegami Unicam HD 
Docking Style Camera.

Segundo explicaram os responsáveis da Ikegami em 
Las Vegas, a HDK-97ARRI é “a poderosa união da tecno-
logia entre dois líderes da indústria. Esta é uma câmera 
broadcast de produção e transmissão com características 
de cinema digital. Em um desenvolvimento significativo, 
o HDK-97ARRI torna possível utilizar um sensor de gran-
de formato em multicâmera. O resultado é o “melhor 
dos dois mundos”, o da produção especial e o da pro-
dução ao vivo. “Agora, podemos utilizar esta câmera em 
aplicações de estúdio multicâmera e campo, incluindo 
a operação da câmera de transmissão convencional e o 
clássico controle do operador de vídeo de várias câme-
ras através de CCU”.

Com um sensor CMOS Super da ARRI de 35 mm, 
a HDK-97ARRI com um circuito de apoio associado, o 
sistema fornece tais qualidades cinematográficas como 
renderização de cor natural, excepcional faixa dinâmica 
e frame rates progressivos de 23.98 p. Ainda, possuí co-
nexão de fibra para o cabo da câmera usando até 2 km 
SMPTE (297M para SDI x Fibra Óptica).

Ainda, operação em formatos padrão e 3G, incluindo 
1080/23.98psf 4:4:4; ECC variável (correção eletrônica de 
temperatura de cor); viewfinders diferentes de 2 polega-
das, 7 polegadas e 9 polegadas disponíveis; interface de 
lente objetiva elétrica para lentes objetivas PL com íris 
manual ou automático (zoom servo e foco); e todos os 
wide range da ARRI.

“A ARRI se orgulha de estar colaborando com a Ike-
gami, uma empresa que tem sido um verdadeiro líder 
no campo da imagem da televisão profissional desde 
os primeiros dias do vídeo”, disse Franz Kraus, dire-
tor administrativo da ARRI. “A parceria representa uma 
grande oportunidade para ambos, mas o mais impor-
tante é que combina a alta gama dinâmica e estética 
cinematográfica do nosso sensor de 35 mm com um 
sistema de câmera de transmissão que cria novas opor-
tunidades para os clientes com as melhores tecnologias 
de ambos os mundos.”

Pela sua parte, Naoki Kashimura, diretor do conselho 
de administração, estratégia de produto e marketing da 
Ikegami, disse em comunicado que está muito satisfei-
to com a parceria com a ARRI já que “há muitos traços 
comuns entre as duas empresas - incluindo a nossa 
visão e abordagens para a produção. Esta câmera esta-
belece um casamento mais refinado entre o front-end 
da ARRI, com os mais altos níveis de know-how para o 
mercado de cinema digital, e o back-end da Ikegami, 
que é conhecido em todo o mercado de broadcast pela 

sua tecnologia de processamento de vídeo em tempo 
real. Acreditamos firmemente que o HDK-97ARRI é um 
sistema de câmera topo de linha, que será reconhecido 
como inovador em todo o mundo.’’

Pela sua parte, a grande novidade da JVC foi o lan-
çamento da GY-HM70 ProHD, uma câmera de ombro, 
pensada para reportagem e diretos de jornalismo, Full 
HD com registros de 1080/60p, 1080/60i, e 480/60i 
(SD), com um sensor de imagem CMOS 1/2.3-inch de 
12 megapixels, gravando no formato AVCHD progres-
sivo a 28 Mbps para cartões de memória de estado 
sólido duplo. Também permite gravação de vídeo de 
alta velocidade para cenas em câmera lenta, a 300 fps 
(resolução de 720x480).

A GY-HM70 está equipada com uma “objetiva grande 
angular de 29,5 mm de alta qualidade que oferece um 
desempenho de zoom dinâmico 16x. Oferece um estabi-
lizador de imagem óptico, foco automático e foco auxi-
liar”, explicou Pedro Luiz Mees, gerente comercial da JVC 
para América Latina para quem a maior virtude desta 
câmera é “que ela funciona com 3G realizando web stre-
ming e não é só. Com um computador tendo VLC e uma 
boa placa de vídeo posso fazer streaming para internet e 
com algum decoder do mercado posso decodificar H.264 
e enviar para a emissora um sinal HD”.

Em comunicado, a JVC Professional Products Company 
afirmou que a inovação continua definindo sua linha de 
produtos. “Mas, o ProHD ainda mantém o seu fluxo de 
trabalho em MPEG-2, proporcionando um nível de con-
sistência que é importante para as emissoras. E nós ex-
pandimos nossa linha de câmeras ProHD para fornecer 
modelos que atendam às necessidades de produção de 
estúdio, EN, e jornalismo multimídia”.

Nesse sentido, Mees anunciou que a JVC vendeu 
mais de 500 unidades da GY-HM70 ProHD para a 

A HDK-97ARRI possui dois canais de vídeo prompter em 
SD, e um canal de prompter em vídeo HD. Possui ainda 
dois canais de interfone, dois canais de áudio programa 
e dois canais de microfone
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BBC de Londres que pretende utilizar a câmera em 
exteriores nas afiliadas que a emissora tem em todo 
o mundo. “Isso mostra como estamos produzindo 
para o mercado. A BBC gostou da hipótese de utilizar 
a câmera em externa, emitir por streaming e poder 
conectá-la através de IP para controlar todos os pa-
râmetros por controle remoto, desde foco, íris, até as 
funções mais avançadas do menu, ou seja, o opera-
dor tem remotamente mais acesso a câmera que teria 
se utilizasse um CCU”.

A Grass Valley anunciou na NAB 2013 o GV Director 
Integrated Non-linear Live Production Center. Segundo os 
responsáveis da marca, muito mais do que um switcher 
de produção, “um novo paradigma dinâmico de fluxos 
de trabalho de produção” que trabalha de uma “manei-
ra simplificada e entrega conteúdo ao vivo através de 
múltiplas plataformas de distribuição. O GV Director é 
adequado para todos os ambientes de produção, tais 
como igrejas, ampliação de imagem (IMAG), instituições 
de ensino, bem como locais fixos, estúdios de produ-
ção e caminhões de externa”, explicou Mike Cronk, vice-
-presidente de marketing da Grass Valley, para quem “o 
GV Director é apenas uma parte da estratégia de oferecer 
aos seus clientes soluções de baixo custo, o trabalho 
eficiente da Grass Valley”.

O GV Director funciona com um painel de 26 botões 
com rótulos OLED, T-bar e um sistema touchscreen de 8 
polegadas. O sistema permite inserir gráficos em tempo 
real, efeitos e mídia baseada em arquivos.

Nesse sentido, a Ross Video, apresentou o Vision Oc-
tane Production Switchers Go 3G. Este switcher utiliza 
a nova tecnologia de processamento de 1080p (3G). O 
Vision 3G da Ross Video foi construído com base na en-
genharia do Octane, mas como a inclusão do novo FPGA 
(Field Programmable Gate Array), um novo conceito tec-
nológico que permite a produção de 1080p sem redução 
de recursos do sistema.

Este novo switcher chega ao mercado com as mesmas 
opções de chassi do Octane, mas está equipado com 
novas placas de processamento de vídeo que não só tra-
balham em 1080P/50 ou 1080P/60, senão que também 
adiciona um sistema dual de 2D DVE resizers e combina 
cada chave MLE, bem como mais dois canais DVE para 
transições. Isso faz que o Vision 3G possa criar até 8 
shots box em cada MLE do sistema e produza transi-
ções dinâmicas. Além disso, a Vision Octane 3G ampliou 
significativamente o MLE Media Stores, permitindo que 
cada MLE possa segurar até 8 GB de armazenamento e 
realizar o playout gráfico.

Para Juan Ortolan, diretor de vendas para América 
Latina, o importante é estar perto das necessidades 
do mercado, por isso, explicou na estande da Ross 
Video na NAB 2013 que foi lançando em Las Vegas 
o Carbonite 10, um switcher MLE, uma evolução dos 
Carbonite 1 e 1M, uma versão mais simples e acessí-
vel para o mercado. Este novo painel de controle está 
disponível com 16 ou 24 entradas SDI Multi-definição 
e 9 entradas externas. O novo Carbonite 10 pode 
ser configurado com el novo sistema Carbonite+ e 
possui processamento multimídia além de possuir as 
novas interfaces gráficas LiveAssist e MediaManager 
da Ross Video.

“O sucesso do Carbonite é notável e continua a exce-
der as nossas expectativas. Este switcher já vendeu mais 
de mil sistemas desde a sua introdução”, afirmou Nigel 
Spratling, Diretor de desenvolviemnto de switchers da 
Ross Video. “Isso porque na Ross Video ouvimos atenta-
mente os nossos clientes para ajudar a tornar os nossos 
produtos melhores. Com isso, entendemos que muitos 
gostariam de adquirir um Carbonite, mas estava fora do 
seu orçamento. Assim, criamos o Carbonite 10 para for-
necer um switcher de baixo custo, mas com muita potên-
cia e a um preço mais acessível “.

Objetiva PL Mount da Canon inserida em um estanco 
para ser utilizada em uma câmera C300 e C500

O Krypton da Hybrid pode importar modelos 3D, incluin-
do geometria, texturas, shaders e luzes de todos os 
principais softwares de modelagem em 3D. Ele suporta 
um número ilimitado de arquivos de vídeo pré-gravadas 
e inserção de vídeo ao vivo HD / SD
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www.rossvideo.com/carbonite

[] Carbonite eXtreme
   Upgrade any Carbonite panel to eXtreme for a complete
   production system with full signal management.

C10 C1a C1m C2 C2m C2x

eXtreme

I/O of up to 144 x 144

NEW! Carbonite eXtreme
Combined Powerhouse Switcher and Router
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Todas as perspectivas
Da cabeça ao bolso, na terra, no céu, na água e no ar, o me-
lhor ângulo, a melhor tomada e a busca pelo quadro perfeito 
parece definitivamente a busca pelo quadro perfeito parece 
ter sido alcançada. Foi surpreendente ver o que as marcas 
estão oferecendo para esportes, jornalismo ou ficção.

Mesmo não sendo mais uma grande novidade no pa-
vilhão central da NAB, o estande da GoPro não trazia 
mais uma espetacular novidade compacta e dinâmica 
como nos anos anteriores, fora a atualização de firmwa-
re que resolve o “congelamento” momentâneo que a 
câmera HERO 3 estava apresentando, o que chamou a 
atenção da nossa equipe foram as diversas soluções de 
periféricos encontradas para este equipamento. Steadi-
cams, suportes, monitores e até mesmo uma aplicação 
que proporciona uma visão 360º do ponto de gravação 
puderam ser encontrados em pequenos estandes e cir-
culando pela feira.

Também compacta, mas altamente poderosa, a câ-
mera de bolso apresentada pela Blackmagic colocou o 
estande da canadense mais uma vez no hall dos mais 
visitados da feira. A Blackmagic Pocket Cinema Camera 
é uma ferramenta para ser utilizada em todos os am-
bientes que a já conhecida Blackmagic Camera Cinema 
normalmente não seria a mais indicada. “Criada para 
ser uma câmera de rápido manejo e fácil de operar, a 
nossa Blackmagic Pocket foi projetada devido aos vários 
pedidos que tivemos por algo ainda mais compacto e 
de comprovada qualidade e definição que a Blackmagic 
Cinema Camara que lançamos no NAB 2012”, comen-
tou Dan May, presidente da Blackmagic. Com um sensor 
super 16mm, pode ser utilizada com jogo de objetivas 

MFT, captura em HD (1080p), com PRO-RES e compres-
são CinemaDNG. “Sua utilização não difere em nada uma 
máquina voltada para consumer, você grava em cartão 
SD que é só colocar, gravar e tirar. Com uma bateria que 
carrega na tomada normalmente”, completou May.

Com data de distribuição prevista para julho de 2013, 
a Blackmagic Pocket Cinema Camera sairá por U$ 999 
nos EUA e segundo seu presidente não deve ser apenas 
uma GoPro de luxo. “É um pouco dos dois. As pessoas 
que são cinematógrafos e diretores independentes po-
dem fazer uso da câmera tal qual o público de consumer. 
Profissionais que querem tomadas com qualidade em 
lugares onde uma câmera de formato padrão não entra, 
como um lugar apertado, dentro de um carro, numa zona 
de guerra. Há milhares de aplicações possíveis. No fundo 
é só uma câmera high-tech, linda e acessível”, finalizou.

A NAB mostrou uma série de novas câmeras e dis-
positivos de captação de imagens que trazem um varia-
do leque de possibilidades para os broadcasters, desde 
câmeras 8K até câmeras de ombro com web streaming 
passando pelas opções de cinema e as mais económicas 
para esportes radicais. Por isso nos corredores da edi-
ção 2013 da NAB foi possível ver desde dispositivos de 
captação colocados em helicópteros com autonomia de 
6 horas e hipótese de emitir um sinal HD até a 20 km 

A Vizrt lançou na NAB 2013 o Viz Weather uma solução 
3D em tempo real para grafismo sobre condições 
climáticas que trafega em um fluxo de trabalho MOS e 
pode ser integrada a qualquer provedor de dados

A Ross Video apresentou um estúdio virtual pensado 
como um sistema de produção totalmente automatiza-
do de transmissão com um conjunto prático prorrogado 
por um conjunto virtual e uso extensivo de gráficos 
imersivos de realidade aumentada. O estúdio usa 
Telepontos Listec da Tiffen instalados em Ross Cambot 
e no sistema de câmera robótica Furio da Ross Video. 
A Tiffen forneceu a iluminação para o estúdio, mediante 
os Lowel Prime Power LED
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LUMATEK – representante exclusivo no Brasil 

À VENDA NAS MELHORES LOJAS DE FOTO E VÍDEO DO BRASIL manfrotto.com.br

KIT COM CABEÇA MVH502A, 
TRIPÉ MVT502AM E BOLSA 
PARA O TRANSPORTE

Código do produto: MVK502AM

REVENDAS AUTORIZADAS

KIT COM CABEÇA 509HD, TRIPÉ 
545GBK E BOLSA PARA O TRANSPORTE

*Kit disponível também com estrela de centro.

Código do produto:
509HD,545BK (com estrela de centro)

509HD,545GBK (com estrela de chão)

KIT COM CABEÇA 504HD, TRIPÉ 546BK 
E BOLSA PARA O TRANSPORTE

*Kit disponível também com estrela de centro.

Código do produto:

504HD, 546BK (com estrela de centro)

504HD, 546GBK (com estrela de chão)

MANFROTTO BRIDGING 
TECHNOLOGY
As cabeças de vídeo Manfrotto combinam ergonomia, 
design exclusivo e performance profi ssional, resultando 
em maior controle e suavidade nos movimentos.

Venha para o novo mundo 
da produção cinematográfi ca.

INSPIRE 
SUA 
IMAGINAÇAO~

www.prolabdigitalcolor.com.br
Tel: 81 3223 2221 ou 3223 2123

Recife

 www.espacodigital.tv
Tel: 11 5071 1993

São Paulo Curitiba

www.diafi lme.com.br
Tel: 41 3223 0673

www.beephoto.com.br
Tel: 11 4191 8856

São Paulo
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da antena de recepção até câmeras instaladas em capa-
cetes, carrinhos a controle remoto, etc. A premissa da 
indústria é transmitir de onde estiver, captando qualquer 
quadro sem limitações de ângulo e com as melhores 
soluções de envio e recepção de imagem. 

Por isso, já é possível colocar uma câmera da RED em 
um helicóptero telecomandado, colocar câmeras de ultra 
alta definição em carros telecomandados ou colocar uma 
objetiva PL Mount, da Canon, em um sistema da Gates 
Underwater Products.

A gestão do conteúdo
Desde a chegada da tecnologia tapeless que as emis-
soras e produtoras de conteúdo têm se equipado e mi-
grado para tecnologias que facilitem e tragam agilidade 
para o workflow da empresa. Segundo Arnault Lannuzel, 
diretor de vendas para América Latina da Broadpeak, o 
conteúdo está na ponta da fila puxando e impulsionan-
do as mudanças. “Estamos tendo vários tipos de mu-
dança, principalmente na produção, preparação e distri-
buição de conteúdo. O conteúdo está mudando e todos 
os setores devem se adaptar. Essa migração vem nestes 
três setores”, contou.

A popularização do Cloud Computing torna o trabalho 
da Midia Asset Management cada vez mais simples para 
os gerentes de conteúdo dentro das grandes emissoras. 
Soluções simples, baratas, baseadas em interfaces intui-
tivas pipocavam em cada canto da feira, como se uma 
porção de empresas tivesse entendido que este é um 
caminho extremamente lucrativo, mas o mercado ainda 
não tivesse se decidido por um padrão de trabalho.

Uma destas empresas é a Signiant. A prestadora de 
serviços hospeda um serviço para agilizar o processo 
de envio, recebimento e partilha de arquivos, tudo 
baseado em uma interface de Web Browser, podendo 
acessar os conteúdos de qualquer lugar. Para o NAB 
2013, a marca estava demonstrando o Media Shuttle, 
que é uma solução para transferência de arquivos, 
sem restrição de tamanho que promete uma veloci-
dade maior do que a transferência de servidores pú-
blicos ou tradicionais FTPs. A vantagem do sistema é 

ainda uma ferramenta de checagem de envio, impen-
dido que arquivos errados, corrompidos ou com XMLs 
faltantes sejam encaminhados.

Media Asset Management não é nada sem uma 
grande capacidade de armazenamento de informa-
ção. Além dos sistemas e fluxos de trabalho capazes 
de criar metadados e realizar pesquisas rapidamente, 
é preciso que a emissora faça um grande investimen-
to em equipamentos de armazenamento para garan-
tir que todo conteúdo esteja em condições de uso 
quando necessitado. 

Por conta disso, muitas eram as empresas do ramo 
que fizeram questão de trazer suas soluções para de-
monstração durante a feira deste ano. “Antigamente, toda 
sequência filmada que não era considerada ‘boa’, era des-
cartada. Hoje os profissionais perceberam que todo con-
teúdo é bom, desde que possa ser monetizado”, afirmou 
Alice Borda, representante da marca no evento.

Neste cenário, para que seja possível tornar rentá-
vel o reaproveitamento de um conteúdo, é preciso de 
duas coisas. Primeiro que ele esteja disponível quan-
do necessário e segundo que o custo de armazenagem 
seja baixo o suficiente para compensar o registro. “Nós 
estamos trazendo para NAB sistemas de storage com 
preços super agressivos, que são excelentes sistemas 
para se armazenar tudo que não merece ficar em discos 
de alta performance. Desta forma, diminuímos o custo 
por terabyte e garantimos a monetização de qualquer 
conteúdo”, completa.

Se vamos falar de como o fluxo de produção de 
conteúdo deve se transformar nos próximos anos, 
não se pode deixar de falar das novidades anun-
ciadas pela Avid durante a NAB 2013. Durante uma 
coletiva de imprensa cheia de expectativas, a fabri-
cante norte-americana anunciou as novas versões de 
seus dois carros chefes, o Media Composer e o Pro 
Tools, bem como uma nova gama de soluções para o 
sistema Avid Interplay. 

Alex Fraser CTO da wTVision afirma que o AG Poker 
“parece ser o futuro dos eventos de pôquer em direto. É 
muito mais barato do que usar uma câmara por jogador 
e provou ser 100% fiável na leitura das cartas”

A Leyard apresentou um video Wall 4K Ultra HD de 1.9 mm

©
 F

ot
o:

 R
ev

is
ta

 d
a

 S
ET

©
 F

ot
o:

 R
ev

is
ta

 d
a

 S
ET



O que pode ser feito com o XON75:
 Gerar Closed Caption em tempo real, utilizando um locutor que irá sintetizar o que o 

apresentador de um programa está falando;
 Inserir no Closed Caption gerado caracteres especiais, tais como: fundos musicais, 

símbolos de porcentagem, etc;
 Monitorar a geração de Closed Caption através de uma interface Web segura e de fácil 

aprendizado;
 Garantir a entrega consistente do dado através de um sistema de validação, evitando 

que dados inválidos possam ser enviados para o transmissor.

ENC25 ENC27 IFN50 IRX64
IRD Remultiplexador

• DVB-S/S2
• DVB-ASI
• Remultiplexer

Implementador de 
Funções

• SI/PSI, EPG, Ginga
• Closed Caption
• EWBS
•SNMP

Comunicador de 
Voz DTT

• Codificador de 
áudio seguro
• Baixa latência
• Decodificador RF

Encoder de Closed 
Caption HD

• SD-SDI (CEA-608 NTSC)
• HD-SDI (CEA-708/ARIB 
B37) opcional
• TCP/IP ou Rs232 inputs

the power of simplicity

XON75 Sistema Gerador de Closed Caption

Reconhecimento de voz • Roll-up / Pop-On
Validação em tempo real • Extração HD-SDI

www.showcasepro.tv • 55 11 2878-4774 / 2864-1774

Closed Caption: Não perca uma palavra.
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Durante a conferência, o CEO da empresa, Lois Her-
nandez, fez um grande discurso sobre a necessidade de 
manter, ou recuperar, uma posição de liderança no mer-
cado. Para tanto, criou o conceito  “All Media is Manage”, 
sob o qual o Media Composer 7 foi apresentado. A nova 
plataforma de edição não-linear da marca tem como 
principal mote apresentar um fluxo de trabalho acelera-
do e otimizado para entregar fontes em alta resolução e 
operacionalização automatizada.

Entre as principais novidades da NLE, estão a capaci-
dade de permitir trabalhar em 2K, 4K e além e entregar o 
conteúdo diretamente em HD, o recurso de trabalhar em 
formatos de alta resolução, tirando o tempo de transco-
ding, controle do áudio geral com inserção de plug-ins 
para compressão, equalização e metering, entre muitas 
outras coisas.

Já no que diz respeito ao áudio, o novo Pro Tools 11 
trouxe algumas mudanças de paradigma. A primeira de-
las é a exclusão de qualquer formato de Plug-in que não 
seja o AAX 64 bits. Esta é outra mudança: a arquitetura 
toda do software agora está em 64 bits. Para finalizar o 
que mais chama atenção no novo software é o Offline 
Bounce, que permite entregar mixes até 150 vezes mais 
rápido, e a baixa latência que permite inserir plug-ins em 
tempo real na linha de trabalho.

Outro ponto de destaque da empresa foi no seg-
mento de Media Asset Management. “Mais de 33% 
dos conteúdos produzidos e arquivados podem se 
transformar numa fonte rica de monetização, desde 
que sejam facilmente acessíveis”, explicou o CEO. 
Com isto em mente, a Avid anunciou durante a feira o 
Interplay Production 3.0, que traz diversas melhorias 
de fluxo, também em uma nova arquitetura 64 bits, do 
sistema de gerenciamento da marca.

No caso de geração de grafismo, já começam a apa-
recer soluções para ser utilizadas com tecnologia 4K, por 
isso diferentes empresas apresentaram soluções visando 
esta tecnologia. Um exemplo disso foi o lançado na NAB 
2013 pela Brainstorm Multimedia, a empresa espanhola 

anunciou o suporte 4K e QuadHD Multimedia para gráfi-
cos 3D em tempo real e cenários virtuais em toda a sua 
linha de produtos. 

Apesar da empresa estar trabalhando sistematica-
mente na criação de frame buffers para HDTV, David Ale-
xander, o diretor de vendas da Brainstorm pensa que é 
necessário começar a criar soluções para 4K sem perder 
o foco em HD que é o que grande parte do mercado 
precisa neste momento. Nesta edição da NAB, a empresa 
apresentou uma versão do eStudio na qual é possível 
criar gráficos 3D em tempo real com uma saída de vídeo 
4K, o que aumenta a sua flexibilidade para “garantir a 
compatibilidade com a mais recente tecnologia audiovi-
sual e formatos, reforçando a visão à prova de futuro da 
empresa”, disse Alexander.

Ainda, a Brainstorm apresentou o BrainNews 3.5, um 
software compatível com MOS. Este sistema totalmente 
escalável integra gráficos para entornos de noticias. As-
sim, permite que os jornalistas e produtores das emis-
soras possam personalizar e combinar gráficos de alta 
qualidade nas suas rotinas de trabalho sem a interven-
ção constante dos designers. 

O BrainNews 3.5 introduz novas características no sis-
tema, desde o seu motor de trabalho até as ferramentas 
disponíveis na sua interfase de trabalho com aplicações 
especificas para cada um dos processos e se torna com-
patível com a nova linha de produtos da empresa, a As-
ton 3D que integra entornos de produção com sistemas 
de jornalismo, servidores de vídeo, NLE e outras aplica-
ções para produzir rápida e facilmente gráficos com uma 
ampla gama de possibilidades. Ainda, o BrainNews 3.5 
é compatível com o Avid iNEWS Command, e pode ser 
integrado aos sistemas da Harris e Octopus.

A Vizrt realizou uma série de apresentações ao merca-
do visando o mercado HD, mas olhando para a tecnologia 
4K pelo que agora o Viz Engine da marca possui soluções 
para realizar gráficos em tempo real pensando em rende-

Um dos destaques da Chyron foi o Shout, um editor de 
media social capaz de adicionar, remover e autenticar 
múltiplas contas de redes social simultaneamente

Lado à Lado: Harris Morris e Carl Vogel do Gores Group 
explicaram para o mercado que a venda da Harris não 
se tratou somente de cifras e negócios
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rização IP e resolução de streaming em 4K, isto porque 
a empresa esta focada em soluções de fluxo de trabalho 
integrado por vídeo e gráficos de produção e distribuição.

Além das demonstrações de gráficos em 4K, a Vi-
zrt apresentou a integração do Viz Media Engine com 
a próxima versão do Adobe Premiere Pro software o 
que oferecera aos editores um acesso mais eficiente 
ao material permitindo-lhes parar, procurar e selecionar 
a partir de Viz Media Engine diretamente dentro dos 
painéis em Adobe Premiere Pro.

Por outro lado, a Hybryd TV, apresentou na NAB 2013 
soluções de trackless virtual studio, tecnologias de reali-
dade aumentada, sistemas de câmeras robóticas, intera-
ção de segunda tela e a interação das suas soluções com 
switchers da Snell e Blackmagic Design.

Entre os destaques, o Krypton 3D, um sistema que 
a marca francesa aprimorou e agora pode realizar em 
tempo real realizar integrações em chroma com gráficos 
e soluções integrais ao vivo realizadas com a junção de 
câmeras robóticas que incluí um novo módulo de efeitos 
3D, capacidade de gráficos múltiplos de varias camadas 
e shader para o mapeamento de relevo e profundidade 
automático do estúdio o que permite trabalhar em dife-
rentes cenários ao mesmo tempo, em tempo real com 
uma simples configuração previa.

Oliver Cohen, Ceo da Hybrid explicou a Revista da SET 
que este sistema de estúdio virtual permite ser utilizado 
em conjunção com sistemas robóticos híbridos. Também 
pode interagir com todos os dispositivos de rastreamen-
to de movimento de terceiros. 

A portuguesa wTvision exibiu em destaque o Poker 
Stats CG, a mais recente novidade da empresa que per-
mite criar gráficos em tempo real de jogos de pôquer. 
O Poker Stars incluiu o desenvolvimento do projeto (in-
tegração do Poker Stats CG com mesa RFID e cartas), a 
implementação dos gráficos oficiais do EPT (European 
Poker Tour) e o serviço de operação durante a trans-
missão ao vivo. 

O sistema RFID, explicou Bruno Parreiras, diretor para 
América Latina da wTVision, permite uma operação sim-
ples e sem falhas, uma vez que o sistema reconhece 
as cartas (identificadas por tags únicas) e os gráficos 
são mostrados automaticamente. Com este sistema o 
operador gráfico está livre para analisar as tendências 
do jogo e as estatísticas detalhadas, mas também para 
fornecer gráficos de interesse geral como leader boards, 
contagem global de fichas de apostas e análise da per-
formance dos jogadores.

O mercado em metamorfose
Assim como citou o vice-presidente de tecnologia para 
as Américas, da Amberfin, Simon Adler, o setor se encon-
tra em uma mudança pontual para o mercado mundial. 
“Tanto novidades no mercado de captação quanto nas 
formas de entrega de conteúdo estão no olho desta me-
tamorfose”, disse.

E essa metamorfose era facilmente percebida ao lon-
go dos corredores da feira, a cada estande, era possível 
observar mudanças não só em termos de soluções ino-
vadoras, mas como também em reestruturações dentro 
das próprias companhias.

Entre as empresas que literalmente encarnavam o 
mote “Metamorfose”, a Miranda apresentou no NAB 
2013 os balanços de seu primeiro ano sob o guarda-
-chuva da gigante Belden, que além de aquisições de 
novas empresas, no Brasil está trazendo profissionais já 
conhecidos no setor. Como por exemplo a recente vinda 
de Ricardo Milani, da Farnell Newark, que agora chega 
para assumir o cargo de gerente de vendas técnicas, da 
Belden. Além dos diversos elogios às possibilidades que 
a participação dentro do grupo de empresas permite, o 

A Linear Acoustic apresentou seu fluxo completo de 
controle e monitoração (incluindo Loudness), com 
destaque para a novidade da feira: o AERO.2000

Entre as sensações da NAB 2013 estava o novo Media Com-
poser 7, que manteve o estande da AVID sempre lotado
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novo presidente da companhia, Márcio Lopez, informou 
que “finalmente estamos terminando de integrar tudo o 
que a Belden tem à nos oferecer dentro das soluções já 
tradicionais da Miranda”.

De acordo com o presidente, para o grupo, o mercado 
de broadcast é uma parte de quatro segmentos de atua-
ção. “Sob a tutela da Belden, podemos ter mais estabi-
lidade e serviços à oferecer para estes mercados”. Além 
deste balanço, o executivo explicou a ação de compra da 
fabricante inglesa de software Softel. “Trata-se de uma 
empresa que constrói sistemas de metadados. Sempre 
houve um buraco em close caption e legendas na cadeia 
de tudo o que a Miranda fazia, e agora temos este novo 
HX, que é um produto para este fim inclusive em VoD e 
OTT”, completou.

No que diz respeito à novidades de produtos, além 
de uma enorme quantidade de equipamentos, o grande 
anúncio foi uma parceria realizada com a Sony para equi-
par uma unidade móvel da empresa inglesa Telegenic, 
tornando-a a primeira com capacidade de operar em 4K 
para transmissão ao vivo da Europa. O caminhão terá 
capacidades HD ou 4K utilizando as câmeras HDC-250R, 
PMW-F55 da fabricante japonesa.

Já no restante do fluxo, a OB Van contará com MVS-
-800X, os roteadores NVISION 8500 da Miranda, que é 
otimizado com SMPTE RP-168-compliant, Switching quad-
-link 3 Gb/s que mantém um fluxo coerente e sincronizado.

Outro elemento que tem mudado para se adaptar ao 
futuro do broadcast é o áudio. Seja com novos codecs de 
alta resolução ou surrounds de 22.2, as empresas envolvi-
das neste segundo elemento da radiodifusão correm atrás 
da evolução tecnológica. Por outro lado, há quem esteja 
trazendo soluções para um cenário muito mais ligado à 
necessidade do que a evolução tecnológica.

Loudness
Esta é a palavra que vem assombrando os pesadelos 

da maioria dos responsáveis técnicos de emissoras ao 
redor do mundo. De acordo com a legislação brasileira, 
a partir de julho deste ano, todas as emissoras que não 
seguirem o padrão de -23 LKFS de nível percebido de 
áudio sofrerão severas punições, chegando até a terem 
seu direito de transmissão suspenso.

“Loudness é uma coisa séria, mas nem é tão compli-
cado assim”, explicou Tommy Goodson da Leader Ins-
truments. A empresa, que trouxe diversas novidades em 
monitoração de áudio, é uma das que está na crista do 
desenvolvimento sobre o assunto. “No fundo, estamos 
falando de um medidor estilo VUmeter que não se pode 
deixar passar de determinado nível, e pronto. As pessoas 
só precisam parar e ler sobre o assunto”, completa.

No estande da marca durante a NAB 2013, a grande 
aposta eram produtos como o VidChecker, um sistema 
de QC Checking considerado de segunda geração, pela 
marca, pois, além de analisar os parâmetros de áudio e 
vídeo de quatro arquivos simultâneamente, ainda corrige 
problemas comuns, como Loudness. “É um produto que 
vai além daquilo que nossos concorrentes estão fazendo 
hoje”, garante Goodson.

Quando questionado se o surgimento de softwares 
de produção com controle de Loudness poderia ser uma 
ameaça aos produtos da Leader, Goodson foi categórico. 
“Não. Existem softwares muito bons, que custam meros 
U$ 500, rodam em um notebook e podem fazer todo o 
trabalho. Mas para usá-los você precisa de uma produ-
ção toda file-based, e não entra em conta programação 
feita ao vivo”, explica.

Outra novidade era o LegalEyes, um sistema com-
pleto A/V que aceita fontes SD e HD-SDI, legaliza níveis 
de vídeo e áudio, e traz uma saída SDI. Um adendo 
interessante, é que, entre as opções de saída de moni-

Outra estratégia para manter o estande da Avid sempre 
cheio foi a participação de grandes nomes do mercado 
audiovisual, como a entrevista com o produtor Greg 
Spence da milionária série da HBO Game of Thrones

No estande da 
Audio-Technica, 
estavam 
expostos os 
best-sellers da 
marca, como o 
AT5040
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toração, o produto traz o HDMI. “(É...) de certa forma 
consideramos isso uma falha no sistema. O HDMI é 
uma tecnologia criada para consumo, mas que tem sido 
abarcada pelo mercado profissional por uma questão 
de largura de banda. É um cabo barato que carrega 
vídeo em 4K e áudio multicanal. Eu honestamente não 
gosto de vê-la sendo usada profissionalmente, mas in-
tegrar tudo em SDI é muito caro”, confessa Goodman.

E o que dizer da nova etapa de investimentos da Se-
nheiser, que apesar de se tratar de uma empresa 100% 
dedicada ao ramo do áudio, não deixou de servir como 
um termômetro das tendências no mundo broadcast, 
apresentadas na feira. Prova disso era a presença de um 
novo produto voltado para quem faz produção de conte-
údo utilizando câmeras DSLR. Para quem está acostuma-
do a ver os microfones da fabricante alemã equipando 
as principais aplicações de broadcast e esporte, o novo 
MKE 600 pode ser uma boa surpresa.

O produto é direcionado a videomakers que buscam 
o som já padronizado da marca também para suas pro-
duções, com uma boa resposta de graves e recursos 
como o filtro “low cut” e a espuma que acompanha o 
microfone para minimizar ruídos de vento ou manuseio. 
Além do shotgun, a empresa estava realizando demons-
trações do sistema Digital 900, apresentado ao Brasil na 
Expomusic 2012.

Por fim, a Sennheiser aproveitou a NAB para anun-
ciar o lançamento de mais um produto da família de 
monitores da Neumann. Batizado de KH 310, a novida-
de é uma versão maior e mais encorpada do KH 120 
lançado em 2011. A solução é equipada com novos dri-
vers, transdutores de alta qualidade, blindagem ele-
tromagnética, buscando equipar estúdios modernos 
que procuram potência e definição de áudio para gra-
vação digital de alta resolução. O produto também se 
destaca pelo uso do princípio de dispersão matemati-

camente modelada ou MMD (Mathematically Modeled 
Dispersion), que, junto à unidade de cúpula com liga 
metálica, minimiza reflexões no plano vertical.

De acordo com Jeff Berg, gerente da linha pró-áudio 
da empresa para o Brasil, o produto deve trazer uma 
retomada de mercado para a família Neumann. “Muitos 
clientes, ao ouvir o KH 120, esperavam que ele soasse 
como os monitores de grande porte dos nossos concor-
rentes, o que não acontecia, por se tratar de um produto 
de menor porte. O KH 310 veio para abraçar esta neces-
sidade”, explicou.

Outra renomada fabricante presente na feira – e 
que também possui expertise em áudio – deixava 
bem claro que o momento no áudio para broadcast 
é de tranquilidade. A japonesa Audio-Technica, que 
é especializada na fabricação de fones e microfo-
nes de alta-qualidade não trouxe grandes novida-
des em termos de produto para a feira, mostrando 
que em questão de som, não e preciso reinventar a 
roda. “Para o áudio, as revoluções 4K, VoD, OTT não 
muda muito como as coisas são feitas. Ainda cap-
tamos o áudio da mesma forma”, contou Fred Gins-
burg, especialista de gravação em vídeo e cinema.

Apesar da falta de lançamentos, a marca soube apro-
veitar a feira. Em seu estande, no pavilhão Pro-Áudio, 
estavam expostos seus best-sellers em fones e micro-
fones à disposição para testes comparativos, além da 
realização de workshops sobre técnicas de microfona-
ção e captação ministradas pelo próprio Ginsburg e o 
engenheiro de áudio da HBO, Robert Bigelow, seguindo 
a tendência de ações educacionais como forma de con-
quistar o mercado.

Cada vez mais preparada para suprir a infraestru-
tura para a inovação, a Riedel Comunications preferiu 
não entrar nos debates sobre novas formas de tec-
nologia para broadcast. Levando em conta a vocação 
da companhia em prover soluções de transmissão e 
comunicação em redes, a marca continuou o trabalho 
que faz de melhor.

Umas das novidades da Riedel no evento era o suporte 
do sistema Rocketnet para consoles SSL e Soundcraft

Albert Dietl, diretor de testes e medidas de produtos da 
Rohde & Schwarz, aproveitou a NAB para falar de tec-
nologia, apresentando produtos como o R&S AVH100, 
uma solução de topo para encoding e multiplexing que 
agora está disponível também para padrões de satélite

©
 F

ot
o:

 R
ev

is
ta

 d
a

 S
ET

©
 F

ot
o:

 R
ev

is
ta

 d
a

 S
ET





72   Revista da SET  |  abril

reportagem

Em seu estande no pavilhão central, a Riedel apre-
sentava duas novidades. A primeira era o MediorNet MN-
-GV- 2, um cartão de interface que permite a usuários 
de câmeras 3G da Grass Valley (LDK e LDX) para acessar 
dentro da infraestrutura de fibra do MediorNet. Outra 
novidade, também no mesmo estilo, era a expansão das 
soluções RockNet para consoles de áudio da Solid State 
Logic (SSL) e a série Si Compact da Soundcraft. A nova 
tecnologia permite integrar as soluções dentro da rede 
Digital Rocknet via protocolo MADI padrão.

Apesar de ter sua identidade totalmente “metamor-
foseda” , a Harris Broadcast  anunciou mudanças em 
sua apresentação para o mercado, mas com o objetivo 
de manter suas ações. Depois de marcar forte presen-
ça durante a NAB 2012, a fabricante foi vendida para o 
grupo de investidores Gores Group e passou os últimos 
12 meses em um clima de suspense e expectativa sobre 
como se apresentaria nesta edição da feira.

Logo na conferência de imprensa, ocorrida no dia an-
terior à abertura do evento, o CEO Harris Morris tratou de 
desmistificar a questão. “Novo logo, novas ideias, novos 
mercados, o mesmo DNA”, afirmou o executivo. 

Durante o evento, a empresa começou por apresentar 
um novo logotipo. “Este logo representa a ligação entre 
o cliente e o conteúdo, através do fluxo de produção, 
para qualquer momento em qualquer plataforma, e onde 
nós nos encaixamos nisso”, explicou o CEO. 

A postura da Harris durante a NAB 2013 sempre se 
pautou em demonstrar o interesse da Gores Group 
para além da estratégia financeira e a preocupação de 
estar à frente dos novos paradigmas de modelos de 
distribuição. “Eu acredito que neste novo modelo, a 
forma de monetarizar as produções para que possam 
ser distrbuídas muitas vezes em diferentes plataformas 
é baixando o custo. É preciso que o processo de sair 
da produção e chegar ao espectador, deve ser cada 
vez mais otimizado, e é ai que nossos novos produtos 
estão entrando”, explicou Morris.

Sobre a nova fase da empresa como parte do Gores 
Group, o CEO é bastante otimista. “Eu nunca estive 
tão empolgado em fazer meu trabalho. Os nossos no-
vos ‘proprietários’, não são um grupo capitalista que 
está querendo só fazer dinheiro com o Harris. Eles se 
interessam pelo mercado broadcast e querem traba-
lhar com ele”, conclui.

Para os fabricantes de equipamentos de medição 
e normalização de pesadelo o Loudness não tem 
nada. Com a outorga do Calm Act nos EUA e legisla-
ções similares na Europa, Ásia e América Latina, cada 
vez mais é possível ver o pavilhão de áudio da NAB 
sendo dominado por empresas focadas em fornecer 
este tipo de solução para os broadcasters, pautadas 
numa suposta demanda por equipamentos do tipo 
nos próximos anos.

Apesar disso, há quem tenha “caído na real” sobre 
este tema. “No começo, confesso que fiquei bastante 
empolgado com a possibilidade de venda de produtos 
para a regulamentação de áudio nas emissoras. Agora, 
porém, o tempo já passou e não foram feitos tantos ne-
gócios assim”, afirmou Don Bird, CMO da Wohler durante 
a coletiva de imprensa da marca no evento.

Em contraposição ao pequenino KH 120, a Neumann 
apresentava no estande da Sennheiser o novo KH 310, 
que promete ser a nova solução para quem busca moni-
toração com mais potência e a mesma qualidade

O GV Director da Grass Valleu apresentado na NAB 2013 
foi projetado para proporcionar M / E praticamente 
ilimitados, keyers, gráficos 2D/3D, armazenamento de 
clipes localizado

O Aston 3D lançado pela Brainstorm na NAB 2013 é uma 
solução gráfica completa e abrangente construída para 
ser o motor de gráfico de uma emissora com soluções 
de CG e playout
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De acordo com o executivo, os broadcasters percebe-
ram que é muito mais prático, e até barato, investir para 
fazer o processo de normatização correto desde o come-
ço e no Ingest, ao invés de investir em equipamentos de 
controle no fim da cadeia. “Fora isso, há as empresas 
que possuem menor orçamento, e que acabam optando 
por comprimir todo o áudio para se adaptar à norma em 
detrimento da qualidade”, completou.

Mesmo com esta análise mais realista, a Wohler ainda 
acredita que há grandes oportunidades de negócios no 
mundo do Loudness. “Temos percebido que há potencial 
em fornecer projetos para a normalização do legado já 
produzido e que à qualquer momento pode ser reutiliza-
do como arquivo ou reprise”, afirmou Bird. 

Visando estas e outras aplicações a marca teve como 
seu grande anúncio o RadiandGrid, que é uma nova pla-
taforma de automação de mídia que promete soluções 
eficientes em transconding, conversão de padrões e pro-
cessamento de áudio (incluindo Loudness). “Conforme 
os broadcasters se preocupam com o desafio da entrega 
multiplataforma, eles estão usando a transformação de 
conteúdo fornecida pelo RadiantGrid, que estabelece um 
fluxo de trabalho baseado em arquivos rápidos e inteli-
gentes”, conclui Brid.

Metamorfoses normalmente são processos rápidos. 
Quanto ágil é uma adaptação, mais preparado se está 
para encarar a nova fase. Apesar disso, as consequências 
de uma mudança podem perdurar por muito tempo. A 
Utah Scientific que o diga. Após deixar de ser uma em-
presa pública e partir para a privatização, a companhia 
ficou mais de 20 anos sem atuar no mercado brasileiro. 
Agora, graças à parceria com a integradora Video Sys-
tems, a empresa completa 18 meses de atividade em 
território nacional “e acabamos de fazer nossa primeira 
instalação no país”, comemora Rich Hajdu, vice-presi-
dente da fabricante.

Toda esta alegria em estar presente no país tem uma 
motivação muito especial. “Hoje o mercado latino-ame-
ricano é chave para nós, pois os Estados Unidos está 
saturado. Todo mundo já tem nossos produtos e opera 
em HD”, confessa Hajdu. Em compensação, ele vê no 
Brasil uma grande oportunidade com a implantação das 
TVs Públicas e migração para o digital.

Apesar disso, a empresa acredita que a “revolução 
4K” possa reabrir portas em mercados que já pos-
suem sistemas consolidados, como Europa e EUA. 
Para dar suporte a isso, a Utah apresentava na feira 
um routing switcher chamado UTAH-100/UDS, com 
capacidades de suportar sinais 4K oferecendo sinal 
6 Gbps UHD-SDI. “Ao contrário do 3-D, eu acredito 
muito que o 4K vá pegar, mas acho que ele será 
importante somente na produção e transmissão de 
esportes. Portanto, devemos ter ilhas de equipamen-
tos 4K dentro das instalações de uma emissora, não 
toda ela neste formato”, afirma Hajdu.

Já para o Brasil, o vice-presidente acha que a rea-
lidade do 4K está um pouco mais distante do núcleo 
dos negócios. “Não acho que Copa do Mundo e Olim-
píadas serão o grande motor dos negócios de broad-
cast no Brasil. Digo isso, por que o grande volume 
de vendas está muito mais interessante nas inúmeras 
redes públicas que devem surgir e querem operar em 
HD do que vender somente para a Rede Globo que vai 
operar em 4K”, concluiu. 

Outra empresa que também tem procurado distribuir as 
atenções para o pequeno broadcaster no Brasil é a Axon. 
Apresentando uma postura muito animada com o mercado 
nrasileiro, a fabricante apresentou estratégias de mercado 
para fixar raízes no país. “Para nós o Brasil é o mercado 
mais importante da América Latina, e a aceitação dos pro-
fissionais tem sido muito boa. Por conta disso, nossa estra-
tégia para o país vai além dos eventos esportivos, mirando 
também o broadcaster das pequenas cidades como forma 

Matt Danilowicz, CEO do Vitec Group,  levanta um brinde 
durante a NAB 2013 para celebrar o prêmio SciTech de 
Anton Bauer dada à bateria Cine VCLX Series  pela con-
tribuição significativa para a realização de filmes

A B4M mostrou a nova versão do FORK Production Suite 
para gerenciamento e automação do fluxo de trabalho 
broadcast, as melhorias desenvolvidas permitem ao 
FORK 4.0 gerenciar grandes instalações com mais 
eficiência e operar dentro dos fluxos de trabalho 
atuais para entregas em múltiplas telas
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de criar permanência da Axon o Brasil”, explicou Alfredo 
Cabrera, diretor de vendas para a América Latina.

Apesar do discurso sobre as redes legislativas, TVs 
Públicas e emissoras do interior, Cabrera não destaca 
a importância das grandes redes. “Claro que todo fa-
bricante quer trabalhar com a Globo, SBT, Rede TV e 
Record, mas o negócio com os pequenos broadcasters 
é o mesmo. Eles não conseguem lhe prover o volume 
que uma grande rede lhe dá, mas é um mercado muito 
interessante e atraente”, afirma.

No estande da marca que, segundo Cabrera esteve 
sempre cheio de brasileiros, estava sendo demonstra-
do o AVB (Audio Video Bridging), montado pela Audio 
Video Aliance. “Temos aqui 4 vídeos 3G passando por 
um switcher à 10 Gigabytes por segundo. O nosso AVB 
está garantindo a sincronização do áudio e também o 
timing”, explicou o diretor.

Além desta demonstração, a Axon estava com 15 
novos produtos na NAB. Entre os principais destaques 

podia-se conferir o GIX100/110, um sistema de dois ca-
nais 3GB/s, capacidade de trabalhar com vídeo HD, SD 
por SDI com funcionalidade switchover. Outra novida-
de era o HLD 100, um sistema de delay de vídeo que 
pode atrasar até seis horas de vídeo HD SDI usando 
compressão JPEG2000. 

De fato, as diferentes soluções de gestão de conteúdo 
tem caminhado sempre para o padrão de grandes capa-
cidades de armazenamento, e possibilidade de acessá-
-las de qualquer lugar. É o caso, por exemplo do sistema 
apresentado pela Xendata, que colocava seus storages 
SX-520 em arquivamento LTO para trabalhar diretamente 
dentro do ambiente do Avid Interplay, garantindo acesso 
à qualquer conteúdo via Web Browser. 

Tradicionais fabricantes como a Rohde & Schwarz, 
usaram a NAB para aquilo que é o cerne da ideia do 
evento: falar de tecnologia. Logo na abertura da feira, a 
empresa realizou uma conferência de imprensa em seu 
estande para falar de sua atual situação de mercado e 
mostrar todo seu extenso e bem sucedido portfólio de 
produtos para o mercado de broadcasting. No caso da 
Rohde talvez a grande metamorfose seja a vinda da fá-
brica para o Brasil, no final do ano passado.

O primeiro dos destaques que a companhia demons-
trou foi o R&S AVH100, uma solução de topo para enco-
ding e multiplexing que agora está disponível, também, 
para padrões de satélite.

Outro produto que pareceu um dos focos da compa-
nhia foi o AVG050, um BTS compacto com receptor inte-
grado para o padrão ISDB-Tb. “Nas redes de transmissão 
ISDB-Tb, o sinal de entrada das estações geralmente são 
alimentadas por satélite, em contraposição ao padrão 
DVB. Como resultado, um BTS precisa também ser gerado 
localmente em acordo com o padrão brasileiro”, afirmou 
Bruno Amo, engenheiro de vendas da fabricante.

Por fim, a empresa destacou o seu EFL 110/210, um 
produto extremamente portátil que permite medir o grau 
de interferência nas redes LTE causados por vazamento 
de sinal da TV à Cabo. Questionados sobre uma possí-
vel versão de produto para acompanhar as interferências 
entre a rede LTE e a transmissão ISDB-Tb, a empresa 
pareceu bastante interessada, mas ainda sem nenhuma 
solução pronta para tanto.

O gravador AXS-R5 trabalha com as câmeras PMW-F55 
e PMW-F5 a 16 bits 2k/4k em formato RAW. O gravador 
funciona com cartões de memória AXSM, que são com-
patíveis com um leitor USB 3.0 acessível.

A Orad aproveitou a NAB para apresentar a PowerWall, 
um sistema que usa a plataforma de renderização 
HDVG4 para entregar gráficos em resolução de 16K 
livre de pixelização 
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FuTOROlOGiA CONSCiENTE
Fundada em 2009, a Glookast é uma empresa com os olhos no futuro

Voltada para fornecer soluções em design, transi-
ção e implantação de sistemas de fluxo de trabalho 
de multi-formato, multi-resolução e multi-plataforma, 
a empresa abordava diretamente um dos temas prin-
cipais da NAB 2013: como criar fluxos rentáveis dentro 
de uma nova realidade de modelo de negócio.

Após criar seus primeiros grandes negócios focan-
do a América Latina, a companhia passa por uma nova 
fase de exportação de seus produtos para o mercado 
norte-americano, fazendo desta edição da feira um 
ponto chave para seu desenvolvimento. Para abordar 
esta nova fase, bem como para buscar entender toda 
esta nova onda do broadcast, batemos um papo com 
Ernesto Santos, CTO da Glookast em seu estande du-
rante o evento.

Revista da SET: Com está sendo esta NAB 2013 para 
a Glookast?
Ernesto Santos: Está muito bom. Estamos com mui-
to movimento no estande, muito interesse e clientes 
muito especializados à procura de soluções já quali-
ficadas. Em outros anos havia muita gente aqui com 
olhar curioso, mas sem um projeto em mente, e este 

ano o público é mais focado, já com ritmo de projeto 
e implementação. Está sendo muito bom.

Revista da SET: Ou seja, uma feira para fazer negó-
cios mesmo?
Santos: Sim, definitivamente. Temos muitos clientes 
entrando no estande já com prazos de projetos e pro-
curando uma solução para adquirir.

Revista da SET: Falando um pouco de mercado, qual 
a representação da América Latina, e mais especifica-
mente, o Brasil para a Glookast hoje?
Santos: O mercado latino-americano, e principalmente 
o Brasil, é muito importante para a Glookast por que 
foi um mercado de lançamento para a empresa. Nós 
vimos que por várias razões, a América Latina estava 
mais aberta à novas tecnologias, e a Glookast é so-
bre usar novas tecnologias para resolver problemas 
de fluxo de trabalho. E foi ai que nós tínhamos come-
çado os negócios na América Latina, apesar de ser-
mos uma empresa baseada nos EUA. Então esta maior 
abertura à uma inovação tecnológica no Brasil abriu 
a porta para experimentar toda esta nova tecnologia, 
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que agora tentaremos exportar para os EUA, onde já 
começamos a trabalhar.

Revista da SET: Esta maior abertura à tecnologias que sen-
tiram em nosso mercado se deve exatamente a que? Um 
melhor momento econômico nos demais países?
Santos: Talvez tenha a ver com o momento econô-
mico, mas talvez com o fato de que há vários países 
na América Latina fazendo uma transição tecnológi-
ca. Está começando a ficar óbvio para produtores e 
detentores de conteúdo que está não só caro, como 
quase impossível, trabalhar em fita. Por isso esta ne-
cessidade finalmente de dar este salto ao tapeless, e 
com a dimensão da América Latina, este salto é muito 
notório, pois são projetos muito grandes. Há uma con-
jugação de uma necessidade da revolução tecnológica 
com um momento bom de economia.

Revista da SET: Evolução esta que em outros países 
já aconteceu...
Santos: Sim, mas como nos países desenvolvidos 
houve uma evolução mais gradual, nem todos terão 
o nível que o Brasil está chegando agora, pois o país 
deu um salto muito grande. São operações que foram 
do SD Analógico para o HD Digital.

Revista da SET: Pode-se dizer que este atraso veio 
para bem?
Santos: Pode se dizer que sim. É um país que na te-
oria teria ficado um pouco atrasado, e agora dá um 
salto para uma tecnologia totalmente nova.

Revista da SET: As palavras de ordem desta NAB têm 
sido multi-formato, multi-plataforma. O mercado todo 
fala sobre esta tendência de futuro, mas ninguém 
sabe como viabilizar isso financeiramente. Qual sua 
opinião sobre o momento desta evolução?
Santos: Eu concordo totalmente com isso. O que acha-
mos é que esta revolução na distribuição não aconte-
ceu antes por que estamos falando de uma distribui-
ção de conteúdos, mas na verdade estes conteúdos 
estavam presos em fitas e em prateleiras. Não é fácil 
trazer esta mídia em fita até os canais de distribuição. 
Então foi necessário a digitalização, trazer o TI para 
dentro da produção, para tornar rápida esta produção, 
tornar conteúdos rapidamente disponíveis para que 
os canais de distribuição possam usar. Neste proces-
so é preciso a automatização de produção. É preciso 
fazer com que seja mais rápido executar o fluxo de 
trabalho. Fazer com que seja mais rápido a notícia 

chegar no ar, seja mais rápido encontrar mídia usando 
os metadados para que ela possa ser reutilizada nos 
diferentes canais e que ela possa ser adaptada para 
seu canal de distribuição, seja ele Internet, mobile ou 
regular broadcast. É preciso esta otimização e a inclu-
são dos metadados que permita automatizar o pro-
cesso para que seja possível utilizar milhares, milhões 
de horas de mídia e filtrar o que deve ser enviado e 
quando, para quem.

Revista da SET: Com isso há um barateamento do flu-
xo de produção, para poder distribuir este conteúdo à 
um preço mais acessível...
Santos: Exatamente

Revista da SET:  Neste contexto, muito tem se falado 
que o novo modelo de negócio do broadcast não é 
mais a publicidade, mas sim a assinatura, com o con-
sumidor final bancando o conteúdo. Você concorda 
com este formato?
Santos: Esta é a grande questão. É muito difícil a 
Glookast, como um fornecedor de equipamento, con-
seguir dizer para os vários mercados qual será o mo-
delo futuro, mas realmente parece que o modelo de 
subscription será o mais interessante, pois permitirá e 
diminuirá a barreira de novos usuários para este tipo 
de sistema. Portanto, ele faz um certo sentido, parece 
que será por ai que as coisas irão, mas ainda acho 
muito difícil responder isso.

Revista da SET: E onde a Glookast se encaixa neste 
cenário de novas tecnologias?
Santos: Estamos demonstrando aqui na feira mais al-
guns fluxos de trabalho otimizados, temos nossa pla-
taforma base, o Gloobox, em que nós movemos mídia 
com metadados em diferentes sistemas. O conceito 
chave em nosso estande este ano é o Parking Media, 
ou seja, uma aplicação para quando existe uma gran-
de quantidade de mídia filmada, e se usa somente os 
pontos principais, como em uma transmissão esporti-
va. Neste caso o que fazemos é criar um fluxo de tra-
balho que automatiza o processo de “Parkiar” a mídia 
de alta resolução em sistemas de Storage que tenham 
custo mais acessível, trabalhando na sua edição e sua 
pós produção em formatos de menor resolução. O que 
fazemos neste processo é manter o link entre as vá-
rias versões/resoluções da mídia para que os editores 
possam trabalhar em baixa qualidade, e quando estão 
prontos para enviar o produto, o nosso sistema possa 
entregar o vídeo em alta resolução.



80   Revista da SET  |  abril

artigo

O que você sabe 
sobre a NAB?

COBERTURA NAB 2013

A 
NAB - National Association of Broadcasters (as-
sociação dos radiodifusores americanos) reali-
za, todos os anos no mês de abril na cidade de 
Las Vegas, uma gigantesca feira de equipamen-

tos para emissoras de rádio, televisão e produtoras 
de vídeo. A feira, chamada de NAB Show, acontece no 
LVCC- Las Vegas Convention Center em três grandes 
pavilhões (o Pavilhão Sul ocupa dois pisos). Paralela-
mente a ela, é realizado um congresso com mais de 
50 palestras e discussões que abordam o estado da 
arte das tecnologias do setor. Os números de 2013 ain-
da não foram consolidados, mas quem circulou pelos 
corredores da feira pôde perceber uma nítida diferença 
em relação ao ano passado – muito mais gente esteve 
presente, neste ano. Acho que a crise americana está 
mesmo ficando para trás.

Mesmo com números de 2012, pode-se ter uma 
ideia do tamanho do evento.

A feira fica aberta de segunda a quinta-feira num 
total de 32h. Se dividirmos esse tempo pelo número de 

expositores, teremos aproximadamente 1 minuto e 12 
segundos para ver cada estande. Isso sem descontar o 
tempo de deslocamento de um estande a outro, nem o 
tempo de almoço. E claro que não dá para ver tudo. Há 
estandes onde se gasta 1 hora ou mais para ver todos 
os detalhes. O estande da Sony, que tem sido o maior 
da feira nos últimos anos, ocupava, este ano, uma área 
de 2.400 m2. E há muitos outros quase tão grandes 
quanto. Não tem jeito, cada um tem que fazer suas op-
ções, escolher o que realmente vai ver. De preferência, 
deve-se agendar as visitas aos estandes, pois só assim 
pode-se dispor de uma atenção mais personalizada.

No ano passado, só se falava em 3-D. Este ano qua-
se não se via mais, nos estandes, dispositivos usando 
essa tecnologia. Parece que, mais uma vez, a onda do 
3-D passou – é esperar para ver. Este ano, o que se viu 
muito, foram equipamentos com a tecnologia 4K. Todos 
os grandes fabricantes mundiais apresentaram linhas 
completas de equipamentos 4K. Parece que essa tec-
nologia veio para ficar, está se impondo - pelo menos 
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Por Luiz Carlos Gurgel
Foto: Divulgação



NúmEROS NAB 2012:

Detalhe: o Brasil envia o maior contingente de 
visitantes estrangeiros do evento – está escrito no 
site da NAB.

Visitantes registrados ............................ 91.565
Visitantes internacionais ....................... 24.434
Imprensa ............................................... 1.682
Exibidores ............................................. 1.575
Área da feira (m2) ............................... 74.787

para a produção de conteúdo. Minha bola de cristal me 
diz que todos nós vamos, em algum momento do fu-
turo, produzir programas em 4K e depois fazermos um 
downsizing para HDTV a fim de alimentarmos o nosso 
sistema de transmissão.

Já falar em transmissão 4K é outra história. Mesmo para 
os americanos que já estão, todos, operando em HDTV.

Para quem não está bem familiarizado com o 4K, 
esclarecemos que trata-se de uma imagem formada em 
3.840 x 2.160 pixels. Grosso modo, pode-se dizer que 
4K é duas vezes melhor que HDTV.

A NHK, televisão estatal do Japão, apresentou, no 
seu estande, uma demonstração de vídeos gravados, 
editados e exibidos em 8K (7.680 x 4.320 pixels). Uma 
maravilha. O curioso é que um dos três vídeos da apre-
sentação, eram cenas do desfile das escolas de samba 
do Rio de Janeiro – bom pra o Brasil.

Para finalizar tenho que falar um pouco sobre a cida-
de que abriga o evento. Las Vegas é a cidade americana 
que mais cresce e tem, na sua área metropolitana, qua-
se 2 milhões de habitantes. O clima é seco, pois está 
localizada no deserto de Mojave. Ao visitante, recomen-
da-se tomar muito líquido e colocar bastante hidratante 
na pele. A cidade parece saída de um conto de fadas, 
as construções são verdadeiros cenários de filme. Na 
Las Vegas Boulevard (The Strip, como chamam os lo-
cais) é onde tudo acontece. É lá que estão os melhores 
hotéis. Aliás, “enormes hotéis” – há, pelo menos uma 
dúzia com mais de 4.000 apartamentos, cada um. Só o 
Aria, um dos mais novos, tem 7.500 apartamentos – é 
como uma pequena cidade. Já pensou, administrar um 
hotel desses? Só de banheiros para limpar...

Há várias rotas para chegar a Las Vegas, todas com 

Eng. Luiz Carlos Gurgel 
é Diretor Executivo da 
TV Jornal Recife e 
Diretor Regional Nordeste 
da SET.
Contato: 
gurgel@tvjornal.com.br

conexão em alguma cidade americana – não há vôos 
diretos do Brasil. A viagem, qualquer que seja a rota, é 
sempre muito cansativa - de Miami, sem escalas, são 
“apenas” 5 horas de vôo.

Ia esquecendo! Las Vegas é uma das poucas cidades 
americanas onde é permitido beber nas vias públicas. E 
tem, sempre, muita gente passeando nas ruas, toman-
do sua cervejinha. Claro, “para se hidratar”.
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Você sabe qual foi a maior 
sensação da NAB?

COBERTURA NAB 2013

C
laro, foi a tecnologia de transmissão e recep-
ção para conteúdos audiovisuais digitais,  8K, 
ou como é anunciada pela empresa estatal de 
TV japonesa, NHK, o SUPER HI-VISION. E o que 

esta tecnologia que, por certo, será a nova geração de 
irradiação da TV Digital tem de novo?

Bom, as pesquisas do Super Hi-Vision começaram 
em 1995, mas somente em 2005 aconteceu sua primei-
ra experiência pública na Feira de Aichi no Japão. Já em 
2005, na própria NAB, a primeira transmissão indoor 
foi acompanhada através de um display.

Em 2012, o teste foi bastante significativo. O Su-
per Hi-Vision foi utilizado para transmissão nas ruas 
de Londres durante os Jogos Olímpicos num esforço 
conjunto entre as emissoras NHK e a britânica BBC. 

Neste mesmo ano, o Super Hi-Vision torna-se a tec-
nologia de transmissão de sinais digitais audiovisuais 
recomendado pela UIT (União Internacional de Teleco-
municações) com o protocolo BT.2020
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O Futuro: em 2016, as transmissões das Olimpíadas 
do Rio de Janeiro serão recebidas por receptores em 
todo o mundo via satélite. E a previsão das transmis-
sões terrestres devem se iniciar no Japão no ano 2020. 

O Super Hi-Vision é, na verdade, o avanço da enge-
nharia de TV que oferece 33 megapixels, numa relação de 
4.320 pixels em linhas verticais e 7680 pixels, em linhas 
horizontais e comparado com o 2K, que é na verdade o 
sistema HD, em implantação na TV Digital no Brasil, tem 
uma relação exponencialmente maior já que o sistema HD 
apresenta 1.920 linhas verticais e 1080 linhas horizontais.

Enquanto o HD oferece uma oferta de som que pode 
utilizar a tecnologia com o sistema  multicanal 5.1, na 
plataforma Super Hi-Vision a oferta de som se dará 
num patamar de sistema multicanal de 22.2. Já imagi-
naram a eficiência?

Eu pude ver, no estande do futuro montado na ala 
norte da NAB, as demonstrações do sistema. Sua per-
formance de áudio e video é esplendida. Uma corrida, 

Por André Barbosa
Foto: Divulgação
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como a final dos 100 metros rasos em Londres 2012, 
vencida pelo flash-man Usain Bolt, é possível perce-
ber no último degrau das arquibancadas do estádio, 
ao fundo da imagem e com uma nitidez soberba, os 
detalhes perfeitos dos rostos e roupas dos assistentes. 

De fato, este é um esforço do STRL (NKH Science 
and Technology Research Laboratories), o Instituto de 
Pesquisa em Tecnológica da  NHK que é especializado 
em pesquisas sobre o futuro da radiodifusão. E que já 
prometeu para o segundo semestre deste ano, oferecer 
o Super Hi-Vision em seus projetos de  TVs Hibridas, 
ou seja, as que recebem sinais tanto pelas plataformas 
terrestre de radiodifusão como pela de Internet 

Ou seja, se constroem tecnologias para o futuro 
onde a este tempo, se prevê com a nitidez e planeja-
mento típico dos nipônicos, a convivência intensa entre 
TV e Internet. Realidade esta que está cada vez mais se 
configurando nos países onde a banda larga chega à 
todas a casas. O aparelho de TV continua cada vez mais 
sintonizando programações abertas ou da TV paga. 

E no Brasil? Por aqui, a intensa 
busca, legitima por sinal, da ofer-
ta universal de banda larga, talvez 
possa converter-se, de acordo com 
as decisões que tomemos, num pro-
cesso que inviabilize o caminho pro-
gressivo da tecnologia da TV Digital. 
Mas ela está aí e é maravilhosa.     

Celulares multiseg. Capitulo à parte.
A MMBi, uma empresa que surgiu 
em janeiro de 2009 no Japão para 
atender o dispositivo do Broadcast 
Act (a Lei de Radiodifusão) que por sua vez, criou a figura 
do modelo do operador de radiodifusão terrestre para re-
cepção móvel, lançou na feira da NAB um aparelho celular 
sui generis que não apenas realiza o sonho do público 
em ter em seu dispositivo móvel, várias programações de 
TV, TV a Cabo e Video On Demand como avança na dis-
tribuição destes sinais pelo ar, ou seja, sem passar pelas 
redes das empresas de telefonia, criando novas fontes de 
recursos para os radiodifusores japoneses.

Este novo ecossistema móvel foi apresentado pela 
NOTTV que é, de fato, a empresa de radiodifusão com 
quem a MMBi, operadora do sistema, tem um acordo para 
prestação do serviço multimidia por radiodifusão terrestre.

Como a foto acima comprova, os celulares estarão 
prontos a receber os sinais de até trinta programa-
ções diferentes simultaneamente. Este é um serviço 
que apesar de ser enviado por radiodifusão como as-
sinalamos, é pago. Ou seja, você assina e recebe o 
código que lhe permite ter em sua telinha os conteú-
dos oferecidos, de filmes, séries, programas de TV por 
demanda e, claro, TV ao vivo. No Japão já são 700.000 

assinantes, como afirma a NOTTV.
O que não quer calar em nossa garganta é: Porque a 

radiodifusão brasileira não luta para ter este serviço regu-
lamentado no país?  Obviamente, teríamos que modificar a 
lei de comunicação em vigor que data de 1962. E, portan-
to, abriríamos a oportunidade de discutir outros pontos do 
citado diploma legal como propriedade cruzada, exclusivi-
dade de produção de conteúdos, direito de resposta etc.

Na verdade hoje a lei obriga que a programação exi-
bida por radiodifusão para os receptores fixos seja a 
mesma a da exibida nos celulares. Não se permite mul-
tiprogramação privada. Há muitos interesses em jogo.

Mas, vamos combinar, que grande chance a radiodi-
fusão está perdendo em poder oferecer um serviço mul-
tiplataforma dentro do seus domínios da transmissão 
pelo ar sem pedir a benção as empresas de telecomuni-
cações. Não dá para entender. É, pessoal, os japoneses 
de lá são melhores que os nossos.

Novidades que eletrizaram os visitantes.
Quando a Samsung, em março 
deste ano, revelou seu novo 
smartphone de ultima geração, 
o Galaxy S4, a maioria dos afi-
cionados sul-coreanos focaram 
sua atenção neste dispositivo 
de cinco polegadas de espessu-
ra, 1920 x 1080 pixels na tela, 
seu processador-mãe quad-
-core  e sua câmera fotográfica 
digital de 13 megapixels.

Muito impressionante, sem 
dúvida, mas apenas etapas incre-

mentais na corrente evolução dos smartphones. Mais 
inovador, com certeza, são as promessas de implanta-
ção da tecnologia conhecida como HEVC nestes apare-
lhos integrados.

HEVC é a abreviatura para High Efficiency Video Co-
dding, ou Codificação de Vídeo de Alta Performance. 
É, na verdade, o sucessor para a tecnologia utilizada 
permitir a disponibilização de vídeos empacotados 
nos discos com tecnologia Blue-Ray e distribuída em 
irradiações de TV digital em Alta Definição em todo o 
mundo. O padrão atual é o H.264 ou MPEG 4 ou ainda 
Advanced Video Coding (AVC).

Então não será nenhuma surpresa  se o HVEC  tor-
nar-se em breve conhecido como H.265, ratificando a 
versão deste padrão no final de 2012.  Isto, verdadeira-
mente, é só uma formalidade. A União Internacional de 
Telecomunicações, UIT, em cujos registros e recomenda-
ções repousa a série H e seus parceiros nas questões 
audiovisuais, o ISO/IEC Moving Picture Experts Group 
(MPEG) já deram, ambos sua aprovação ao HEVC. 

Isto significa que montadoras como a Samsung e fa-

“Ou seja, se constroem 
tecnologias para o futuro 

onde a este tempo, se 
prevê com a nitidez e 

planejamento típico dos 
nipônicos, a convivência 

intensa entre TV e Internet”
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bricantes de chips como a californiana Broadcom, pro-
vedores de conteúdos como a Orange France além dos 
operadores de serviços de telefonia móvel como a NTT 
DoCoMo do Japão, podem anunciar produtos com a in-
corporação da tecnologia HEVC resguardado na ciência 
de que este standard terá ainda que ser complementa-
do em alguns poucos detalhes.

O estágio atual do H.265 levou três anos para se 
configurar, embora o trabalho exploratório na evolução 
do H.264 datem de 2004. Isto mostra como a decisão 
sobre a escolha do código de compressão de vídeo 
da TV Digital no Brasil foi acertada pois escolheu em 
primazia em todo o mundo  o uso desta tecnologia, 
aquele momento  inovadora, já em 2006. 

Só para conhecimento: o H.265 entregará um frame 
(quadro) com a mesma qualidade de percepção pela 
visão humana, mas usando apenas 50% do volume de 
dados transmitidos acrescidos do uso de apenas 50% 
do espaço de banda original. 

H.264  pode facilmente despejar imagens na resolução 
1920x1080 pixels na velocidade de 30 frames por segun-
do em modo progressivo, isto é, frame a frame, mas não 
suportaria as resoluções em 4K com 3840x2160 pixels e 
definitivamente deixado de lado quando se trata de re-

soluções em 8K com 7680x4320 pixels, padrão definido 
como Ultra HD Pictures (Videos em Ultra Alta Definição)

Para este avanço está concebido o padrão HEVC ou, 
como queiram MPEG5, ou H.265 que deverão tornar aces-
síveis estas resoluções para todos os dispositivos, sejam 
telefones celulares conectados através da tecnologia 4G 
LTE, sejam tablets ou aparelhos de Televisão Digital.

A revolução digital não para. A nova ordem tecnológica 
está sendo implantada e resta saber se para o uso da me-
lhora das reações sociais em todo o mundo, diminuindo 
diferenças, oferecendo conhecimento e informação ou se 
apenas se está pensando no negócio em si. Siddhartha 
Gautama estava certo. O caminho perfeito é o do meio.
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Novo satélite para o 
mercado brasileiro

SATÉLITE ANIK G1

D
iferente da maioria dos projetos, dimensio-
nar, lançar e operar um satélite geoestacio-
nário durante típicos 15 anos oferece desa-
fios maiores que propriamente a tecnologia 

e a gestão do projeto. Ao longo desse artigo vamos 
abordar esta  interessante missão do ponto de vista de 
uma operadora de satélite. Além dos desafios tecno-
lógicos, dispor de muitas competências e criatividade  
é essencial para cumprir um bom plano de negócio e 
atender com satisfação o cliente final.

O Plano 
Definir exatamente como será a configuração final e a 
cobertura de um novo satélite passou a ser um exer-
cício tão complexo quanto o tecnológico. É necessá-
rio estar alinhado com o negócio dos atuais clientes, 
entender o crescimento e desenvolvimento econômico 
de países e regiões no médio e longo prazo, prever 
em que localidades haverá maior ou menor demanda, 
estar atento a novos potenciais mercados e finalmente 
fazer uma excelente análise da concorrência. E o mais 
difícil de tudo, extrapolar este estudo para os 18 anos 
futuros. Após aprovar um plano de negócio para  um 
satélite, ainda é necessário esperar em média 3 anos, 
gastos entre a fabricação,  lançamento e início efetivo 
do serviço que dura, em média, 15 anos.

A Missão 
Muitas são as atividades ao longo do processo entre 
aprovar o projeto e lançar um satélite. Eis algumas das 
mais importantes:

- Definir a posição orbital e resolver as questões 
regulatórias.

- Contratação do foguete lançador e seguro. 
- Confirmar as faixas de frequencias de operação e  

as áreas de cobertura.
- Plano de migração de clientes e/ou  onde estará a 

nova capacidade a ser ofertada.
- Teste em órbita (IOT – In Orbit Test).

Terminada a fabricação, o satélite é  exaustivamente 
testado, integrado e enviado para a base onde será 
lançado. A Telesat trabalha neste momento no IOT de 
seu último lançamento bem sucedido -  o ANIK G1 deve 
iniciar seu serviço em Maio de 2013. 

Uma das coberturas mais importantes será a da 
América do Sul, que estão 100% dentro deste plano. O 
ANIK G1 é um exemplo típico de projeto de reposição 
mas que traz facilidades adicionais para os atuais e 
futuros clientes da Telesat. 

Com a colocalização com o ANIK F1 na posição orbi-
tal de 107.3W e a extensão da capacidade hoje já ofer-
tada, o ANIK G1 é uma opção representativa no merca-
do de televisão e mídia no Brasil. Além de garantir a 
continuidade dos serviços dos atuais clientes que hoje 
operam em banda C do ANIK F1 o novo ANIK G1 trará 
considerável quantidade de MHz para futuros projetos. 
Se um satélite tivesse um crachá de identificação, este 
seria o do ANIK G1 : 

ANIK G1
Posição Orbital: 107.3W
Fabricante: Space Systems Loral
Modelo: FS 1300
Foguete Lançador: Proton
Base: Baokonur Cosmodrome – Cazaquistão
Vida Útil prevista: 15 anos

Os desafios da operação e gestão de um satélite geoestacionário 
sob o ponto de vista de uma operadora de satélite.

Por Rodrigo Ramponi





88   Revista da SET  |  abril

artigo

Coberturas
Também conhecido como footprint, os mapas de co-
bertura contendo as curvas de nível de potência ain-
da são a melhor forma de representação gráfica para 
entender como um satélite pode conectar localidades 
sobre a superfície terrestre através de redes de dados 
(SCPC ou VSAT) ou distribuição de sinais (broadcast).

Tipicamente procuramos por dois mapas: o que 
representa a vantagem de subida e o que repre-
senta a vantagem de descida. Na subida, podemos 
ver as curvas de nível que mostram o ganho que 
o satélite provê numa dada direção. O parâmetro 
utilizado é o G/T cuja unidade é o dB/K. Já no mapa 
de descida consideramos os valores de potência 

de saturação EIRP cuja unidade é o dBW. Ambos 
os parâmetros tem sua importância peculiar do di-
mensionamento de projetos e definem a melhor 
opção para uma determinada rede.

Valores convencionais dessas curvas dependem da 
banda de operação (L, X, C, Ku, Ka), da potência dos 
transmissores e do tamanho das antenas a bordo do 
satélite. Não esquecendo também da estratégia de co-
bertura que cada operadora deseja ter. Uma regra vale 
para a maioria dos casos: Quanto maior a cobertura do 
feixe em área (Km2), menor são os valores de cobertu-
ra pois distribuir um potência finita sobre uma região 
maior significa reduzir proporcionalmente a densidade 
desta potência sobre a superfície da terra.

Figura 1 - EIRP - Cobertura em Banda C - ANIK G1. Figura 2 - EIRP - Cobertura em Banda Ku - ANIK G1.

Distribuição SD
Banda C

DVB-S
4.5 MHz

Mod: QPSK 3/4
Viterbi + RS

Eb/No = 5dBs
Ant. TX: 3.6m
Ant. RX: 2.4m

Disp > 99,9% aa
TX: Belo Horizonte
RX: Montes Claros

Distribuição HD
Banda C

DVB-S2
9 MHz

Mod: 8PSK 5/6
LDPC

Eb/No = 5.8 dBs
TX: 3.6m
RX: 3.6m

Disp > 99.9% aa
TX: Belo Horizonte
RX: Montes Claros

Contribuição SD
Banda C

DVB-S2
4.5 MHz

Mod: 8PSK 3/4
Turbo Code

Eb/No = 6dBs
TX: 2.4m
RX: 3.6m

Disp > 99.9% aa
TX: Montes Claros
RX: Belo Horizonte

Contribuição SD
Banda Ku

DVB-S
4.5 MHz

Mod: 8PSK 3/4
Turbo Code

Eb/No = 6dBs
TX: 1.8m
RX: 3.6m

Margem = 2.2 dBs
TX: Montes Claros
RX: Belo Horizonte
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A  tecnologia atual já permite uma grande flexibili-
dade na definição e distribuição desta potência dentro 
dos mapas de cobertura permitindo às operadoras a 
possibilidade de desenhar praticamente qualquer for-
ma de mapa. Entretanto, depois de fabricado e lança-
do, pouco há o que fazer em relação a redistribuição 
desta potência no satélite. Há algumas alternativas e 
opções como o reposicionamento de feixes e utilização 
de satélites fora de suas posições orbitais originais, 
mas em linha geral, dificilmente consegue-se excelen-
tes resultados em promover mudanças nas áreas de 
cobertura. Ou seja, as operadoras ficam  comprome-
tidas com as regiões originalmente previstas no pla-
no. Funcionalidades de reconexão de amplificadores 
(transponderes) entre feixes é uma forma de aumentar 
a flexibilidade da oferta de segmento espacial, mas 
isto não significa que as coberturas serão modificadas 
em seu desenho original.

Rodrigo Ramponi M. da Silva, 
Pósgraduado em Gestão de 
Negócios  no MBA do IBMec 
e pela PUC-RJ na curso 
LatuSensus de em Teleco-
municaçõe, terminou sua 
graduação em Engenharia 
na UERJ em 1996. Técnico 
Eletrotécnico pelo CEFET-RJ, 
iniciou sua vida profissio-
nal já no ensino médio. 

Como engenheiro iniciou sua carreira no programa 
de trainee da TV Globo, onde posteriormente ficou 
por mais 5 anos atuando na Engenharia de Jorna-
lismo. Como especialista em projetos de Telecom 
passou por empresas de grande porte como Impsat 
e Telemar e hoje é responsavél pela Engenharia da 
Telesat para a América Latina.

Figura 3 - Aplicação - Distribuição Regional SD - Banda C

Figura 5 - Aplicação - Contribuição Regional SD - Banda C Figura 6 - Aplicação - Contribuição Regional SD - Banda Ku

Figura 4 - Aplicação - Distribuição Regional HD - Banda C
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Redes de frequência única
SINGLE FRENQUENCY NETWORK

R
edes de frequência única já são uma realidade 
em diversos países da União Europeia e apontam 
para um futuro promissor na revolução digital 
da mídia nacional. Abordaremos este complexo 

tema em 3 etapas, em uma sequência de 3 artigos, sendo 
este o primeiro da série, que abordará os conceitos bási-
cos envolvidos no planejamento de redes SFN.

O desligamento dos sinais analógicos de televisão 
no Brasil, inicialmente previsto para 2016 e recentemen-
te alterado para 2018 segundo a Secretaria de Serviços 
de Comunicação Eletrônica (SCE), com testes previstos 
ainda para este ano. O objetivo deste apagão inicial 
é simular o desligamento do sinal analógico antes da 
transição para o sinal digital no país. Sendo assim di-
versas redes de televisão entram em alerta buscando 
soluções para o gargalo das faixas de frequência dispo-
níveis e muitas já estão projetando e implementando 
soluções utilizando SFN (Single Frequency Network).

As SFN têm por objetivo aumentar a eficiência na 
utilização do espectro de radio frequência, permitindo 
um número maior de emissoras em comparação à tra-
dicional MFN (Multi Frequency Network) como também 
um aumento na área de cobertura e redução de falhas 
na recepção, uma vez que a potência total recebida 
aumenta nas áreas de sobreposição de sinal, atribuída 

© Fonte: Technical Overview of Single Frequency Network,Author: Olivier MILET is the product manager for the Head-End 
product line at ENENSYS.

Figura 2 - Rede SFN (Silgle Frequency Network), a mesma 
área anterior agora coberta por uma única frequência.

Figura 1 - Redes MFN (Multi Frequency Network) 
utilizadas atualmente.

Frequência: 666 MHz
BW: 6 MHz

Frequência: 682 MHz
BW: 6 MHz

Frequência: 674 MHz
BW: 6 MHz

Frequência: 682 MHz
BW: 6 MHz

a uma interação construtiva proposital.
Todavia, para melhor compreendermos o funcionamento 

de uma Rede SFN é necessário rever alguns conceitos sobre 
múltiplos percursos e a natureza do canal de propagação.

Como se pode perceber pela imagem (Fig. 3), dada a 
natureza dispersiva no tempo do canal de propagação, 
o sinal ao sair da antena se propaga no ar em várias 
direções e encontrará no caminho diversos obstáculos. 
Um dado ponto de recepção, eventualmente receberá 
sinais provenientes de direções diferentes. Cada sinal 
apresenta um atraso diferente por ter percorrido distân-
cias diferentes. Este efeito é conhecido como multiper-
cursos. Assim, até o sinal propagado chegar ao receptor 
final, ele irá sofrer inúmeras reflexões, de tal forma que 
este acaba recebendo várias versões do mesmo sinal 
em tempos diferentes. Ocorre, então, na entrada do re-
ceptor, uma interferência entre símbolos (ISI-Intersym-
bol Interference), resultante desses múltiplos percursos 
que o sinal toma. Quanto maior a taxa de dados, menor 
o tempo símbolo, e, portanto, maior a sua parcela re-
lativa de tempo que sofrerá a interferência. Lembrando 
que o aumento da potência apenas irá melhorar a rela-
ção sinal-ruído e não a ISI.

A análise deste comportamento do canal é feita 
através do levantamento de sua Resposta Impulsiva, 

Uma tecnologia capaz de aumentar a eficiência 
no uso do espectro e a probabilidade de recepção, 
desde que bem compreendida e implementada.

Por Vanessa Lima,
Luiz Eduardo Machado 
e Felipe Amaral Barcia
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© Fonte: Peter Christ’s Mobile Television and Innovative 
Receivers, lecture on CORDIS Community Research and 
Development, AC318 MOTIVATE.

© Fonte: Linear

© Fonte: Linear © Fonte: Linear

também conhecida como delay profile analysis, ghost 
patern analysis ou multipath partern. O efeito final dos 
múltiplos percursos é o surgimento de ecos que provo-
cam desvanecimentos (fadings) seletivos na frequência 
no sinal  recebido. A quantidade de ecos que chegam 
em um receptor é igual à quantidade de obstáculos  
encontrados pelo sinal. Para lugares com poucos obs-
táculos, como uma zona rural, por exemplo, o receptor 
experimentará ecos curtos no tempo. Para zonas ur-
banas, com inúmeros obstáculos, o receptor terá uma 
infinidade de ecos do mesmo sinal e longos no tempo. 
Estes ecos são extremamente danosos para as trans-
missões de TV Analógica, pois são os responsáveis pe-
los famosos “fantasmas” na imagem do televisor analó-
gico. Diferentemente das transmissões analógicas, nas 
transmissões digitais os ecos perdem o posto de vilão 
e são usados a favor de uma melhor recepção, sendo 
este conceito a base da operação das redes SFN.

Uma rede SFN nada mais é que uma inserção inten-
cional e controlada de um “múltiplo percurso” dentro 
da janela de tempo protegida pelo intervalo de guar-
da. Para o receptor, independe estar dentro de uma 
rede SFN ou em um ambiente com múltiplos percursos. 

Figura 4 - Área de intersecção dos sinais de RFFigura 3 - Multiplos percursos do sinal de RF

O ponto crucial das redes SFN se encontra dentro da 
área de sobreposição (Fig. 4), pois para que a recepção 
funcione de forma eficiente, as estações transmissoras 
devem disponibilizar o mesmo sinal (mesmo BTS), ao 
mesmo tempo e dentro da janela de tempo determina-
da pelo intervalo de guarda.

A área de sobreposição é definida como a região 
do espaço geográfico onde a diferença de potên-
cia entre os sinais interferentes de mesma frequên-
cia é maior ou igual a -30dB. Sendo assim podemos 
traçar basicamente três cenários típicos de área de 
sobreposição(overlapping):
• Ideal: área de sobreposição = 0, sem necessidade de 
sincronismo. (Fig. 5).
• Real: os transmissores devem trabalhar de forma sín-
crona, ajustados de forma a garantir o alinhamento do 
sinal no centro da área de sobreposição. (Fig.6)
• Crítico: os transmissores devem trabalhar de forma 
síncrona, ajustados de forma a garantir o alinhamen-
to do sinal para a área de maior concentração de re-
ceptores. Nas regiões onde o atraso entre os sinais é 
superior ao Tempo de Guarda, o sinal mais atrasado é 
considerado ruído interferente. (Fig.7)

Figura 5 – Área de sobreposição ideal, não há sobreposição

IDEAL
Área de Sobreposição = 0

TX 1 TX 2

Área de Sobreposição 

TX 1 TX 2

Figura 6 – Área de sobreposição real

REAL
d < TG * 3*10e8 [m]

d: distância máxima da área de sobreposição
TG: Tempo de Guarda em micro segundos

TX 1 TX 2
d
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A manipulação e ajuste desse tipo de rede ocorrem 
por meio de basicamente três parâmetros: O modo (nú-
mero de pontos da transformada discreta de Fourier), 
o intervalo de guarda e o ajuste de atraso(delay). O 
modo e o intervalo de guarda (IG) definem qual é a 
área de intersecção máxima em que uma rede SFN é 
capaz de funcionar. Se um receptor fica fora desta área 
coberta pelo intervalo de guarda e continua recebendo 
sinais dos dois (ou mais) transmissores da rede, o sinal 
recebido fora da janela de tempo permitida deixará de 
ser um sinal útil e passará a ser um sinal interferente. 
Dependendo do nível deste sinal agora interferente, a 
recepção como um todo poderá ser comprometida. 

O ajuste de atraso (ou delay), permite que se mova 
a área protegida pelo intervalo de guarda, a fim de 
posicioná-la na região de maior interesse, por exem-
plo para uma região com maior concentração de teles-
pectadores. Uma situação onde esse ajuste provou-se 
fundamental foi o caso na região sul do país que, em 
2010 (hoje já se encontra desativada) onde dois trans-
missores (Fig. 10) sincronizados em SFN, transmitiam 
para uma região de interesse, mas fora do intervalo de 
guarda. Ajustando o delay de um dos transmissores foi 
possível um melhor alinhamento dentro do intervalo de 

Figura 7 – Área de sobreposição crítica

CRÍTICO
d > TG * 3*10e8 [m]

d: distância máxima da área de sobreposição
TG: Tempo de Guarda em micro segundos

TX 1

d

TX 2

Tabela 1 – Intervalos de Guarda

D/T

1/4

1/8

1/16

1/32

sec

252

126

63

31.5

Km

75,6

37,8

18,9

9,45

Figura 8 – Ganho aditivo: função do aumento da intensidade de campo devido a incidência de dois ou mais 
sinais na antena receptora.

guarda do sinal na área habitada desejada, neste caso 
em particular, deseja-se atender a região de Sapucaia 
do Sul, que já se encontra fora da região protegida pelo 
intervalo de guarda. Adicionou-se então um atraso adi-
cional na estação de Porto Alegre a fim de mover a área 
protegida para o território de Sapucaia do Sul.

O diagrama (Fig. 8)mostra que a sobreposição da 
área de cobertura de duas estações SFN leva a uma 
distribuição mais uniforme da potência irradiada, acar-
retando no aumento da confiabilidade da rede por dois 
motivos principais: aumento da densidade de potência 
e maior probabilidade de recepção do sinal. 

Redes SFN possuem projeto e implementação bastante 
complexos em comparação com a tradicional rede MFN. 
Porém, (Fig. 9), em redes MFN, é necessário trabalhar com 
transmissores de altíssima potência a fim de cobrir uma 
grande área, sendo que, assim, nas áreas próximas ao trans-
missor haja um “desperdício” de potência. Ao se trabalhar 
com redes SFN para cobrir uma mesma área, utilizam-se mais 
transmissores com potência individual menor, o que aumen-
ta também a confiabilidade da rede como um todo.

Adicionalmente, o uso da mesma frequência para 
cobrir áreas próximas resulta em um melhor aprovei-
tamento do espectro do sinal, permitindo um maior 
crescimento dos canais de TV.

Evidentemente nem todos os impasses em redes SFN 
são tão simples com este caso de Porto Alegre e região. O 
emprego em larga escala das SFN exige treinamento avança-

© Fonte: Linear

© Fonte: Linear

d (m)

© Fonte: Excel, tabela padrão de intervalos de guarda.
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Figura 9 – Ganho aditivo: Junção do aumento da intensidade de campo devido a incidência de dois ou mais sinais na antena receptora.

Figura 10 – Caso real de aplicação SFN.
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do aos profissionais e urge de tempo hábil, já indisponível. 
Seu alto custo exige das emissoras não só grandes investi-
mentos na compra dos equipamentos da rede e softwares 
de predição de cobertura, bem como preparação do corpo 
técnico para as instalações e operações da rede. A forma 
mais rápida de expansão da TV Digital seria a utilização de 
MFN, visando uma migração gradativa para frequência única 
no futuro. Os cuidados para dimensionar uma SFN serão 
tratados em edição posterior, assim como novas considera-
ções a respeito da implantação de diferentes tipos de SFN.
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Sua emissora ainda sobe SD e HD
em canais diferentes?

Conheça a tecnologia 4S de down converter
e use apenas um canal.

Com a tecnologia FR-200 da 4S, você poderá utilizar apenas o canal HD 
e ter um sinal SD com a mesma formatação. O logotipo da sua emissora 
será mantido na posição original, contemplando os 16 canais de áudio, 
closed caption e AFD on-line. 

CONHEÇA A TECNOLOGIA FR-200 DA 4S E VENHA PARA O FUTURO.
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