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Novidades na volta do vestiário
Este ano, o país começa a viver a realidade de sonhos forjados após o 
anúncio dos eventos esportivos. Porém, para o setor, a bola da vez parece 
não ser o que acontece ao redor das quatro linhas, mas sim o derbi entre 
operadoras de telefonia e broadcasters pela faixa dos 700 MHz. Chamar 
de disputa seria injusto, pois ainda não foi iniciada uma “briga” entre 
as equipes, mas a ansiedade de entrar em campo cresce a medida que 
avançam os estudos realizados pelo Grupo SET de Interferências Mútuas 
de LTE x TV em convênio com o Laboratório de TV Digital da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. O CPqD e Anatel realizam seus estudos também. 

E lembrem-se: Agora, não pode mais gritar que o árbitro marca pênalti. A partir 
de 12 de julho entra em vigor o controle do áudio entre as programações e 
os intervalos comerciais das emissoras de televisão que operam no sistema 
digital. E se você desconhece as sanções é melhor procurar saber, pois é 
cartão vermelho direto. Tal qual um amistoso para o Congresso da SET em 
agosto, a edição de Curitiba, do SET Regional, abordou o tema do Loudness 
de forma minuciosa e bem explicativa. O mesmo tema será abordado em 
Recife. Fica o conselho para quem ainda tem dúvidas. O SET Regional Recife 
será realizado um dia antes de começarem a mandar os atletas para o 
chuveiro. Estranha-se que apenas as emissoras de TV aberta sejam objeto de 
controle de loudness, enquanto os conteúdos exibidos em operadoras de TV 
por Assinatura não sejam.

O conhecimento é a estratégia ideal para uma boa formação em campo e 
a garantia do melhor resultado ao final da partida e com esse pensamento 
nasce o SET Business. Uma ferramenta de informação geral que busca reunir 
algumas notícias importantes que saíram na mídia. Não só broadcast, mas 
também economia, política, tecnologia e outros temas. Assine a newsletter.

Aproveitando a posse de bola, durante o SET Regional, pudemos ouvir o 
ministro Paulo Bernardo, o secretário Genildo Lins e Marconi Maya, da Anatel, 
sobre como deve proceder o desligamento do sinal digital nos próximos anos 
e dentre os detalhes que foram ditos parece que teremos prorrogação, ou 
seja, ao invés do switch-off acontecer em um único momento (2016), decidiu-
se começar o processo em 2015 e prolongar até 2018 para que, aos poucos, 
as emissoras e a população possam se ajustar. Aliás, números apresentados 
no SET Regional, revelam que a indústria precisará de reforços para substituir 
toda a massa instalada de aparelhos de televisão que hoje não conseguem 
fazer a recepção do sinal.

Levando em consideração que nosso país é formado por 200 milhões 
de técnicos, a reportagem de capa é uma análise da opinião de técnicos, 
engenheiros, especialistas e diversos profissionais que compõe o setor. Além 
do tema da feira – Metamorfose – os entrevistados analisam questões como a 
Monetização e a chegada da Tecnologia de Informação no ambiente broadcast.

Importante destacar os testes com 4K que a Sony fará durante a Copa das 
Confederações e o artigo do Prof. Dr. Francisco Machado, da Unesp, que 
revela alguns ensaios das primeiras jogadas da convocação da Segunda 
Tela, como ferramenta complementar de qualquer programa de televisão, 
seja ao vivo ou gravado, ficção ou reality show. Ainda sobre a NAB 2013, 
nessa edição da Revista da SET você pode conferir mais um pouco do 
que a maior feira do mundo, do nosso setor, reservou quanto as soluções 
direcionadas para a produção esportiva. 

Enfim, tenha uma boa leitura e espero que ao final destas páginas, 
quando o árbitro erguer os braços e apontar o meio de campo, possamos 
comemorar mais uma goleada.

Olímpio José Franco 
Presidente da SET

Revista da SET
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO
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4G funcionando nas 
cidades da Copa das 
Confederações
Brasil será o primeiro país a sediar um evento futebolístico de escala 
mundial com a tecnologia de quarta geração.

Copa das Confedereções

D
esde 30 de abril passado, as seis cida-
des-sede da Copa das Confederações 
2013 da FIFA  – Brasília, Salvador, Re-
cife, Belo Horizonte, Fortaleza e Rio de 

Janeiro – têm disponíveis os serviços da tecnolo-
gia 4G para dispositivos móveis com pelo menos 
50% de cobertura.

De acordo com o MiniCom, o estabelecido nos 
contratos com as operadoras vencedoras da lici-
tação, ocorrida em abril de 2012, é que as áreas 
dos estádios e aeroportos deverão estar com a 
tecnologia disponível. Essa licitação do 4G prevê 
contratos com duração de 15 anos, prorrogável 
por outros 15 anos. Assim, apesar de atender à 
demanda da Copa das Confederações, Copa do 
Mundo de 2014 e depois as Olimpíadas, “a tec-
nologia 4G vai beneficiar diretamente o usuário 
brasileiro”, disse o ministro das Comunicações, 
Paulo Bernardo.

Segundo Bernardo, a Anatel fez acordo com as 
operadoras para garantir a cobertura de internet 
dentro dos estádios para todos os torcedores. “A 
inclusão de cobertura do 4G dentro dos estádios é 
uma inovação”, destacou e acrescentou que o Bra-
sil é o primeiro país a sediar um evento mundial 
com a tecnologia de quarta geração.

Bernardo fez questão de afirmar que o serviço 
de internet mais rápida tem o objetivo final de 
atender às demandas do país por mais e melhores 
tecnologias que fiquem a serviço do aumento da 
competitividade da economia brasileira.

por fernando Moura
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Primeira antena 4G instalada no 
país no entorno do 
Estádio Nacional Mané Garrincha, 
em Brasília. 
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Sony apresenta a 
pmw-300 da linha xDCam
pmw-300 é a primeira camcorder semi-ombro com três sensores 
CmOS Exmor Full-HD de ½ polegada.

sony profissional

A 
Sony anunciou recentemente a PMW-
300, uma camcorder da linha XDCAM, 
equipada com três sensores CMOS Ex-
mor Full-HD de ½ polegada, que são ca-

pazes de fornecer imagens incríveis, mesmo em 
condições de pouca luz. A PMW-300 é ideal para 
os produtores que necessitam de uma camcor-
der flexível semiombro, que pode ser facilmente 
adaptada para atender a uma ampla gama 
de produções. 

Uma evolução do modelo PMW-
-EX3, líder na indústria, a PMW-300 
é capaz de gravar 50Mbps em MPEG 
HD422, atendendo aos padrões de 
transmissão em todo o mundo. A 
alta taxa de bits garante uma exce-
lente captura de cenas em movimen-
to rápido, enquanto suas característi-
cas de sub-amostragem de croma são 
perfeitas para uma ampla gama de áreas 
de codificação de vídeo, tais como VFX e aplicações 
de chroma-key. A camcorder também poderá ser atu-
alizada no futuro para a utilização do codec XAVC 
da Sony, dessa forma aumenta o ciclo de vida do 
produto para garantir o máximo de retorno sobre o 
investimento. O suporte XAVC para HD tem disponi-
bilidade prevista para 2014. 

“A Sony continua trabalhando para lançar produtos 
mais inovadores da linha que atende o segmento pro-
fissional brasileiro. Já trouxemos inclusive equipamen-
tos 4K como projetores digitais de cinema e câmeras 
de cinematografia digital”, afirma Carlos Paschoal, ge-
rente geral de Marketing da Sony no país.

Os três sensores CMOS Exmor Full-HD de ½ pole-
gada oferecem alta sensibilidade à luz e baixo ruído 
de imagem. Como consequência, fornecem imagens 
nítidas de alta resolução, mesmo em condições de fil-
magem com baixa luminosidade. A camcorder também 
inclui a avançada tecnologia de processamento de sinal 
da Sony, que suprime o ruído de forma eficaz e, assim, 
cria visivelmente imagens de altíssima qualidade.

A PMW-300 pos-
sui a mesma caracte-

rística da linha EX-mount de lentes 
intercambiáveis como a PMW-EX3, 

tornando-a compatível com vários tipos de 
lente de ½ polegada e também de ⅔. Existem dois 
tipos de pacotes de lentes previstos para estarem dis-
poníveis para a PMW-300. Um deles é com uma lente 
de zoom de 14x, e o outro é com uma lente com zoom 
de 16x. Ambas as lentes têm um anel de foco para 
troca rápida entre foco automático e manual.

Apresenta visor colorido LCD de 3,5 polegadas 
com resolução HD (960x540 pixels), o que permite 
foco preciso para filmagens HD, enquanto a interface 
de controle remoto padrão 8-pinos e a capacidade 
de operação multicâmera permitem que a PMW-300 
possa ser usada em configurações 3D e sistemas de 
câmeras high-end.

Com saída HD-SD/SDI e HDMI, a PMW-300 é 
capaz de se conectar não somente com a infra-
estrutura das emissoras de TV, mas também com 
dispositivos equipados com entradas HDMI. As 
interfaces de timecode e genlock permitem o uso 
em configurações multicâmera e configurações 
3D. O conector remoto padrão 8-pinos permite 

por divulgacão/sony
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o ajuste remoto a partir de um controle remoto 
vendido separadamente.

A PMW-300 tem um modo de gravação padrão de 
1080/23.98p, o que oferece uma vasta gama de op-
ções de filmagem. A mudança de até 720/23.98p per-
mite que a camcorder faça até 2.5x de câmera lenta. 

Com base no feedback dos clientes a PMW-300 
possui um design inovador de semiombro que tem um 
hand grip rotativo, permitindo conforto na gravação 
durante longos períodos de tempo. O corpo de liga 
de magnésio da camcorder oferece robustez como a 
antecessora, PMW-EX3, e pode suportar até mesmo os 
mais severos ambientes de produção.

Como todas as camcorders XDCAM com gravação 
em memória de estado sólido da Sony, a PMW-300 
possui a opção mais flexível de mídia de gravação 
no mercado, permitindo aos clientes escolher de 
acordo com seu orçamento e aplicação, podendo 
ser no cartão de memória profissional SxS da Sony, 
bem como outras mídias, tais como SD, Memory Sti-
ck e cartões XQD.

Um adaptador opcional wireless, atualmente em 

desenvolvimento, irá melhorar a gravação proxy, 
transferência wireless, visualização via Wi-Fi e en-
trada de metadados. A data de disponibilidade ao 
mercado ainda não está fechada. Além disso, para 
melhorar a utilização da PMW-300 pelos profissio-
nais, é possível acoplar microfones profissionais da 
linha UWP da Sony.

“A PMW-300 incorpora todos os recursos líderes 
de mercado de nossa família XDCAM em uma camcor-
der semiombro HD422 50Mbps”, disse Paula Cruz, 
Gerente de Produto, Sony Professional Solutions, 
Sony Brasil. “Trabalhamos muito próximos de nossos 
clientes e sabemos que há uma forte demanda por 
uma camcorder semiombro versátil que foi projetada 
para atender às necessidades de emissoras de TV, 
produção e eventos em geral”.

A PMW-300 com a lente de 14x de zoom estará 
disponível no mercado em outubro de 2013. A PMW-
300 com a lente de 16x de zoom está atualmente em 
desenvolvimento e está prevista para estar disponível 
ainda em 2013.
www.sonypro.com.br
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a Internet of Everything 
deve gerar lucros de 
US$ 613 bilhões em 2013
Líderes empresariais acreditam que o mercado de trabalho, 
os salários e a segurança da informação irão melhorar com a 
Internet de Todas as Coisas (IoE – Internet of Everything). No Brasil 
espera-se que a IoE gere ganhos de US$ 17,3 bilhões em 2013.

inTerneT of everyThing

S
egundo a Cisco, a IoE permitirá que empre-
sas do setor privado gerem pelo menos US$ 
613 bilhões em lucros globais em 2013, de 
acordo com a pesquisa de índice de valor da 

IoE da Cisco (IoE Value Index). O relatório concluiu 
que as empresas que otimizarem as conexões en-
tre pessoas, processos, dados e coisas, para se tor-
narem mais eficientes e criarem novas experiências 
para os clientes, gerarão lucros maiores.

O estudo realizado junto a 7.500 empresas mun-
diais e líderes de TI em 12 países relata, explica o 
comunicado, que os Estados Unidos, a China e a Ale-
manha devem obter o maior valor em 2013. Porém, 
o estudo concluiu também que as empresas pode-
riam quase dobrar esses lucros por meio da adoção 
de práticas de negócios, abordagem de clientes e 
tecnologias que aproveitassem a IoE. Embora a IoE 
já oriente os lucros das empresas do setor privado, 
estima-se que US$ 544 bilhões adicionais poderiam 
ser obtidos se as empresas ajustassem suas estraté-
gias para aproveitarem melhor a IoE.

“A Internet de Todas as Coisas tem potencial para 
reformular consideravelmente nossa economia e mo-
dernizar os principais setores. A questão é quem sairá 
na frente e irá prosperar nessa nova economia. Este 
estudo nos mostra que o sucesso não será baseado 
na localização ou tamanho da empresa, mas sim em 
quem se adaptará mais rapidamente”, diz Rob Lloyd, 
presidente de desenvolvimento e vendas da Cisco.

Segundo o estudo, 69% das empresas declararam 
que pensam que o mercado de trabalho mundial per-
maneceria igual ou melhoraria por causa da IoE, e  
89% pensam que os salários aumentariam ou perma-
neceriam iguais. 

Além disso, os líderes empresariais acreditam que a 
Internet de Todas as Coisas ajudará a gerar uma melhor 
segurança da informação - uma indicação de que eles 
compreendem a importância da segurança e da priva-
cidade no crescimento da IoE. 50% dos líderes empre-
sariais declararam que a IoE aumentaria a segurança, 
enquanto 26% pensam que não haveria mudanças. 

Os 12 países que participaram do estudo, que repre-
sentam quase 70% do Produto Interno Bruto mundial,os 
Estados Unidos esta em primeiro lugar com US$ 253 bi-
lhões, seguido da China com US$ 76,9 bilhões.O Brasil 
se ubicou no 10º lugar com US$ 17,3 bilhões.

A Internet de Todas as Coisas é a conexão em rede 
de pessoas, processos, dados e coisas, e o valor 
cada vez maior que ocorre quando “tudo” se encon-
tra na rede. Várias transições de tecnologia – incluin-
do a Internet das Coisas, mobilidade crescente, a ur-
gência pela computação em nuvem e a importância 
cada vez maior do big data – estão se reunindo para 
possibilitar a IoE. 

Segundo a Cisco, “estamos nas etapas iniciais de 
desenvolvimento da Internet de Todas as Coisas, mas 
as empresas têm grandes incentivos para se adapta-
rem e utilizá-la. Durante a próxima década, US$ 14,4 
trilhões em lucros podem ser obtidos pelas empresas 
que tirarem proveito da IoE para criar novo valor, ou 
para obtê-lo de concorrentes que não se adaptam de 
forma rápida e eficiente para lançar mão das novas 
inovações”, finaliza o comunicado.
http://internetofeverything.cisco.com/

por fernando Moura
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Guatemala adota sistema 
nipo-brasileiro de TV digital
Nos últimos anos, técnicos do país avaliaram o ISDB-T e 
chegaram a participar de reuniões e treinamentos no Brasil.

sisTeMa nipo-brasileiro de Tv digiTal

O 
governo da Guatemala 
publicou em seu Diário 
Oficial a adoção do ISDB-
-T depois de vários anos de 

analise do sistema. O país é o 14º a 
adotar o sistema nipo-brasileiro de TV 
Digital, que também foi escolhido pelo 
Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, 
Peru, Equador, Venezuela, Costa Rica, Filipinas 
e Botswana, além de Brasil e Japão. Honduras e 
El Salvador, países vizinhos da Guatemala, também de-
monstraram interesse pelo ISDB-T, mas ainda não divulgaram 
qual sistema irão utilizar.

Segundo informações do governo da Guatemala, o país realizará 
o apagão analógico a partir de 2015 seguindo as recomendações da 
União Internacional de Telecomunicações (UIT) mas a implantação 
da TV Digital será realizada como no resto dos países da região de 
forma gradual.

A decisão pelo sistema  nipo-brasileiro de TV Digital foi anunciado 
pelo ministério das Comunicações, infraestrutura e vivenda (CIV) do 
país a través do “acuerdo gubernativo 226-2013”, que decretou a 
implementação do sistema ISDB-T na Guatemala.

O secretário de Telecomunicações do MiniCom do Brasil, 
Maximiliano Martinhão, comemorou a notícia, destacando 
que a escolha foi bastante estudada. “Nos últimos anos, 
técnicos do país avaliaram o sistema nipo-brasileiro de 
TV Digital, assim como outros sistemas”. Nesse período, 
foram realizados alguns treinamentos e reuniões no Brasil. 
“Nós também enviamos especialistas para um seminário sobre 
o ISDB-T na Guatemala”, acrescentou.

Segundo o secretário, agora que a escolha pelo ISDB-T foi concretizada, o 
Brasil deverá firmar acordos de cooperação com a Guatemala. “A parceria deve 
incluir cursos e capacitações tanto no campo industrial quanto de pesquisa e 
inovação, assim como fizemos com os outros países que já adotaram o siste-
ma” afirmou Martinhão.

O secretário lembrou que a notícia também traz consequências positivas para 
as outras nações que já optaram pelo ISDB-T. “Quanto mais países aderirem ao 
nosso sistema, maior será o nosso ganho de escala”, explicou.
www.civ.gob.gt

por fernando Moura
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Começa implantação do 
anel óptico sul-americano
a iniciativa, que conta com apoio do ministério das Comunicações, 
integra as redes de telecom do Brasil e Uruguai.

pTTs inTernaCionais

F
oi inaugurado em Santana do Livramento (RS) 
o que está sendo chamado de o primeiro ca-
minho digital binacional, a integração das re-
des de telecomunicações entre o Brasil e Uru-

guai, o primeiro passo para a implantação efetiva do 
anel óptico entre os países da América do Sul. A rede 
comum foi resultado de parceria da Telebras com a 
Antel, empresa de telecomunicações do país vizinho.

Segundo o ministro das Comunicações, Paulo Ber-
nardo, que participou na manhã desta terça-feira da 
inauguração, “o caminho está aberto para nos conec-
tarmos com os países vizinhos e assim avançarmos 
para a grande interligação entre os países da fronteira”.

A integração das redes dos dois países permitiu a 
instalação do primeiro Telecentro Binacional da Amé-
rica Latina em Santana do Livramento (RS), cidade 
que faz fronteira com Rivera, no Uruguai. Numa praça 

comum aos dois países, foi instalado sistema de wi-fi 
grátis para atender à população dos dois países. “Com 
este investimento”, disse Bernardo, “a população da 
cidade brasileira e uruguaia tem uma nova forma de 
lidar com a informação e entra de fato na era digital”.

Com o objetivo de proporcionar ao Estado uma 
rede de alta velocidade, serviços de transmissão de 
voz, dados e imagem com qualidade, a iniciativa vai 
integrar as rede de telecom de Brasil e Uruguai, be-
neficiando tanto os moradores de Livramento quanto 
os de Rivera, cidade uruguaia com a qual faz divisa.

O telecentro funcionará na prefeitura de Livramento 
e também vai oferecer cursos de informática à popula-
ção dos dois países. Os 20 computadores do telecen-
tro, doados pela Caixa Econômica, estarão configura-
dos com padrões de acessibilidade para os portadores 
de deficiência visual.

fonte: Minicom

Unotel Telecom ingressará 
no mercado de DTH em 2014
a empresa aposta em novo projeto de TV por assinatura, 
atendendo às demandas do mercado brasileiro. 

UnoTel TeleCoM

por fernando Moura

E
m comunicado à imprensa, a Unotel Telecom in-
formou que “com o intuito de ampliar o campo 
de atuação da empresa, empresa especialista 
em soluções de IP trânsito, transporte de da-

dos, vídeo, telefonia IP e serviços para o segmento de 
ISPs, irá disponibilizar também o serviço de televisão 
DTH (Direct To Home), a partir do início de 2014”. 

Assim, a empresa pretende começar a operar em 
um sistema, que segundo dados da ANATEL (Agência 
Nacional de Telecomunicações) referentes a fevereiro 

de 2013, disse o comunicado, “conta com mais de 
16,6 milhões de acessos de TV por assinatura, com a 
DTH representando 61,5% dos acessos”. 

O projeto de TV em DTH idealizado pela Unotel 
Telecom contará com sinal criptografado, oferecen-
do mais segurança; conteúdo customizado; possibi-
lidade de inserção de publicidade local. Além disso, 
explica o comunicado, “irá contribuir, de forma rentá-
vel, com o aumento do retorno do investimento aos 
provedores de internet, por proporcionar um valor 
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mais expressivo por assinante, se comparado aos 
serviços prestados pela concorrência”. 

“Analisando o cenário do mercado brasileiro, acre-
ditamos que esse é o momento ideal para lançarmos 
nosso projeto de TV. Atualmente, apenas 30% da 
capacidade do setor está sendo explorada, ou seja, 
ainda há muito espaço para crescer. Nosso grande di-
ferencial é que atuamos de forma neutra no mercado, 
não competindo com nossos clientes, pois acredita-
mos ser mais vantajoso unir a força-tarefa em ações 
direcionadas no segmento B2B”, explicou Fernando 
Ambrósio, gerente responsável pelo projeto.

A empresa proporciona “aos clientes soluções em dife-
rentes segmentos, com atendimento ágil e de qualidade, 
graças a uma equipe especializada. Também disponibili-
za atendimento personalizado e flexibilidade, para que 
o serviço prestado se adeque às necessidades especí-
ficas de cada instituição”. Atualmente a empresa utiliza 
mais de 16 mil quilômetros de fibra óptica, que atingem 
aproximadamente 3,5 milhões de usuários corporativos e 
residenciais, em cerca de mil cidades diferentes.

fernando Moura
revista da seT

 fernando.moura@set.org.br

Openet adquire a 
Irlandesa Forkstream 
Tecnologia da Forkstream permitirá que um dispositivo móvel 
direcione fluxos de dados por redes múltiplas, simultaneamente.

aQUisiçÃo

por redação

A 
Openet, empresa global de serviços e softwa-
re de gerenciamento de transações em tempo 
real, anunciou a aquisição da irlandesa Forks-
tream, baseada em Dublin. Uma empresa com 

origens na University College Dublin, e suportada pela 
Enterprise Ireland . A tecnologia da Forkstream permite 
que as operadoras definam políticas para rotear strea-
ms de dados móveis entre redes de acesso diferentes, 
assegurando uma experiência ágil ao usuário. 

Segundo o comunicado, com esta compra as tecnolo-
gias das duas empresas poderão interagir e proporcionar 
um controle granular de políticas de descarga de tráfego 
e permite novos modelos de negócios que incluem op-
ções específicas de serviço para uma rede de acesso. 

A tecnologia da Forkstream somada à solução In-
teraction Gateway possibilita que as operadoras ge-
renciem suas políticas de acesso à rede utilizando a 
Função de Regras de Controle de Políticas. “A plata-
forma é totalmente compatível com os padrões 3GPP 
Access Network Discovery e Selection Function (ANDSF) 
que permitem aos dispositivos dos consumidores finais 
descobrirem e se comunicarem com redes que não se-
jam 3GPP, como WiFi ou WiMAX”, explica o comunicado. 

“Integrar a Forkstream ao ecossistema de PCC (Po-
licy and Charging Control) da Openet permite que 

nossos consumidores superem muitos desafios re-
lacionados à integração ágil a múltiplas redes de 
acesso com serviços de telefonia celular. Eles de-
senvolveram uma solução robusta que assegura a 
continuidade da operação por diversas redes e o 
gerenciamento do fluxo, o que é crucial para uma ex-
periência de qualidade do usuário”, disse Joe Hogan, 
CTO da Openet.

“Estamos muito satisfeitos por nos unirmos a um 
fornecedor mundial em um momento no qual as opera-
doras estão investindo de forma agressiva em redes de 
múltiplos acessos e serviços por diversas redes”, disse 
o cofundador da Forkstream, John Fitzpatrick. “Suportar 
decisões de acesso à rede dentro da infraestrutura de 
cobrança e políticas, facilita às operadoras fornecerem 
mais e melhores serviços aos seus consumidores”. 

O portfólio da Openet combina controle de políticas 
e cobrança com interação de dispositivo e de terceiros, 
para permitir modelos de cobrança inovadores, controlar 
custos operacionais e personalizar serviços. Mais de 80 
dos maiores provedores de serviço no mundo em 28 
países usam o software de alto desempenho da Openet. 
www.openet.com

alexandre Minghini
revista da seT

alexandre.minghini@set.org.br
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Discurso de abertura 
do Ministro Paulo 
Bernardo acalma setor
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SET REgional Sul

Com a presença ilustre do ministro das Comunicações, 
Paulo Bernardo, a edição Sul do SET Regional abordou temas 
como 700 MHz, loudness e as reações causadas no mercado 
pelo impacto da chegada da TV Digital.

Com uma mesa composta pelo reitor da Univer-
sidade Positivo, José Pio Martins, o presiden-
te da SET, Olímpio José Franco, o diretor de 

engenharia da RPC TV, Ivan Miranda, o presidente 
da Abert, Daniel Slaviero e o ministro das Comuni-
cações, Paulo Bernardo, o SET Regional edição Sul, 
reuniu diversos profissionais do setor e teve como 
tema principal dentre os discursos das autoridades, 
a preocupação a cerca dos estudos sobre a faixa 

de 700 MHz. Por sua vez, Paulo Bernardo tratou de 
parabenizar a iniciativa do encontro e acalmar os 
presentes quanto ao papel e responsabilidades do 
governo, frente as necessidades para evitar atrasos 
e fazer o switch-off sem grandes obstáculos.

Com a sala do auditório I, do bloco vermelho, da 
Universidade Positivo lotada, o reitor José Pio Martins 
agradeceu a presença de todos e realizou a abertura 
do evento. Na sequência foi a vez do presidente da 

Por alexandre Minghini

O auditório 1 do bloco Vermelho, da Universidade Positivo, em Curitiba esteve lotado para a abertura da edição Sul 
do SET Regional realizado nos dias 21 e 22 de maio 



SET apresentar a entidade aos presentes e dar início 
ao tema mais comentado do evento, as últimas notí-
cias a respeito das pesquisas que estão sendo realiza-
das em relação a interferência das faixas de 700 MHz.

Em sua fala, na abertura do evento, o ministro 
falou da importância da TV Digital estar em 100% das 
residências que possuem um aparelho de televisão. 
“É evidente e nós concordamos que não pode haver 
problema nem interferência para o espectador que 
receberá este sinal”, disse. Perguntado pela nossa 
equipe sobre às informações desencontradas envol-
vendo as emissoras que poderão transmitir dentro 
dos 700 MHz – principalmente o caso das TVs Legis-
lativas – o ministro disse que toda emissora que já 
esteja com sua outorga aprovada, terá seu espaço no 
espectro garantido e descartou de vez a ideia de VHF 
Alta. “Essa história que as TVs Legislativas seriam 
migradas para o VHF Alta é um boato, não sei quem 
começou com isso, mas é um boato tal qual o fim do 
Bolsa Família”, completou Paulo Bernardo.

Para fechar sua participação na abertura do SET Re-
gional, edição Sul, o ministro Paulo Bernardo confirmou 
que o desligamento terá início em 2015 e se estenderá 

até 2018, em escala. “Será melhor para todos que as 
emissoras possam fazer aos poucos o desligamento to-
tal de seu sinal. Aliás, caberá aos broadcastes decidirem 

O SET Regional edição Sul, reuniu diversos profissionais do 
setor e teve como tema principal dentre os discursos das 
autoridades, a preocupação a cerca dos estudos sobre a 
faixa de 700 MHz
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se irão desligar de uma vez o sinal analógico ou manter 
os dois em funcionamento por um tempo, para depois 
finalizar a migração”, explicou.

Marconi Maya, da Anatel, apresentou a agenda do 
Conselho de Rádio Digital e o cronograma de desliga-
mento do sinal analógico, e disse que “tudo já foi repla-
nejado e reestruturado”. Em tempo, Marconi fez questão 
de destacar a parceria com SET e Ministério, que atual-
mente, tem facilitado e acelerado os processos ao final 
de cada reunião. “Hoje, a Anatel e a SET trazem junto o 
Ministério das Comunicações a cada encontro de deci-
sões, para ter uma resolução mais acelerada dos temas 
colocados em pauta, tal qual o caso de uma prefeitura 
que poderá, ou não continuar com um canal exclusivo, 
ou se vai passar para uma rede SFN, etc”, explicou o 
representante da Anatel. 

Vale lembrar que na manhã do primeiro dia do 
evento, a palestra de Vanessa Souza, gerente de pes-
quisa e desenvolvimento da Hitachi Kokusai Linear, 
falou sobre a escolha dos dois pontos a se instalar 
os retransmissores e sugeriu a utilização de MFN em 
um primeiro momento, seguindo da substituição por 
SFN aos poucos.

Cenário digital positivo
Com a confirmação da mudança no calendário de des-
ligamento do sinal analógico, anunciada pelo ministro 
e pelo secretário Genildo Lins, começou-se a vislumbrar 
um momento bem mais positivo no que tange a tran-
sição do sinal digital. Em diversos momentos nas falas 
dos oradores que assumiam o púlpito, foi possível sa-
nar algumas dúvidas e apagar algumas incertezas, não 
só por todo esclarecimento, mas devido a apresentação 
de um cenário muito mais favorável a calma e ao estu-
do do que ao impulso e ao interesse comercial.

Quanto a data do switch-off, Paulo Bernardo disse 
que se pretende flexibilizar e transformar o período para 
o desligamento, em um calendário plurianual. “Começa-
remos em 2015 e vamos prolongar conforme as regiões 
do país até o final de 2018. Além disso, nós estamos 
autorizando a possibilidade de não termos o simulcast. 
Alguns veículos poderão fazer a transição direta para o 
digital”, explicou o ministro.

Outra informação que também contribuiu para o oti-
mismo dos presentes foi a resolução do problema en-
contrado na região de Campinas (SP) – um dos piores 
cenários para se ajustar as faixas cedidas para TV Digi-
tal, em todo Brasil – o secretário Genildo Lins informou 
que tirando Limeira, que ainda deverá passar por um 
reajuste de potência, a região de Campinas está toda 
resolvida. “Couberam todos os canais na região mais 
crítica do país, hoje sabemos que será possível alocar 
os canais do 14 ao 52”, explicou Lins.

Um caminho sem interferências
“O governo não irá colocar as emissoras públicas em 
outra faixa”, prometeu o ministro Paulo Bernardo. Com 
esta frase o dia começou positivo e o tema das interfe-
rências foi sendo aos poucos amenizado pelos profis-
sionais que passavam pelo púlpito. 

A interferência na faixa dos 700 MHz foi relem-
brada e debatida por diversas oportunidades duran-
te o evento e todos os caminhos pareciam apontar 

Em seu discurso, na abertura do evento, o ministro 
falou da importância da TV Digital estar em 100% das 
residências que possuem um aparelho de televisão

Em sua fala de abertura, Olímpio destacou os avanços e os 
resultados das pesquisas que estão sendo realizadas acerca 
da interferência do LTE na utilização da faixa de 700 MHz

A mesa de abertura do evento foi composta pelo reitor da 
Universidade Positivo, José Pio Martins, o presidente da 
SET, Olímpio José Franco, o diretor de engenharia da RPC 
TV, Ivan Miranda, o presidente da Abert, Daniel Slaviero e 
o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo
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para uma “luz no fim do espectro”. 
Em seu estudo baseado no que vem fazendo o ITU, 

Francisco Peres, engenheiro da TV Globo, falou sobre a 
importância da colocação de filtros para não só garantir 
a transmissão do sinal digital, mas também para prote-
ger as faixas externas. “Uma das visões do grupo de ra-
diodifusão do ITU é que o uso dos filtros são sim muito 
importantes como medida de mitigação de interferência, 
mas que para os 700 MHz é importante trabalhar, tam-
bém, nas emissões fora da faixa do LTE”, explicou Peres.

Na apresentação do Prof. Dr. Gunnar Bedicks, da 
Universidade Mackenzie pode-se ter um pouco dos de-
talhes do real cenário do que precisará ser feito para 
o controle das interferências. E isso é muito positivo. 
Segundo Bedicks, as avaliações que foram possíveis ser 
feitas, até agora, dentro de laboratório (devido a uma 
questão de potência) mostraram resultados bem claros 
para as medidas de segurança que deverão ser toma-
das. O professor revelou que os testes deverão estar 
100% concluídos, ainda em outubro deste ano. 

Após a sinalização positiva dos representantes do go-
verno, Gunnar comentou que a mitigação dos problemas 
de interferência envolvem muito mais a engenharia que 
apenas uma lei ou norma. “Quando olhamos a proposta 
aonde a banda de LTE vai ser alocada, nós percebemos 
que a banda está dentro da canalização até o canal 69. 
Com isso é preciso entender que toda esta energia estará 
dentro dos televisores. Não é uma portaria que irá resol-
ver o problema dos receptores atuais que funcionam com 
seu filtro aberto até o canal 69. Assim, seja qual for a 
decisão, até que se determine que a fabricação dos televi-
sores sejam abertos até o canal 51, será preciso se atentar 
para a energia que está sendo enviada, por um disposi-
tivo, do LTE, ou de um dispositivo móvel, ou qualquer 
outro aparelho, para dentro do nosso televisor”, explicou.

Para identificar os limites de potência e banda de 
guarda para uma convivência harmoniosa, o professor 
doutor que está a frente dos estudos realizados pela 
Universidade Mackenzie, exemplificou duas possibilida-
des de interferência de LTE nos aparelhos digitais: Satu-
ração e interferência externa.

Quanto ao primeiro problema, Gunnar explicou que o 
sinal da estação radio base vai ser tão forte que entrará 
no amplificador do sintonizador causando a saturação. 
“Você não precisa estar sintonizado no determinado ca-
nal, a própria energia de transmissão vai elevar tão alto 
a recepção que causará a saturação e nada mais vai 
ser recebido. Este é o primeiro ponto que estamos pes-
quisando no laboratório. Estamos investigando o limite 
dessa potência para que isso não ocorra”, detalhou.

O outro ponto abordado, foi a interferência causada 
por equipamentos do usuário. “Devices podem provo-
car interferência de canal adjacente. Isto pode acontecer 
porque o celular estará perto dos televisores e a inter-
ferência de canal adjacente pode acontecer, bloqueando 
o sinal da TV”, finalizou.

Por fim, Gunnar explicou como estão testando o ta-
manho de interferência gerado em função a distância 
do canal adjacente. “Vamos testar originalmente com 5 
MHz e depois com 10 MHz e, então, iremos identificar as 
interferências existentes dentro disso. Primeiro fizemos 
todas as caracterizações de sistemas de recepção em te-
levisores e agora pretendemos efetivar este trabalho até 
meados de julho e assim termos os primeiros resultados 
com a parte do downlink. Só depois é que faremos a 
parte do uplink”, finalizou o profesor.

Normas mais rígidas
Sem entrar muito em detalhes, o secretário desconsi-
derou o dado apresentado pelos japoneses – 30 MHz 
– e confirmou que “as emissoras e retransmissoras que 

Genildo Lins informou que tirando Limeira (SP), que ainda 
deverá passar por um reajuste de potência, a região de 
Campinas (SP) está toda resolvida. “Couberam todos os 
canais na região mais crítica do país, hoje sabemos que 
será possível alocar todo os canais dentro do 14 ao 52”

Em seu estudo baseado no que vem fazendo o ITU, 
Francisco Peres, engenheiro da TV Globo, falou sobre 
a importância da colocação de filtros para não só ga-
rantir a transmissão do sinal digital, mas também para 
proteger as faixas externas
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estão licenciadas, hoje, serão alocadas no espectro que 
está destinado para a TV Digital”, e o ministro ainda 
completou dizendo que “se for necessário nós iremos 
aumentar a faixa de UHF destinada a elas”. 

Um dos pontos importantes do que foi comentado 
pelo representante do governo, foi a rigidez com que as 
emissoras serão fiscalizadas. “O governo está apertan-
do as normas e irá fiscalizar e punir quem não andar na 
linha e já temos o primeiro caso de uma TV Comunitária 
que por vezes reproduziu anúncios publicitários, atual-
mente... Lacrada”, falou o secretário.

O secretário comentou que todos os interessados 
serão convocados para entrarem com pedido para que 
seja regularizado e, então, serem retiradas as sanções 
antigas de cada projeto. “Temos um plano para desbu-
rocratizar os processos de outorga dos projetos proto-
colados. No caso de emissoras clandestinas, teremos 
força tarefa para tratar município por município para 
acelerar o processo de outorga. Essas sedes de ação 
da força tarefa serão montados nas capitais de cada 
estado”, explicou.

O secretário aproveitou para dar um puxão de orelha 
de forma branda e discreta. “85% dos projetos que nós 
analisamos estão errados. Cabe a vocês engenheiros 
apresentarem o projeto de maneira certa para que o 
projeto possa estar 100% regularizado”, finalizou.

Bolsa TV Digital
Aguinaldo Silva, da TPV-Tech, alertou para a importância 
de se pensar na substituição dos aparelhos de televi-
são, pois segundo disse Genildo Lins e depois mais tar-
de o próprio ministro confirmou para nossa equipe, que 
há uma ideia de se criar um incentivo que beneficiará a 

venda de novos equipamentos (televisores ou set-top-
-box) para concluir esta reposição facilitando a sintoni-
zação da TV Digital. “Não há nenhuma definição ainda, 
mas existe uma proposta para desonerar aparelhos de 
recepção para que o telespectador possa ter acesso à 
TV Digital dentro do período que antecede o switch-
-off”, disse o ministro.

Para Aguinaldo existe um gap considerável entre o 
que pretende o governo com o início das vendas de 
televisores preparados para sintonização da TV Digital 
e com o volume real que a indústria brasileira conse-
guirá produzir. Inclusive, foi dito no encontro regional 
que uma “Bolsa TV Digital”, poderá ser criada, onde o 
cidadão de baixa renda terá direito a receber um valor 
para ser destinado a compra de televisores ou set-top-
-box. “Será que até 2018 conseguirá a indústria fabricar 
tantos televisores que se pretende vender?”, completou. 

“Em 2012 no Brasil todos os televisores produzidos 
deveriam ser built-in. Nós temos um legado de televiso-
res instalados hoje, de cerca de 60 milhões de unidades 
sem ser built-in integrado. Com este número me resta 
fazer duas perguntas: Em quanto tempo conseguiremos 
fazer a substituição completa destes equipamentos mais 
antigos, já que o mercado de set-top-box não vingou? 
E para onde irão os televisores velhos, existe um proje-
to, ou pensamento para destinação deste lixo sólido?”, 
exclamou o representante da TPV-Tech, que também é 
membro do Fórum SBTVD.

Conteúdo como bússola
A edição Sul deste SET Regional provou que realmente 
o mercado deve olhar com mais atenção ao conteúdo. 
Com uma simples frase, Sonia Reese, arquiteta de so-
luções da Avid, fez com que os presentes entendessem 
o porquê de se olhar com mais atenção ao que se é 

O Prof. Dr. Gunnar Bedicks comentou que a mitigação 
dos problemas de interferência envolvem muito mais 
a engenharia que apenas uma lei ou norma. “Até que 
se determine que a fabricação dos televisores sejam 
abertos até o canal 51, será preciso se atentar para a 
energia que está sendo enviada, por um dispositivo, 
do LTE, ou de um dispositivo móvel, ou qualquer outro 
aparelho, para dentro do nosso televisor”

Marconi Maya, da Anatel, apresentou a agenda do Con-
selho de radio digital e o cronograma de desligamento 
do sinal analógico, e disse que “tudo já foi replaneja-
do e reestruturado”
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produzido diariamente, dentro da emissora. “Hoje, o es-
pectador escolhe a aventura que vai curtir”, assim Reese 
resumiu o comportamento do novo espectador. 

A palavra que ganhou força devido ao maior portal 
de relacionamentos da atualidade, nos permite perceber 
que a audiência está no interesse particular de cada um. 
E estes novos “consumidores” não estão mais sentados 
no banco de casa esperando o horário da programa pre-
ferido. Eles buscam em seus novos “aparelhos sociais” 
o conteúdo, a todo momento.

A representante da Avid apresentou um dado interes-
sante, onde “75% dos executivos de mídia acreditam 
que a distribuição para outras telas é fundamental para 
captura de novas oportunidades de crescimento”.

Neste ponto, uma boa infraestrutura de Media As-
set Management (MAM) permite o gerenciamento do 
ciclo de vida do arquivo como um todo. 

Na fala de João Paulo Quérette, da Imagenharia, o 
significado técnico de um ativo de mídia é mais que 
um clipe original. “À essência do ativo é adicionado a 
versão em baixa resolução, metadados, um thumbnail 
(imagem de visualização e identificação), além de qual-
quer notificação extra e essa somatória de informação 

em um único arquivo pode ser chamado de ativo de 
mídia”, explicou.

Reese alertou, ainda, para a preocupação que os 
profissionais das emissoras devem ter quanto ao geren-
ciamento do arquivo e do ciclo de vida da mídia. “Ge-

“É preciso utilizar a tecnologia como um meio de 
rentabilizar e não apenas como um fim dentro de um 
ambiente de produção. É preciso entender que só jogar 
o arquivo na internet, não irá gerar receita”, comentou 
Daniela Souza, diretora da AD Digital
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renciar o conteúdo gerado na produção irá torná-lo um 
ativo de mídia da empresa, não apenas um arquivo”, 
disse. Renan Cizauskas, da Harris, em sua apresentação 
também defendeu os investimentos em gerenciamento 
da base de dados. “Investindo em MAM/PAM é possível 
se atingir uma redução de custos de 40%”, comentou.

Para João Paulo, uma das principais funções de um 
software de MAM é permitir um gerenciamento de to-
das essas informações abstraindo que elas são arqui-
vos separados e mostrando isso tudo ao usuário como 
um ativo. “Todo software MAM, normalmente, faz cata-
logação e pesquisa, mas atualmente se espera muito 
mais. Eles devem catalogar, pesquisar, ter arquitetura 
cliente servidor (permitindo o acesso ao banco de da-
dos através de diversas máquinas e ao mesmo tempo), 
eles devem ter um certo controle sobre as unidades de 
armazenamento, permitindo que os operadores visu-
alizem os arquivos por completo, além de criar auto-
mações baseadas nas regras de negócio da empresa”, 
resumiu o diretor da Imagenharia.

Após ter enfrentado 16 horas de viagem e um ae-
roporto fechado, Silvino Almeida, da Tektronix, alertou 
sobre a monitoração deste conteúdo, pois a garantia da 
qualidade da entrega desta produção pode ser um fator 
vital para o negócio da emissora, contribuindo assim, 
para a vitalidade da audiência. Silvino lembrou que o 
novo espectador vive um ambiente paradoxal entre o 
conteúdo rápido e semiprofissional e as grandes produ-
ções construídas em alta definição. “Da mesma forma 
que a nova geração de espectadores está acostumada a 
pequenos formatos e qualidade baixa em vídeos de 30 
segundos da internet, eles exigem imagens HD, som 5.1 
e efeitos de última geração nas grandes produções que 
vão para o cinema e televisão”, explicou.

E como falou Erick Soares, da Sony, ainda são pou-
cas as câmeras que capturam em 4K real (4:4:4), mas o 
Ultra HD já está sendo explorado por diversas empresas 

de conteúdo e “muito em breve será sim uma realida-
de”. O engenheiro ainda lembrou que as redes IP que 
podem acelerar o processo da chegada das produções 
de alta qualidade ao workflow das emissoras e por con-
sequência às casas, já vêm sendo utilizadas.

Complementando esta informação, Daniela Souza, da 
AD Digital, falou exatamente da importância de encara-
mos o mundo do file-base como um caminho sem volta, 
até porque se torna facilmente possível a utilização do 
file-base para se distribuir para diversas plataformas e 
em diferentes formatos. 

O problema surge a medida que a emissora passa a 
ter um volume de trabalho maior, sendo que o orçamen-
to publicitário se mantém. Talvez por isso, algumas es-
tratégias de expansão para estes novos formatos ainda 
não se intensificaram. Mas, também na fala da diretora 
da AD Digital, encontra-se a necessidade de rentabiliza-
ção. “É preciso utilizar a tecnologia como um meio de 
rentabilizar e não apenas como um fim dentro de um 
ambiente de produção”, comentou e completou dizendo 
que “só jogar o arquivo na internet não gera receita. In-
dependentemente do que a gente tenha de parafernália 
técnica pra fazer a gestão do conteúdo, publicação e 
etc, a nossa orientação tem que estar sempre voltada 
para o business layer”, finalizou.

Ambiente otimizado
Foi interessante para os profissionais que vieram con-
ferir o SET Regional Sul, a ideia de otimização que se 
mostrou sempre presente no discurso dos represen-
tantes do mercado.

Economia de energia, melhora do fluxo de trabalho e 
a simples implementação de um pensamento inovador 
têm impulsionado melhorias nas emissoras e foram ci-

Fabrizio Reis, coordenador técnico da Screen Service, lem-
brou que os gastos com energia representam um grande 
desafio para uma emissora e, por conta disso, os equi-
pamentos de alta eficiência e baixo consumo energético 
têm tido uma procura muito maior nos últimos anos

“É uma das sanções mais duras do mundo. A rigidez 
das penalizações pode deixar uma emissora fora do ar 
por 90 dias, se fizerem isso, podem matar a emissora”, 
comentou Marc Judor, da Jünger Audio
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tadas por alguns palestrantes do encontro.
O que dizer da palestra apresentada por Nelson Fa-

ria, da TV Globo? Com o tema inovação, Nelson revelou 
detalhes do projeto i9 da emissora que trabalha, que 
nada mais é que um baú de ideias que precisa ser pre-
enchido constantemente e convida a todos – realmente 
todos – os funcionários a participar.

O i9 (alusão ao verbo inovar) além de promover a 
chegada de grandes soluções tecnológicas que incre-
mentam a produção, incentiva pequenos gestos trans-
formando-os em grandes atitudes.

Atualmente, a emissora possui uma grande comuni-
dade voluntária que pensa em inovação para melhorar 
a produtividade e qualidade na TV, gerar aprendizado 
contínuo para a cultura de inovação através de con-
ceitos e métodos num espaço de trocas. O projeto 
cresceu de tal forma que uma feira de exposições foi 
criada para apresentar as ideias inovadoras a funcio-
nários, familiares e convidados.

O i9 busca promover a integração, motivação, disse-
minação de novas ideias, o desenvolvimentos de novos 
processos, novas tecnologias e ferramentas aplicadas.

Segundo Nelson Faria em diversas frentes já foi pos-
sível observar um número real de economia, seja em 
energia, tempo e obviamente de dinheiro. 

E economia, ou rentabilidade agregada, foi um tema 
abordado por Fabrizio Reis, coordenador técnico da Scre-
en Service do Brasil. Em sua palestra sobre transmissores 
digitais de baixo consumo de energia, Reis lembrou que 
os gastos com energia representam um grande desafio 
para uma emissora e, por conta disso, os equipamentos 
de alta eficiência e baixo consumo energético têm tido 
uma procura muito maior nos últimos anos. “Devido a 
menor emissão de calor que os transmissores de alta 
eficiência possuem, por utilizarem refrigeração a água, a 
escolha destes equipamentos está cada vez maior entre 
as emissoras do mercado. Menos calor, significa menor 

consumo de energia pelo ar condicionado”, explicou.
Renan Cizauskas, arquiteto de sistemas da Harris, 

contou que atualmente existem diferentes equipes da 
empresa trabalhando em prol do desafio que é inte-
grar todo mundo dentro de uma emissora. “Manter 
processos manuais repetitivos sob a demanda de um 
operador manual é um risco que se corre e existe uma 
margem de erro alta”, contou.

Cizauskas explicou que um sistema de gerencia-
mento de mídia para trazer velocidade ao workflow da 
emissora precisa de “uma interface de usuário simples, 
única e moderna, isto evita que você precise treinar 
e capacitar um operador para cada função”. E neste 
ponto a palavra mais interessante que marcou a apre-
sentação de Renan Cizauskas foi mobilidade. Segundo 
o engenheiro, hoje o profissional pode iniciar proces-
sos ou gerenciar funções da mídia de fora da emissora. 
“Dentro do conceito de mobilidade, atualmente é pos-
sível de fora da emissora editar o conteúdo em campo 
e efetuar ações em diversos formatos a partir de um 
celular. Neste ponto justifica-se a importância de se tra-
balhar com metadados”, explicou. 

Rafael Defaveri, da CIS Group, falou sobre a importân-
cia de se entender cada ferramenta de um fluxo de traba-
lho, para daí então partir para as implementações de cada 
“peça” deste processo. “Nenhum fabricante é melhor em 
tudo. Quando você junta todas as peças de um sistema só 
alguns pontos acabam por ficar falhos”, disse.

Defaveri contou que, atualmente, o broadcaster não 
fica mais amarrado à apenas um fabricante, que é no con-
junto que se identifica a melhor solução e a melhor forma 
de aplicar melhorias à todo workflow. “Partindo do ingest 
ao playout é possível combinar soluções de diferentes 
empresas, para atingir o resultado perfeito”, sugeriu.

Nelson Faria, da TV Globo, apresentou o conceito i9 
(alusão ao verbo inovar), que além de promover a 
chegada de grandes soluções tecnológicas que in-
crementam a produção, incentiva pequenos gestos 
transformando-os em grandes atitudes

O diretor da Unisat, J. R. Cristóvam caprichou no dis-
curso e finalizou motivando a audiência para efetuar 
o máximo de estudos e simulações possíveis com link 
budgets antes da decisão final entre economia mensal 
com aluguel de segmento espacial ou de aproveitamen-
to da oportunidade para migrar de vez para o Full-HD, 
opção que considerou bem relevante
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Reta final para o Loudness
Neste ano entram em vigor as sanções com relação às 
exigências no que diz respeito as medições de Loudness 
e no Set Regional, edição Sul, pudemos conferir algu-
mas especificações acerca do tema e ainda conhecer 
opiniões e soluções a respeito.

Em tom de crítica, Marc Judor, da Jünger Audio, opi-
nou negativamente quanto às altas multas e sansões 
estabelecidas até aqui. “É uma das sanções mais duras 
do mundo. A rigidez das penalizações pode deixar uma 
emissora fora do ar por 90 dias, se fizerem isso, podem 
matar a emissora”, comentou. O mesmo foi comparti-
lhado – de forma mais amena – por Marconi Maya, da 
Anatel. Judor explicou como será feita a medição no 
Brasil e comentou sobre a divisão de blocos. 

Armando Ishimaru, da Leader Instruments, aler-
tou para a necessidade do “enriquecimento da 
produção final do áudio no Brasil”. Ishimaru falou 
sobre a posição da ITU e explicou sobre a intensi-
dade média subjetiva de áudio que irá servir para a 
fiscalização (-23 LFKS).

Não só na fala do representante da Leader, mas 
também na apresentação de Gilbert Felix, da Opic Te-
lecom, foi comentado a importância de se aplicar já 
na produção os cuidados necessários com o controle 
do áudio. “Se as produtoras de conteúdo já envia-
rem o produto final dentro dos limites exigidos, nós 
corremos o risco de que um processador distorça o 
conteúdo final”, disse Felix.

Para Armando uma boa solução imediata seria aplicar 
um conversor no playout e investir na orientação de se 
produzir dentro da norma.

Um país com céu estrelado
O setor está muito mais desenvolvido hoje com a in-
teração e chegada de ferramentas de TI. Em sua apre-
sentação, por exemplo, Rodrigo Ramponi, da Telesat, 
mostrou como ferramentas como o Google Earth, por 

exemplo, já são utilizadas para gerar informação precisa 
e dados cada vez mais exatos a respeito da área de 
cobertura a ser contratada. Ramponi ainda deu foco no 
ANIK G1, novo satélite de sua frota que atende os mer-
cados do Brasil e América Latina em Banda Ku e Banda 
C. Finalizou com características técnicas do ANIK G1 e 
estudos de caso para contribuição e distribuição de TV.

Em seu tempo, o diretor da Unisat, J. R. Cristóvam 
iniciou expondo a evolução dos padrões DVB-S, DVB-
-S2 e as novas tecnologias utilizadas para aumento da 
eficiência espectral e consequente redução de banda 
necessária de transponder, associada ao conteúdo 
transmitido. Explicou também as propostas apresenta-
das para um novo padrão de transmissão, vantagens e 
desvantagens. Os conceitos técnicos de análise, cálcu-
los e dimensionamento de enlaces foram sumarizados 
e enfatizados como de suma importância nos estudos 
de viabilidade técnico-econômica. O diretor ainda apre-
sentou alternativas, cenários e custos típicos envolvi-
dos para contribuição e distribuição de TV Digital via 
Satélite. Finalizou sua palestra motivando a audiência 
para efetuar o máximo de estudos e simulações pos-
síveis com link budgets antes da decisão final entre 
economia mensal com aluguel de segmento espacial ou 
de aproveitamento da oportunidade para migrar de vez 
para o Full-HD, opção que considerou bem relevante.

Na apresentação de André Luis Malvão, da StarOne, 
o destaque fica por conta da “nova estrela no céu”. 
Malvão informou detalhes do seu novo satélite Star One 
C3, características técnicas, coberturas em Banda C e Ku 
e respectivos sistemas avançados de monitoração de 
comunicações disponíveis. Finalizou dando mais ênfase 
ainda sobre os pontos que considera de vantagens da 
Star One na América Latina.

Malvão informou detalhes do seu novo satélite Star One 
C3, características técnicas, coberturas em Banda C e Ku 
e respectivos sistemas avançados de monitoração de 
comunicações disponíveis

Juan Ortolan, da Ross Vídeo, esteve mais uma vez 
mostrando todas as vantagens de se combinar soluções 
integradas com multifunções

©
 F

ot
o:

 A
le

x
a

n
d

re
 M

in
g

h
in

i

©
 F

ot
o:

 A
le

x
a

n
d

re
 M

in
g

h
in

i





36   Revista da SET  |  maio/junho

Com base no tema da NAB 2013 - Metamorfose 
- decidimos questionar o mercado e colher
informações pertinentes quanto ao que se 
espera do futuro do setor. “As tecnologias já 
estão aí”, disse um visitante brasileiro à 
nossa equipe. E tendo como base este 
argumento basta saber agora o que 
vem depois?

Por Alexandre Minghini 
e Flávio Bonanome

Metamorfose, 
  Monetização 
   e Futuro 

NAB 2013 - 2ª PArte

reportagem
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Com total interesse em acelerar a migração da 
tecnologia para o Ultra HD, ou apenas UHD 
(4K e superior), o mercado começa a “bombar-

dear” os broadcasters  com argumentos e propostas 
que, ainda, são mais interessantes que realmente 
importantes. Ao que tudo indica, a TV deve demorar 
consideravelmente para ser 100% UHD – vale lem-
brar que ainda temos diversas etapas do Campeo-
nato Brasileiro de Futebol emitidos em SD – e esta-
mos falando do maior esporte nacional e fruto de 
grandes investimentos. Hoje, qualquer coisa acima 
de HD é chamado de UHD, da mesma forma como 
qualquer coisa acima de 480 linhas já foi chamado 
de HD há uns 6 ou 7 anos. Depois tiveram que criar 
o Full HD para corrigir a confusão que se formava, 
enquanto o correto era SD, ED e HD.

De prático, principalmente no Brasil, temos um 
setor produzindo conteúdo à todo vapor com as 
tecnologias atuais e um cenário liderado por emis-
soras que aguardam um modelo de negócio que 
contemple grandes investimentos em novidades. 

Fora as parcerias que já existem entre emissoras 
e fabricantes, as novidades precisam se enquadrar 
num modelo de gestão, tal qual permita ganhos e 
economias para o broadcaster, para daí então pode-
rem se tornar um standard, definitivamente. E neste 
ponto estamos falando de toda a cadeia produti-
va da TV, englobando de câmeras à sistemas de 
gerenciamento de arquivo, transmissão e recepção. 
Chegamos, então, na grande questão tratada aqui, 
na segunda parte da cobertura da maior feira do 
mundo deste setor, a NAB 2013.

O caminho da metamorfose
Por dialogar com todo setor e englobar diversas 
etapas da cadeia de produção, a NAB mostrou este 
ano várias faces de uma metamorfose que se pôde 
encontrar sob prismas diferentes. As opiniões va-
riavam conforme a área de atuação e conforme a 
tecnologia preludiava uma mudança significativa. 

Mas, nem só de grandes avanços tecnológicos se 
baseia esta feira. Se analisarmos bem o comporta-
mento dos novos consumidores e o histórico evolu-
tivo deste comportamento – entenda-se consumidor 
como quem lê, assiste, vai a eventos e “também” 
compra produtos – percebemos que existe uma cur-
va crescente no que diz respeito às mudanças nos 
hábitos e costumes que modificam o consumo.

Trazendo essa análise para o nosso setor, a NAB 
2013 serviu para notar que as marcas e os profissio-
nais de televisão compreendem que as novidades 
já não são mais apenas substituição de tecnologia. 

Antes, a família se reunia em frente a TV para 
conferir uma programação contínua. Hoje, muito se 
consome longe do televisor e a internet lhe permi-
te uma não-linearidade na programação. Segundo 
Ronald Almeida, da TV O Povo, uma transição que 
o setor de radiodifusão vem atravessando é a in-
cansável busca pra estar presente nas novas mí-
dias que atualmente chegam atingindo uma grande 
quantidade de usuários num intervalo pequeno de 
tempo e mudam rapidamente não existindo apenas 
o meio radiodifusão como canal de distribuição. “As 
TVs e rádios disponíveis na internet de qualquer 
parte do mundo, tomam um espaço e oferecem o 
acesso de forma rápida e eficiente”, comenta. Nesta 
mesma linha, Cláudio Ghiorzi, da EPTV, defende a 
certeza de que o mercado está sofrendo uma meta-
morfose em função das possibilidades tecnológicas 
que se apresentam como a mobilidade, o aumento 
da banda nas conectividades, os movimentos das 

mídias sociais e as facilidades nas distribuições de 
conteúdos.

“O principal ainda se mantém, ou seja, a bus-
ca pelo conteúdo ainda existe e jamais deixará de 
existir. Tendo certeza da qualidade com que é pro-
duzido, a procura pelo conteúdo se dará das mais 
variadas formas”, comentou. Pensando nesta forma 
é possível que a grande metamorfose desta feira 
gire em torno da busca pela otimização de proces-
sos e aumento de produtividade, como explica Da-
niela Souza, da AD Digital. “Como o conteúdo ne-
cessariamente precisa estar disponível em múltiplas 
plataformas e não existem modelos de negócios 
definidos para estas novas entregas, o que está no 
controle dos gestores de tecnologia é uma visão 
mais orientada ao negócio, com busca de ferramen-
tas que possam efetivamente trazer ganho competi-
tivo no custo de operação”. 

“Hoje, qualquer coisa acima de 
HD é chamado de UHD, da mesma 
forma como qualquer coisa acima 
de 480 linhas já foi chamado de 
HD há uns 6 ou 7 anos. Depois 
tiveram que criar o Full HD para 
corrigir a confusão que se 
formava, enquanto o correto 
era SD, eD e HD”
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A força do TI no ambiente broadcast
O gerente de desenvolvimento de negócios da Cis-
co, Victor Mendez Martinez, começou uma conversa 
com nossa equipe afirmando: “A Cisco tem investi-
do muito na área de broadcast nos últimos anos”. E 
quando a gigante do mundo TI fala em investir mui-
to, não espere números singelos. “Recentemente, 
adquirimos a empresa de software para Televisão, 
NDS por U$ 5 bilhões e com isso agregamos quase 
cinco mil engenheiros de desenvolvimento”. 

A ideia por trás do investimento bilionário está, 
mais uma vez, no planejamento para desenvolver 
cada vez mais soluções capazes de monetizar seus 
clientes. “Temos uma visão clara de futuro, onde 
tecnologia de televisão será sobre dois temas: Lar-
gura de Banda e Experiência do Consumidor”, afir-
ma Martinez

De acordo com o gerente, esta premissa vem de 
um cenário onde o consumidor seja capaz de aces-
sar os conteúdos de seu provedor de serviços em 
qualquer lugar e plataforma. 
“É preciso que o conteúdo 
chegue ao usuário onde quer 
que esteja. Se eu estou fora 
do Brasil e quero assistir a TV 
Globo, eu deveria ser capaz 
de acessar a internet, verificar 
que sou assinante de um pro-
vedor de serviço de televisão, 
como a Net, e assistir tudo via 
WEB. Eu não devo ser cobrado 
para ver um conteúdo fora do 
meu país se eu já pago por 
ele”, explica.

Talvez a entrada de solu-
ções de TI sejam o maior exemplo de mutação que o 
setor possa estar vivendo. A partir do momento que 
as fitas saem de cena (inclusive LTO), cria-se uma 
oportunidade gigantesca para interligar os setores, 
agilizar processos, melhorar a gestão dos ativos da 
emissora e ampliar a comunicação em nuvem. “Só é 
preciso banda, segurança e storage”, comentou um 
visitante que dividia espaço com nossa equipe no 
estande da Microsoft.

Segundo Cláudio Ghiorzi, as emissoras devem 
valorizar  a criação de uma boa estrutura sobre IP e 
uma rede segura de Cloud Computing. “Onde uma 
depende da outra, estas duas tecnologias são 
as ferramentas principais que se apresentam 
para viabilizar uma mutação na empresa e 
se explorar novos modelos de negócios”. 
Na opinião de Ian Valantine, diretor da 

divisão vídeo da Tektronix, “as tecnologias de TI 
estão tendo um grande impacto na dinâmica comer-
cial da indústria e também estão afetando a habili-
dade normal de profissionais da velha e tradicional 
engenharia, mais normalmente encontrados em um 
ambiente de broadcast”.

Segundo a diretora da AD Digital há um movi-
mento enorme para a terceirização do armazena-
mento em nuvem, já existem (em muitos países) 
modelos de negócios bem definidos, estrutura de 
rede e aplicações de gerenciamento para conteú-
do. “Porém, no caso especifico do Brasil, fora dos 
grandes centros, ainda estamos distantes deste 
movimento para a área de Mídia e Entretenimen-
to”, disse.

Para o diretor da Videodata, Rosalvo Carvalho a 
televisão está reposicionando-se para uso de ferra-
mentas e tecnologias do mercado IP e o mercado de 
internet, buscando o espaço ocupado pelo merca-
do broadcast, gera um grande desafio para o novo 

modelo de negócio a se con-
solidar. “Ainda temos alguns 
anos até este novo modelo de 
negócio se consolidar”, com-
pletou Rosalvo. 

O conceito do diretor da Vi-
deodata é defendido por Ian 
Valentine, da Tektronix. “Acre-
dito na tecnologia IP e na en-
trega multiplataforma. Estas 
são tendências que a indús-
tria tem apostado e ainda o 
fará por alguns anos. A tecno-
logia IP permitiu a transição 
para sistemas File-based, o 

aumento do uso da tecnologia da informação na 
cadeia de transmissão e a transição para os meca-
nismos de entrega multiplataforma”, explicou.

Da mesma forma, Peter Maag, CMO da Haivision 
defende que a essência da metamorfose começa 
na maneira como a mídia é gerenciada e distri-
buída na internet, juntamente com os desafios 
relacionados que vêm com essa transição. “Para 
muitos, os desafios dizem respeito à gestão de 
direitos, monetização e facilidades para tornar a 

“recentemente, adquirimos 
a empresa de software 

para televisão, NDS 
por U$ 5 bilhões e com 
isso agregamos quase 

cinco mil engenheiros de 
desenvolvimento”.

Metamorfose
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mídia disponível para todos os públicos em todos 
os dispositivos. Isto leva a alguns desafios técni-
cos bastante rigorosos abrangendo aquisição de 
conteúdo através de redes, centros de dados, sof-
tware de gerenciamento, distribuição de conteúdo 
e alguns devices específicos”, comentou. 

A questão da utilização de equipamentos portá-
teis, que diga-se de passagem estão cada vez mais 
integrando câmeras de alta resolução e sistemas 
de envio de conteúdo sem fio, também é reforçada 
por Fernando Tasselli, da Merlin. “Vemos essa meta-
morfose como uma integração de multitecnologias 
e com qualidade cada vez melhor, mesmo de fontes 
portáteis como smartphones”.

Rosalvo ainda complementa dizendo que “a 
transformação tecnológica já está direcionada, o 
grande desafio neste processo de transformação é 
a criação de novos modelos de negócios utilizando-
-se da tecnologia disponível”.

Raoul Cospen, diretor de marketing e novos ne-
gócios da Dalet Media fez questão de frisar que a 
evolução da mídia digital significa que os provedo-
res de conteúdo precisam produzir e entregar seu 

material em diversos formatos e plataformas de dis-
tribuição diferentes ao mesmo tempo. E, claro, isso 
tudo está acontecendo durante um período eco-
nômico difícil. Os clientes precisam produzir mais 
conteúdo, mais rapidamente e com menos custos 
envolvidos. “Atualmente, é necessário uma otimi-
zação dos recursos humanos, assim como de seus 
media assets e sua infraestrutura como um todo. 
Um grande exemplo de sucesso citado pelo diretor 
da Dalet é o case da Mediaset, na Itália”. 

Apesar dos novos conceitos que surgem a cada 
NAB, Rich Hajdu, vice-presidente sênior da Utah 
Scientific, lembrou que o mercado de televisão ain-
da se mostra à procura de soluções que custam 
pouco, mas que mesmo assim, ofereçam capacida-
des profissionais. 

No caso do Brasil, Júlio Rocha, diretor da Screen 
Service fez questão de lembrar que o mercado está 
entrando na sua segunda e maior fase: a interiori-
zação do sinal digital. “O processo da interiorização 
exige muito planejamento por parte da engenharia 
das emissoras, bem como um trabalho coordenado 
com o departamento financeiro, porque cada deci-
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“já foram instaladas a maior parte 
das antenas e recentemente foram 

assinados convénios para incluir 
sinais privados muito importante 

ao nível federal na grade de 
programação do sistema o que 

fará ainda mais atraente a oferta”

são em relação a forma que será feito essa inte-
riorização, possui um custo e um desafio técnico 
diferente”, comentou.

Monetização didática e harmônica
Sabe quando vamos a uma loja de eletrônicos e o 
vendedor passa longos minutos mostrando tudo o 
que aquele celular de última geração faz? O vendedor 
revisa todas as funcionalidades e como aquele apare-
lho te traz diversas facilidades, como uma já manjada 
técnica de justificar a pequena fortuna que o produto 
custa. Esta é a estratégia mais comum utilizada quan-
do se trata de vendas para o consumidor final, que 
avalia a relação entre preço e qualidade.

Porém, quando estamos falando de negociação 
com outras empresas, o famoso Business to Business, 
o argumento precisa ser um pouco diferente. Não bas-
ta tentar convencer o cliente de que se tem um bom 
preço pela qualidade do produto. É preciso mostrar 
a ele como aquela solução específica vai ajudá-lo a 
expandir seus negócios, ou, melhor ainda, a otimizar 
seus atuais processos para “ganhar mais dinheiro”.

Este é um fenômeno que acontece em qualquer 
segmento quando se atinge alguma maturidade, 
como é o que vive o mercado broadcast no 
momento. A tecnologia está aí, as possibi-
lidades são claras e o trabalho já vem 
sendo feito. É neste momento que a 
busca das novas soluções deixa 
de ter perguntas como “Quanto 

custa para eu ter sua solução” e passa a ser “Qual o 
meu ganho agregado tendo a sua solução?”. 

Seja ganho em tempo, em processos mais ba-
ratos ou em novas formas de capitalizar os negó-
cios, a grande maioria das novidades apresentadas 
durante a NAB 2013 traziam, incorporados a si, 
o conceito da Monetização. Em outras palavras, 
como que um produto específico pode agregar 
crescimento de receita dentro da estrutura de seus 
potenciais clientes.

“O negócio do broadcast hoje não se trata mais 
somente de vender para as emissoras. É preciso 
entender os clientes dos clientes”, afirmou Peter 
Alexander, CMO da Harmonic. Fazendo a primeira 
coletiva de imprensa da NAB 2013 deste ano, a em-
presa já abriu de pronto qual seria o grande tema 
que pautaria todo o evento. “O desafio não é mais 
distribuir conteúdos, mas como viabilizar moneta-
riamente novos negócios, como OTT e VoD”.

Com as palavras de abertura, a empresa passou a 
mostrar as diversas soluções que trazia para a feira, 

Crescimento
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e sempre onde os produtos tra-
ziam benefícios monetizáveis. 
“Neste novo cenário, onde se 
aplica um equipamento ficou 
tão importante quanto suas es-
pecificações técnicas”, afirmou 
Krish Padmanabhan, vice-presi-
dente sênior da companhia. 

Ilustrando a ideia, a empresa 
chamou ao palanque Bernardo 
Gonzales, da Televisa, do Méxi-
co. O representante da emissora 
trouxe uma apresentação de um 
case de transmissão interativa 
de um evento esportivo via soluções da Harmonic. 
“Criamos um aplicativo para Android e iOS que per-
mitia ao nosso espectador assistir a uma partida de 
futebol diretamente de qualquer uma das 10 câme-
ras que tínhamos no estádio”, explicou.

A solução ainda permitia ter 
acesso à estatísticas do jogo 
e publicidade direcionada. 
“A indústria espera que em-
presas como nós empurre-
mos o cenário para frente, 
com novas tecnologias e pa-
radigmas”, concluiu o CEO da 
Harmonic, Patrick Harshman.

Ronald Almeida, da TV O Povo, 
enalteceu a postura das empresas 
em tratar as novidades como fon-
te de receita, além de uma inovação 
tecnológica. “Acho extremamente im-
portante um novo posicionamento das 
empresas para esse mercado dinâmico 
que muda tanto quanto as necessidades 
dos clientes/usuários, aproveitar algo 
novo como fonte de receita para empresa 
é uma maneira de sobreviver no mercado 
investindo na aplicação de conhecimento, 
novos conteúdos e tendências”, resumiu.

Sem a pujança do argumento de ven-
da-pela-venda e avaliando sim o ganho 
agregado, Daniela, da AD Digital comenta 
que qualquer troca dentro do workflow 
de uma emissora deve ser muito bem 
avaliada e cita o exemplo da mudança 
para file-based. “Quanto custa o conte-
údo? Por que devemos trocar uma tecno-
logia baseada em fitas para um ambiente 
file-based? Justamente, para buscar uma 

redução dos custos de ope-
ração e para entregar o maior 
ativo dos produtores de conteú-
do: o próprio conteúdo!”, expli-
cou. E para exemplificar o cus-
to agregado, a diretora da AD 
Digital provoca: “Quanto custa 
uma informação histórica pa-
rada na prateleira? E a mesma 
informação catalogada (indexa-
da) disponível na WEB de forma 
otimizada?”.

Uma sequencia lógica do que 
propõe a diretora da AD Digital 

é a inserção de metadados ao conteúdo de vídeo 
para que se possa rentabilizar muito mais um con-
teúdo, do que era praticado anteriormente. “Um 
fluxo de trabalho totalmente digital com gerencia-
mento de ativos integrados, permite facilidades de 
rentabilizar recursos de vídeo anteriormente subu-
tilizados”, explica João Canavezes, agente técnico 
da EditShare.

As soluções da empresa para esta monetização, 
aliás, devem se tornar cada vez mais populares 

em território nacional, uma vez que a companhia 
abriu recentemente um escritório no Rio de Ja-

neiro.
Mas, talvez em alguns setores do ecossis-

tema broadcast aplicar o conceito de moneti-
zação não seja tão simples, como defende Rich 

Hajdu, da Utah. “Monetização pode ser fácil 
com alguns produtos. Já com infraestrutu-
ra, como roteamento, não é tão simples. 
Existem custos agregados que podem 
desestabilizar o processo final”.

Uma visão sóbria do cenário brasilei-
ro apontaria que “o modelo de negócio 
de cada emissora precisa ser revisto, no 
sentido de profissionalização cada vez 
maior e, seguramente, isso exigirá uma 

maior disposição em investir em produtos 
e serviços de maior qualidade”. E é exa-
tamente o caminho por onde Júlio Rocha, 
da Screen Service, constrói seu argumento. 
Para Rocha, esta não é uma questão sim-
ples, porque existem muitos diferentes tipos 
de radiodifusores no Brasil. “Não se pode 
esperar ser grande e ter grandes resultados 
com a mentalidade do ‘baratinho’ ou do ‘fa-
zer de qualquer forma’. O que precisa ser 
difundido é o conceito que a tecnologia em-

Monetização

“O modelo de negócio de 
cada emissora precisa 

ser revisto, no sentido de 
profissionalização cada 

vez maior e, seguramente, 
isso exigirá uma maior 
disposição em investir 

em produtos e serviços de 
maior qualidade”
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barcada nos equipamentos de ponta do mercado 
existe e foi pensado para trazer ao radiodifusor um 
ganho em qualidade (diferenciação) e uma redu-
ção de custo ao longo do tempo (economia), então 
tem que ser feito sempre analises em períodos de 
tempo maiores, ou seja: planejamento!”, completa.

Para Cláudio Ghiorzi, da EPTV, as empresas es-
tão apenas resgatando o conceito da monetização. 
“Este é um ponto de vista pertinente e importante, 
mas tratado, de uma maneira geral, com um endere-
çamento baseado em conceitos antigos de mercado. 
Para um modelo novo, novas soluções são necessá-
rias. A não-linearidade que os usuários querem com 
relação ao acesso ao conteúdo provoca a necessi-
dade de novas formas de modelos de negócios que 
são diferentes dos modelos existentes e que ainda 
são tomados como padrão para a indústria e para 
os próprios produtores e distribuidores”, pontuou. 

Seguindo a visão futurista da Cisco já é possível 
prever algumas das principais 
necessidades dos broadcas-
ters. “Estes entregadores de 
conteúdo precisam ter uma 
forma de armazenamento, de 
gerenciamento e de análise 
de metadados. Desta forma, 
conquista-se um maior en-
tendimento do usuário final, 
e a empresa pode direcionar 
a publicidade para diferentes 
perfis de consumidor”, conta 
Martinez. Segundo a Cisco, 
esta é a chave da monetização 
do conteúdo.

Só que não basta conseguir prestar este serviço. 
De acordo com o gerente, é preciso cativar o usuá-
rio, proporcionando uma experiência de uso gratifi-
cante o bastante. “Primeiro é preciso ser capaz de 
comprimir cada vez mais os vídeos para transmitir 
mais qualidade e conteúdos extras em uma largura 
de banda muitas vezes limitada. O codec HEVC é um 
bom exemplo disso”. Na outra ponta há a necessida-
de de ter conteúdos extras em segundas e terceiras 
telas, sempre relacionados ao programa principal, o 
que garante uma imersão total do consumidor.

Questionado sobre quando isso tudo pode se 
tornar realidade em países como o Brasil, por exem-
plo, Martinez é bem categórico. “Quando houver 
largura de banda o bastante para isso, largura esta 
que, hoje, é um dos principais problemas do seu 
país”, conclui.

Com outra visão de futuro do broadcasting, Ian 

Valantine, da Tektronix acredita que não será so-
mente a publicidade direcionada que vai ditar a 
monetização. “No fim das contas, toda indústria é 
dirigida pelo consumo. É o consumidor que vai ter a 
palavra final no que vai acontecer”, explica.

Ainda de acordo com Valantine, apesar da 
publicidade ser o grande motor do negócio das 
emissoras de televisão, um novo modelo deve 
surgir e é o telespectador que vai decidir qual vai 
prevalecer. “Até o momento, o conteúdo é mo-
netizado por anunciantes, mais do que qualquer 
outra forma, e eu não acho que neste ponto haja 
outra grande forma de trazer dinheiro, mas isso 
virá. No fim das contas, a grande aposta está no 
consumidor”, conclui.

Caso fosse possível traçar um paralelo entre o 
mercado de televisão com o que aconteceu com 
a internet após a chegada dos links patrocinados 
do Google, poderíamos imaginar uma revolução no 

modelo de negócio aplicado 
às novas tecnologias e, en-
tão, poder mensurar o quão 
concreta são algumas pro-
postas atuais de monetização 
do investimento. “Estamos 
caminhando para um novo 
momento e futuramente pode 
haver uma nova reviravolta 
emergente com conteúdos de 
vídeo e rich media na empre-
sa que não está vinculado a 
receitas como pay-per-view 
e publicidade dirigida. Mas, 
uma solução seria medir a 

eficiência da recuperação de informações e devol-
ver às empresas o que elas precisam saber para 
colaborar, treinar e aprender mais”, comentou o 
CMO da Haivision, Peter Maag. 

De forma inteligente, Cláudio Ghiorzi resume que, 
“o grande desafio é promover algum tipo de patro-
cínio para monetizar estas operações de distribui-
ção de uma forma indireta e também social, ou seja, 
muitos contribuem com pouco, porém para todos e 
ao mesmo tempo”.

“Não será somente a 
publicidade direcionada 

que ditará a monetização. 
No fim das contas, toda 
indústria é dirigida pelo 

consumo. É o consumidor 
que vai ter a palavra final 

no que vai acontecer”

Futuro
Flávio Bonanome

redação revista da Set
flavio.bonanome@set.org.br

Alexandre Minghini
redação revista da Set

alexandre.minghini@set.org.br
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A visão dos 
profissionais da SET

NAB 2013:

Após a realização de uma feira como a NAB 2013, a Revista da SET 
procurou ter uma análise aprofundada  sobre as tendências tecno-
lógicas do setor e como o mercado brasileiro pode aproveitar as ino-
vações apresentadas em Las Vegas. Para isso, entrevistamos  Liliana 
Nakonechnyj, ex-presidenta da SET e diretora de engenharia de teleco-
municações da Rede Globo; e Nivelle Daou Junior, vice-presidente de 
Tecnologia da Rede Amazônica de Rádio e Televisão. Dois profissionais 
renomados do país, mas que vivem realidades diferentes devido às 
dimensões das emissoras nas quais desenvolvem suas atividades.

De fato, como dissemos na edição anterior, um 
dos principais tópicos da NAB 2013 foi a produ-
ção em 4K. Nesse aspecto, a questão dos broad-

casters é estabelecer como implementarão a tecnologia 
4K em suas emissoras e produtoras de TV. Outro ponto 
que ficou definitivamente esclarecido nesta edição é 
que o HD parece ser uma tecnologia ultrapassada e 
que o 3D não vingou na indústria de TV. As multipla-
taformas parecem ser a tendência e o lugar onde mais 
rapidamente poderá chegar o 4K, já que as principais 
marcas, players e distribuidores acreditam que a tec-
nologia 4K está pronta, é viável e por muitos já está 
sendo utilizada para a produção. A pergunta que fica 
no ar é saber se existe a hipótese de emitir em 4K na 
TV aberta, situação que parece ser distante para os 
principais canais do mundo.

Revista da SET: Esta visão é acertada?
Liliana Nakonechnyj: De forma geral, concordo. Praticamen-
te todos os fabricantes apresentaram produtos profissio-
nais 4K, viabilizando a produção em 4K no mínimo com 
vistas a manter arquivos de qualidade superior, mais à pro-
va de futuro. E mais, na época em que foram introduzidos 
os primeiros produtos profissionais em HDTV, a única forma 
de aproveitar o conteúdo produzido em HDTV no ambiente 
SDTV que vigorava era downconverter o HDTV para SDTV. 
Entretanto, agora, para tornar ainda mais atrativa a pro-
dução em 4K, muitos permitem que sejam aproveitadas 
parcelas da imagem 4K para a produção em HDTV. 

Não diria que o HDTV está ultrapassado, pois além 
de ser o atual padrão mundial de TV aberta e dominante 
nas mídias audiovisuais, ele continua suficiente para te-
las menores e para muitos ambientes. Por exemplo, para 
a mobilidade não parece haver necessidade de nada 
além do HDTV.

Por outro lado, já está bem claro que o 4K e o 8K 
acentuam a sensação de imersão do telespectador, per-
mitindo-lhe usufruir mais intensamente da experiência 
“lean back” de ver televisão.
Nivelle Daou Junior: Na edição 2013 da NAB verificamos 
que a maioria dos stands tinha alguma referência ao 4K. 
Mas nós estamos vivenciando a grande dificuldade em 
implantar o HD no Brasil, principalmente nos munícipios 
menores e afastados dos grandes centros, e já se vê a 
grande ênfase dada no 4K. Acredito que o 4K, assim 
como foi o HD, seja uma fase transitória, pois o Japão, 
via NHK, já concentrou seus esforços na viabilização do 
8K. As novas tecnologias, como o HEVC, possibilitarão 
essas implementações inclusive na TV aberta.

Deve-se salientar que tanto o 4K como o 8K tem pa-
pel preponderante em telas maiores, nem sempre aces-
síveis ao grande público. O HD é suficiente por hora para 
atender à grande massa.

No ano passado via-se o 3D como a grande vedete, 
mas essa modalidade saiu de cena como protagonista. 
Já não há um apelo dos fabricantes de receptores para 
essa tecnologia, que efetivamente não alavancou as ven-
das. Existe apenas como coadjuvante.

Por Fernando Moura



Revista da SET: Qual o seu balanço da NAB 2013?
Liliana: A NAB continua como principal mostra de tec-
nologias broadcast para a região das Américas e, em 
particular, para o Brasil, cuja delegação se expande a 
cada ano e já é, de longe, a maior delegação estrangeira.

Na conferência, somam-se às tradicionais sessões ge-
rais, superseções, sessões de engenharia, e de produ-
ção de cinema, outros temas  como a segunda tela e a 
produção e distribuição multiplataforma. Multiplicam-se 
também as discussões sobre como monetizar essas no-
vas possibilidades.

Com novas possibilidades de oferta de conteúdos au-
diovisuais, o número de expositores na feira parece estar 
crescendo. Entretanto, os estandes já não precisam ser 
tão grandes,  talvez pelo fato das novidades, mesmo as 
apresentadas por fornecedores tradicionais, estarem mui-
to mais em software do que em hardware. Para dar apoio 
a resoluções maiores, sistemas de distribuição internos 
aos estúdios de maior capacidade e à tendência do trans-
porte IP. Sistemas de contribuição de conteúdo lançando 
mão das tecnologias 3G e 4G para proporcionar, mas sem 
abrir mão dos sistemas mais tradicionais de microondas 
terrestres e transmissões via satélite. O H265, recém espe-

cificado, já bastante disponível em software, inicialmente 
voltado para distribuição de conteúdo off-line.
Nivelle: Notamos a recuperação da pujança da NAB. Este 
ano os corredores voltaram a ficar lotados, fornecedores 
com stands e produtos renovados, dando a impressão 
de que a crise mundial está sendo superada.

Revista da SET: Levando em conta a área em que atua, o 
que trouxe de especial a NAB 2013?
Liliana: Tenho interesse nas tendências gerais da in-
dústria e em trabalhar para que a televisão continue 
oferecendo, no Brasil, o que há de melhor no mun-
do.  Nesse sentido, participo do FoBTV – o movimento 
que  almeja um padrão globalizado para a TV terres-
tre. É muito alentador participar com especialistas do 
mundo inteiro – norte-americanos, europeus, asiáti-
cos - desse esforço que, agora, entra numa fase mais 
difícil, que é a de selecionar tecnologias candidatas 
a fazerem parte do futuro padrão global. Essa glo-
balização facilitará a vida das pessoas, que poderão 
usar seus dispositivos pessoais para ver TV no mundo 
inteiro, como já fazem com seus telefones celulares. 
Por trazer escala, propiciará a evolução mais rápida da 
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mídia. A TV poderá passar mais rápido de geração em 
geração, sendo que cada geração poderá ser iniciada 
em cada local na medida da necessidade – também à 
similaridade do que ocorre hoje com as telecomunica-
ções ( 3G, 4G, etc).

Vale ainda dizer que a TV aberta nos EUA passa por 
um momento interessante: muita gente tem abandonado 
a TV a cabo em prol da TV digital do ar complementada 
por ofertas OTTs de conteúdo off-line. Esse movimento 
ainda está restrito a uma parcela pequena da população 
norte-americana, mas há que acompanhar seu desen-
volvimento. Além disso, embora continue predominan-
te nos EUA o hábito de assinar cabo ou satélite, um 
enorme contingente da população com televisores sin-
tonizados no sinal do ar. Assim, embora o FCC (Federal 
Communications Commition) continue trabalhando em 
prol dos leilões incentivados do espectro com o objetivo 
de transferir mais espectro para as telecomunicações, há 
um nítido movimento de preservação da TV aberta, que 
inclui a compra de emissoras deficitárias por grupos de 
broadcasters com saúde financeira.
Nivelle: Pudemos encontrar nesta NAB um produto 
que há muito procurávamos: poder controlar exibições 
de uma central geral, tendo a capacidade de endere-
çar playlists diferenciados para cada retransmissora. 
Já vamos iniciar a fase de testes para avaliação do 
produto. Isto permitirá servir a Amazônia de maneira 
segura e disciplinada.

Revista da SET: Existe hipótese de avançar para a reali-
zação de produções em 4K?
Liliana: A TV Globo já usa câmeras 4K e certamente avan-
çará nesse sentido.
Nivelle: Ainda não vislumbramos nenhuma possibilidade 
de produções 4K em nossa região. Os esforços e o pró-
prio mercado estão centrados na utilização do HD.

Revista da SET: Na sua área profissional, quais as princi-
pais novidades da indústria?
Liliana: A principal novidade, que acabou sendo, tam-
bém, um grande motivo de preocupação para mim, foi 
a apresentação feita no SET e Trinta pelo Hitsatsune, do 
Ministério do Interior e das Comunicações no Japão, dos 
testes de interferência entre LTE e TV daquele país.  Os 
testes mostraram que, para que as pessoas possam con-
tinuar vendo TV digital quando o lTE entrar em operação 
na faixa de 700MHz, haverá necessidade de inúmeras 
medidas de mitigação. 

Essas medidas incluem filtros de características se-
veras, muito profissionais e provavelmente caros, nas 
ERBs. Além dessas especificações para as ERBs, será ne-
cessário instalar filtros (de 30dB) em cada antena de TV, 
uma atividade trabalhosa e onerosa, que será no Japão 
custeada pelas operadoras 4G.

Lá no Japão, desde 2011 os televisores já são fabricados 
com filtros internos. Aqui no Brasil, nenhum televisor tem 
filtro ainda e os parques instalados de antenas são bem 
mais precários, o que deverá nos trazer problemas ainda 
maiores. Precisamos complementar os testes japoneses 
para as situações específicas do Brasil. E alertar governo e 
operadoras sobre mais esse problema, cuja dimensão pre-
cisamos delinear para que as providências sejam previstas 
na licitação das frequências de 700MHz para o 4G.
Nivelle: Conhecemos novos e interessantes produtos 
para Medida e Análise de Sinais em Campo e na área de 
câmeras, novos conceitos com CCUs docáveis ou câme-
ras ENG que se transformam em câmeras de produção, 
otimizando sua utilização.

Revista da SET: Frente à inovação tecnológica, como vê o 
apagão analógico no país e qual a situação da rede na 
qual trabalha. Isto é, como está o processo de digitaliza-
ção das afiliadas?
Liliana: A Rede Globo e suas afiliadas têm um enorme 
compromisso com a digitalização das transmissões. Já 
estamos cobrindo aproximadamente metade dos domi-
cílios com TV do país. Continuamos trabalhando com 
afinco. A expansão analógica levou cinco décadas e a 
digital precisa ser feita em menos de uma. A equação 
financeira é um desafio, mas, mais ainda, a capacidade 
de realização das instalações no Brasil e a velocidade de 
regularização por parte do MC e da Aanatel.

A preocupação com o apagão analógico é grande, 
uma vez que não podemos deixar a população sem 
ver TV, e há muitos fatores ainda, além da disponibili-
dade do sinal no ar. As pessoas precisam estar cientes 
de que têm cobertura digital e de como fazer para 
sintonizar. As famílias precisam ter televisores digitais, 
ou pelo menos conversores.
Nivelle: O Ministério das Comunicações está demons-
trando uma coerência maior ao anunciar um prazo 
mais dilatado para o switch-off do analógico. Sem 
isso, nem a indústria nem as emissoras teriam tempo 
hábil e condições financeiras para essa implantação. 
Mas para a completa efetivação do sistema, o Governo 
ainda precisa criar condições de acesso aos STB pela 
população e a desoneração de impostos para a indús-
tria, sob o risco de não ver a TV digital implantada no 
período proposto.

As redes nacionais estão fazendo todo o esforço 
para que a maior parte da população já possa des-
frutar da experiência de ver TV em HD já na Copa do 
Mundo de 2014.

Fernando Moura
Redação Revista da SET

fernando.moura@set.org.br
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Esportes na NAB
NABSHOW 2013

A produção em 4K pode ser uma das principais novidades que a 
FIFA apresente em termos de exibição mundial na Copa 2014 a 
realizar-se no Brasil. Por isso, as principais empresas fornecedoras 
de equipamentos para eventos esportivos mostraram durante a 
NAB 2013 alguns dos produtos que podem ser utilizados nas 
transmissões da próxima Copa do Mundo de Futebol. Já na Copa 
das Confederações, que se realizará em junho deste ano no país, 
serão realizados os primeiros testes de produção ao vivo em 4K.

Nesse sentido, a Sony como parceira da FIFA na 
Copa das Confederações a realizar-se no pró-
ximo mês de junho no Brasil, espera realizar 

testes de produção em 4K, apresentou na NAB 2013 
o codec com um bit rate de 300 Mbps em até 30 fps 
usando compressão H.264/MPEG-4 AVC.

Com este novo codec para câmeras de consumo, a 
empresa japonesa quer aceder a um mercado maior 
e ajudar os produtores que investiram em câmeras 
F65 ou F55 com qualidade CineAlta a produzir mais e 
melhor com estes equipamentos.

Este novo codec irá suportar resoluções de 4K (3840 
x 2160), HD e proxy 
segundo a necessi-
dade do produtor e 
a circunstância na 
qual esteja sendo 
utilizada a câmera de 
CineAlta, utilizando 
uma compressão de 
MPEG-4 e já não o 
MXF utilizado nas câ-
meras profissionais.

Isso porque as 
câmeras de CineAlta oferecem suporte de multi-codec 
que permitem gravações feitas diretamente em car-
tões SxS, modelo SxS PRO+ (Plus) para gravações na 
F55 em 4K:60p:422 10-bit XAVC e HD:422 10-bit XAVC 
em alta taxa de quadros. 

É possível ligar a F55 a um monitor de LCD 4K 
de 30 polegadas, o PVM-X300 usando interfaces 3G 
SDI em resolução 4096x2160 para monitoremento ao 
vivo de até 60p durante as gravações XAVC 4K, assim 
como reproduzir imagens XAVC 4K. Da mesma forma, 

Por Fernando Moura

também é possível ligá-la diretamente à TV de LED 
BRAVIA 4K de 84 polegadas para monitoramento das 
imagens da câmera em 60p 4K (em resolução redi-
mensionada horizontal de 3860 pixels). 

“Vamos fazer testes de engenharia com a HBS [Host 
Broadcast Services] e a FIFA para realizar transmissões 
em 4K ao vivo. Somente em forma de teste para as-
sim, talvez, ter na Copa do Mundo 4K comercialmen-
te,” disse à Revista da SET, Luiz Padilha, diretor de 
Sony Brasil em Las Vegas.

Para isso, informou Pedro Paz, responsável da área 
de serviços e engenharia da Sony Brasil, virão ao Bra-

sil engenheiros e 
técnicos do Japão 
para realizar os tes-
tes e “um de nossos 
engenheiros estará 
em tempo integral 
acompanhando a 
equipe que virá da 
Sony Japão. Nosso 
engenheiro foi para 
Basingstoke, na In-
glaterra, para rece-

ber treinamento do sistema 4K, e está preparado para 
acompanhar o evento”.

EVS 4K/Ultra HD
A EVS apresentou, na NAB 2013, um protótipo de re-
plays em 4K que permitirá aos espectadores ver ima-
gens ao pormenor, de diferentes ângulos, extraídas 
de uma imagem captada com resolução 4K. O novo 
EVS 4K Live Slow-Motion Replay System é, segundo a 
marca belga, o primeiro sistema de replay do mundo 

A EVS mudou seu logomarca e com ele, quer iniciar uma nova fase 
de negócios no mundo Broadcast. Essa mudança foi apresentada 
em uma colectiva à imprensa na NAB 2013
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a qualidade das transmissões esportivas.
Baseado no servidor de produção XT-3, o EVS 4K 

fará o ingest de 4 feeds 3G-SDI em simultâneo en-
quanto reproduz e outros 4 feeds 3G-SDI permitindo o 
replay instantâneo de vídeo em 4K, o que é equivalen-
te a 16 canais em HD ao vivo para garantir suporte ao 
vivo de oito milhões de pixels a 50 ou 59,94 frames 
por segundo.

Na demonstração feita para convidados especiais e 
profissionais da área na NAB 2013, a EVS utilizou um 
único canal de entrada e saída para mostrar as capaci-
dades do novo sistema. Esse novo servidor de replays 
da EVS, como dissemos antes, permite a realização de 
replays 4K ao vivo utilizando dois canais do equipa-
mento, permitindo que um único servidor XT3 grave 
simultaneamente duas câmeras 4K, proporcionando 
replays instantâneos 4K e destaques.

O servidor 4K XT3 será controlado através do pai-
nel EVS’LSM, o que permitirá aos usuários atuais do 
sistema operar o novo servidor sem necessidade adi-
cional de treinamentos. Com este sistema, além de 
reprodução de imagens em 4K será possível realizar 
playout de imagens em três diferentes modalidades: 
slow-motion, clipping e highlights.

“Gravar em 4K e ter capacidade de replay instan-
tâneo neste novo formato são uma extensão natural 
para o servidor XT3 EVS”, disse Luc Doneux, vice-
-presidente executivo de EVS Sports. “Trabalhamos 
em uma primeira etapa com um servidor de 4K de 
dois canais, e graças à enorme largura de banda do 
servidor XT3, estamos trabalhando atualmente em um 
servidor 4K multi-canal”.

Segundo informou a EVS, este sistema foi utili-
zado experimentalmente na semifinal da Liga dos 
Campeões da UEFA, realizada em Munique, Alema-
nha, entre o Bayern de Munique e o Barcelona, re-
alizada o 23 de abril de 2013. Nela o XT3 4K foi 
configurado com uma entrada e uma saída em 4K, 
mas a EVS estuda, segundo informou em comu-
nicado posterior, ter uma solução que permita a 
captação de 3 canais em 4K em um único XT3 com 
dois canais de gravação e um de replay ou um de 
gravação e dois de replay.

Também foi apresentado na NAB 2013 o LSM 
Connect, um novo sistema que utiliza um tablet 
especialmente criado pela Asus, no qual é instala-
do um aplicativo que permite, entre outras coisas, 
controlar o painel do sistema MulticamLSM da em-
presa que hoje é utilizado por mais de 7 mil opera-
dores em todo o mundo.

Este tablet se conecta remotamente com o LSM 
e, através dele, ao servidor de produção XT, forne-
cendo acesso instantâneo a todas as funções, clipes 

Tablet criado pela ASUS que se conecta remotamente 
com o LSM e através dele ao servidor de produção XT, 
fornecendo acesso instantâneo a todas as funções

O XT3 4K foi configurado com uma entrada e uma saída 
em 4K, más é possível que isso mude até a Copa de 
2014 a realizar-se no Brasil
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e listas de reprodução criadas du-
rante a produção de uma trans-
missão ao vivo usando sem pre-
cisar mexer no controlador, senão 
no tablet de forma touchscreen.

Segundo a EVS, este aplicativo 
aumentará a eficiência da produção, 
fazendo operações – como a indexação de clipes e a 
busca e criação de drag-and-drop, mais rápida e fácil 
de gerenciar.

Por outro lado, EVS informou em comunicado 
que assinou um importante contrato com a FIFA 
World Cup Brasil 2014 para fornecer infraestrutura 
de produção ao vivo para as transmissões dos jo-
gos da competição.

Assim, a empresa belga afirma que chegarão ao 
país diversos equipamentos da companhia com 
destaque para o novo sistema de produção 4K/
UltraHD que permitirá aos operadores ter possibi-
lidades alargadas para acessar e controlar o con-
teúdo remotamente, e a introdução de tecnologia 
EVS C-Cast que permitirá oferecer aos espectadores 
imagens com multi-ângulo e sequências exclusivas 
de entrega por meio de aplicativos de segunda tela 
durante os eventos ao vivo.

O contrato da EVS com a FIFA contempla o alu-
guel de equipamentos para a Copa das Confedera-
ções da FIFA em 2013 e o Mundial em 2014 e ronda 
os U$ 6 milhões.

TriCaster 8000 e 3Play 4800, as apostas da NewTek
Como de costume, a NewTek trouxe novidades interes-
santes a NAB 2013. Desta vez, os produtos lançados 
na feira de Las Vegas foram o novo 3Play 4800, um 
sistema de replay multi-câmera de baixo custo, como 
todos os produtos da empresa radicada em Texas, nos 
Estados Unidos, que promete, mais uma vez, revolu-
cionar o mercado esportivo.

O sistema da NewTek permite, segundo Jorge Di-
ghero, gerente de vendas para América Latina, rea-
lizar repetições em Slow Motion Replay HD/SD mul-
ticanal, com maiores recursos para “realizar mais 
operações em tempo real do que qualquer outro 
servidor de reprodução multi-câmera, dá aos produ-
tores um acesso fantástico e novas oportunidades de 
replays, além de sofisticados efeitos visuais, troca de 
replays ao vivo, alta qualidade nas imagem em slow 
motion, e a hipótese de enviar conteúdos às mídias 
sociais desde um único sistema”.

Este sistema “vai além de ser um software de re-
plays, porque permite que, ao mesmo tempo em que 
se está realizando um evento esportivo ao vivo para 
TV, se possam enviar por streaming conteúdos para o 
Facebook, Twitter, YouTube e muito mais. Esta solução 
permite que os operadores entreguem imediatamente 
mídia as redes sociais, uma aplicação que nenhum 
outro sistema permite”, explicou Dighero em conversa 
com a Revista da SET em Las Vegas.

O 3Play 4800 permite gravar até 4 canais de ví-
deo dobrados com gravações ISSO, que permite a 
proteção das mídias, mas os usuários podem optar 
por gravar simultaneamente oito entradas, confor-
me necessário.

“Este é um produto feito quase a pedido dos nos-
sos clientes. Ouvimos durante algum tempo as suas 
sugestões e criamos o 3Play 4800. O que eles que-
riam era um produto mais acessível que permitisse a 
gravação multi-câmera, em que a escolha de vídeo e 
as playlist de saída fossem rápidas e ágeis. Acredito 

reportagem

O TriCaster 8000 CS possui 
entradas para 8 câmaras em 
HD-SDI e 8 canais de gravação 
até 1080p a 25/30 frames 
por segundo

O 3Play 4800 permite gravar até 4 canais de vídeo 
dobrados com gravações ISSO
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que conseguimos,” disse o responsável da NewTek.
Mas a grande novidade da NewTek foi o TriCaster 

8000 CS, uma solução integrada de produção em di-
reto, não-linear e “media publishing” que permite 
a realização de grandes produções ao vivo, e ainda 
enviar conteúdos às diferentes mídias sociais em si-
multâneo. Ainda, unido ao 3Play 4800 pode ser uma 
solução econômica para unidades móveis de exterio-
res ou emissoras de TV com transmissões esportivas 
ao vivo em formato multi-câmera.

O TriCaster 8000 CS possui entradas para 8 câma-
ras em HD-SDI e 8 canais de gravação até 1080p a 
25/30 frames por segundo, permite a gravação em 
disco a 1080p com código de tempo, em arquivos AVI, 
QuickTime, MPEG-2, e H.264 (para TV ou streaming), 
e vem equipado de origem com quatro discos removí-
veis de 2TB SATA III que permitem gravar 50 horas em 
1080i ou 300 horas em 480i.

Dighero explicou à Revista da SET que este novo 
sistema “melhorou muitíssimo a latência e tem a 
capacidade de fazer sincronismo interno, além de 
permitir com a Mirror Function, espelhar dos equi-
pamentos e permitir que um segundo funcione como 
back-up,” o que, segundo o responsável da marca, 
“era um dos maiores pedidos dos clientes, sobretudo 
das grandes cadeias de televisão que precisam ter 
um equipamento de backup e redundância constante 
para evitar cortes na emissão”.

Este equipamento trabalha com um switcher de 24 
– 10 canais externos, 6 internos e 8 buses M/E. Ainda 
possui 24 set virtuais HD e dá hipótese ao operador 
de configurar até 4 monitores de vídeo.

Objetivas para esportes e mais…
A divisão de dispositivos ópticos da Fujifilm apre-
sentou na NAB 2013, uma grande variedade de no-
vas objetivas e atualizações. Mas, destas, a que 
mais chamou a atenção dos visitantes foi a Premier 
PL 85-300 Cabrio (modelo ZK3.5×85) pela sua qua-
lidade e por ser de montagem PL; e a objetiva para 
produção em campo XA99x8.4 UltraWide porque 
foi uma das soluções para esportes mais relevan-
tes da marca. 

A XA99x UltraWide foi apresentada por Wilson 
Zeferino, engenheiro de vendas para América Lati-
na e Caribe de produtos profissionais e broadcast 
da Fujifilm, como ideal para a cobertura em direto 
de grandes eventos esportivos. Esta objetiva de 
grande alcance foi lançada em Las Vegas com um 
upgrade da tecnologia de assistência de precisão 
de foco, a Precision Focus Assist (PF), a maior no-
vidade do modelo. 

Com um zoom 99x, a XA99x UltraWide possui uma 
amplitude de focagem de 8.4 até 832mm, e MOD de 
2,9m. Trabalha com a integração de um estabilizador 
de imagem recentemente desenvolvido pela marca 
que segundo o responsável da FujiFilm “é fundamen-
tal para filmagens HD a longa-distância e com movi-
mentos rápidos como os que acontecem em eventos 
esportivos”, disse Zeferino. 

Por outro lado, chega ao mercado com peso e ta-
manho semelhante a uma das suas antecessoras, a 
PL 19-90mm Cabrio, modelo ZK4.7×19, mas com maior 
distância focal, o que “é ideal para documentários, 
natureza, vida selvagem e publicidade”, comentou o 
responsável de vendas do setor.

Com uma distância focal de 85-220mm em T2.9 e 
300mm em T4.0, com 200 graus de rotação de foca-
gem, a PL 85-300 esta equipada com a aba de ajuste 
de distância focal, um MOD de 1,2m, função macro 
para objetos a uma distância mínima limite de 97 mi-
límetros (3,8 polegadas), e cobre um sensor de 31,5 
milímetros de diagonal.

AJA Video
A AJA Video System não fez grandes apresentações 
nesta NAB 2013, mas trouxe a feira uma série de 
upgrades gratuitos dos seus produtos e apresen-
tou algumas alianças estratégicas como com o Pro 
Tools, da Avid, o Pablo Rio, da Quantel, e o supor-
te para FilmLight FLIP com Multi-Channel I/O On 
KONA 3G, e Adobe.

O gravador Ki Pro Quad da AJA Video Systems dispõe de 
docks com Thunderbolt e USB3 para as drives AJA Pak
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reportagem

Fernando Moura
Redação Revista da SET

fernando.moura@set.org.br

A objetiva PL 85-300 Cabrio oferece um desempenho 
óptico excepcional no centro da imagem e consegue 
garantir nos cantos de cada frame a melhor qualidade, 
comentou Wilson Zeferino, engenheiro de vendas da Fujifilm

No estande, a Revista da Set pode ver fun-
cionando o gravador Ki Pro Quad, recentemente 
lançado que permite ao usuário ter um workflow 
completo de gravação em 4K. Esta solução, agora 
permite, ter acesso a um workflow 4K/Quad HD/2K/
HD com a eficiência da gravação em Apple ProRes 
444 ou Apple ProRes 422 segundo a necessidade 
da produção e a flexibilidade de gravar em forma-
to RAW em cartões de estado solido permitindo, 
ainda, a reprodução desde o próprio dispositivo.

Se este dispositivo for usado em uma câmera Sony 
F55 pode gravar em 4K 4x 3G-SDI. Se for em uma 
Canon C300 ainda será com 10-bit 4:4:4. Este dispo-
sitivo conta com docks com Thunderbolt e USB3 para 
as drives AJA Pak.

Para Adobe Premiere Pro e o Adobe Speedgrade 
foi apresentado um suporte que permitirá a maxi-
mização do fluxo de trabalho nestes sistemas. Para 
isso, os novos drivers da AJA permitem mediante o 
codec a captura de imagens Apple ProRes no Adobe 
Premiere Pro para Mac, a captura do codec DNxHD no 
Adobe Premiere Pro para Mac e Windows, juntamente 
com um suporte integrado que agiliza a exportação 
dos sistemas Adobe mediante a tecnologia da AJA. 
Este novo driver de dispositivo e software de aplica-
ção plug-in estará disponivel para download gratuito 
nos próximos dias.

Para os sistemas Pro Tools HDX e Pro Tools Native 
da Avid foi anunciado um sistema de Playback Video 
com sincronizador utilizando o AJA KONA, T-TAP, e a fa-
mília de produtos Io. Assim, com o Avid Video Engine 
Support para as plataformas de Pro Tools HDX e Pro 
Tools permitira a ingesta de todos os formatos padrão 
que suporta os sistemas da Avid.

“A Avid tem tido um tremendo sucesso com a ini-
ciativa de IO aberta, e a AJA foi uma das primei-
ras a suportar isso em painéis”, disse Nick Rashby, 
presidente da AJA, na coletiva de imprensa realizada 
pela marca na NAB 2013, e acrescentou que é muito 
importante que os seus clientes possam utilizar as 
opções de vídeo I/O a partir do suporte AJA pelo 
Media Composer, através do novo Avid Video Engine, 
incluído no novo Pro Tools 11.

Foi anunciada, também, uma parceria com a  
FilmLight, através da placa de captura e reprodução 
Kona 3G que suporta ingest multicanal e playout para 
o Flip, o novo processador de imagens em tempo real 
da FilmLight. Este processador será acoplado ao Kona 
3G da AJA como parte da sua estrutura, que foi ideali-
zada para permitir trabalhar com o sistema de correção 
de cor, Baselight. Com a placa Kona 3G, os clientes 
do Flip terão a possibilidade de pré-visualização, em 
tempo real, a cor da imagem capturada, permitida entre 
outras coisas, pela combinação de canais de vídeo HD 
I/O e, mediante essa interface, ajustar o Flip para gravar 
e reproduzir vários streams HD-SD ao mesmo tempo.

Finalmente, foi anunciada uma parceria com a 
Quantel, pela qual ambas empresas anunciaram que 
as novas placas Corvid Ultra OEM podem ser utili-
zadas na plataforma Pablo Rio da Quantel. Segundo 
explicaram os responsáveis da Quantel em colectiva à 
imprensa, está é a primeira vez que a empresa permite 
que as suas soluções trabalhem com placas de vídeo 
externas. Assim, a solução da AJA permitirá que a pla-
taforma trabalhe com vídeo 4K.

As placas Corvid Ultra OEM apresentadas há dois 
anos pela AJA, na NAB 2011, tem capacidade para pro-
cessamento de imagem de resoluções multiformato 
até 4K/2K e HD/Dual-link/SD. Esta solução Corvid Ultra 
processa imagens em modo High Frame Rate (HFR), 
muito utilizada no cinema digital.

Uma das principais características do sistema, e im-
portantes para o estabelecimento da parceria entre am-
bas marcas foi que o Corvid Ultra conta com suporte HFR 
48p e 60p, 4K e processos de trabalho estereoscópicos a 
2K, com capacidade de “debayering” de câmeras de alta 
resolução em tempo real (em hardware).
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Luiz Padilha retorna 
à Sony Brasil: A Copa 
das Confederações 
terá teste em 4K

Confederações em 4K

O novo diretor da Sony Brasil regressa ao país para chefiar a empresa 
japonesa frente aos grandes desafios esportivos que acontecerão no 
país a partir de junho de 2013 e para liderar uma área de negócio mais 
abrangente que não só é a de broadcast como os outros segmentos 
que se complementam. Por outro lado, a partir de 2014 será importante 
a área de consumer e, nesse âmbito, a empresa quer que o Brasil se 
torne independente na América Latina.

O regresso de Padilha, até 
então vice-presidente da 
divisão Broadcast & Pro-

fessional da Sony América Latina, 
ao país foi anunciado pela Sony 
Brasil durante o seminário reali-
zado para os visitantes brasilei-
ros na NAB 2013 em Las Vegas. 
Padilha regressa então pela con-
junção dos grandes eventos es-
portivos que acontecerão no país 
e pelo crescimento econômico do 
Brasil, que gerou um aumento no 
volume de negócios da empresa.

“Com o Mundial de Futebol em 2014, Olimpíadas em 
2016 e outros investimentos de infraestrutura para poder 
estar de acordo com o crescimento econômico do Brasil, 
é necessário que nós possamos criar soluções que pos-
sam contribuir nesse sentido, e assim a Sony quer ter 
um executivo que domine a língua local, que tenha um 
networking que possa desenvolver melhor esse trabalho 
e porque, a partir de 2014, a Sony Japão quer que o 
Brasil se torne independente da Sony América Latina no 
mercado consumer,” explicou o agora diretor de Sony 

Brasil durante o Sete e Trinta orga-
nizado pela SET na NAB 2013.

Para Padilha, com o aumento 
do volume de negocio é neces-
sário “ter mais velocidade de 
informações. Com este volume 
é viável reportar diretamente à 
casa matriz e não depender da 
América Latina.”

Copa das Confederações 2013
Padilha antecipou à Revista da SET 
que durante a Copa das Confede-
rações da FIFA, que se realizará em 

junho próximo, a Sony e a FIFA em parceria realizarão a 
produção de alguns jogos do torneio com tecnologia 4K.

“Vamos fazer testes de engenharia com a HBS [Host 
Broadcast Services] e a FIFA para realizar transmissões 
em 4K ao vivo. Somente em forma de teste para as-
sim, talvez, ter na Copa do Mundo 4K comercialmen-
te,” disse Padilha, que diz acreditar que durante a 
Copa de 2014 “haverá fibra óptica nos estádios, o que 
permite transmitir em 4K. A tendência não é atingir 
todos os estádios, mas sim os mais importantes onde 

Por fernando moura

Luis Padilha regressa a Sony Brasil para 
chefiar a empresa frente aos grandes 
acontecimentos esportivos e devido ao 
crescimento das vendas nas diferentes 
áreas da empresa japonesa no Brasil
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Rio de Janeiro: 
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Conversores e muito mais.

Distribuidor Autorizado

Toda a linha 
Kramer.

haverá maior quantidade de jogos seguindo mais ou 
menos o exemplo dos experimentos em 3-D realizados 
na Africa do Sul. Lá não foram cabeados todos os es-
tádios, mas sim os mais importantes,” disse.

Com respeito ao 3-D e à hipótese de haver trans-
missões com essa tecnologia, Padilha assume que esta 
não é uma decisão da Sony, ela acompanha muito aten-

tamente porque como parceira oficial da FIFA é muito 
importante definir o que se fará na Copa e “como hoje 
o 3-D é muito importante na China e em outro países, 
mas penso que isso é uma decisão da FIFA. Do que 
tenho certeza é que haverá transmissões em 4K.”

O diretor da Sony Brasil considera que a chegada 
do 4K à TV aberta brasileira é distante e depende da 
estrutura da TV no país e não só da questão econômica 
das transmissões. “Hoje basicamente a TV brasileira é 
uma TV com 80% de transmissão terrestre e isso tudo 
depende do que o governo vai fazer e como para entre-
gar as frequências,” e porque “ainda estamos na tran-
sição do analógico para o HD”. Mas Padilha pensa que 
no que diz respeito à “produção de conteúdos de alta 
qualidade e cinematografia digital está andando. “Isso 
porque nós temos dois modelos de câmeras lançadas 
entre fevereiro e março deste ano – F5 e F55, respec-
tivamente – e já vendemos no mundo 2000 unidades, 
isso é a amostra do que a nova textura e a nova forma 
de captar imagens está instalada,” afirmou.

fernando moura
redação revista da seT

fernando.moura@set.org.br

As novas câmeras Sony 4K podem ser utilizadas no 
Brasil já em junho de 2013 na realização da Copa das 
Confederações da FIFA. 
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Suporte técnico 
Sony na Copa das 
Confederações

CoPa das Confederações 2013

A Sony montou um complexo sistema de suporte técnico para 
servir as cidades-sedes da Copa das Confederações 2013, que 
se realizará de 15 a 30 de junho no Brasil, com sete engenheiros 
especialmente preparados para resolver rapidamente problemas 
técnicos em equipamentos da marca.

Durante o evento, a empresa japonesa espe-
ra disponibilizar serviços adicionais aos seus 
clientes em caso de problemas nos equipamen-

tos. Para isso disponibilizará um sistema especial nos 
escritórios da Sony no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo 
(SP) e utilizará os seus distribuidores em Brasília (DF), 
Belo Horizonte (MG), Recife (PE) e Fortaleza (CE), além 
de disponibilizar suporte especial dos revendedores 
em todo o território nacional durante a competição.

Assim, nas cidades-sede haverá atendimento espe-
cial aos clientes que tiverem dificuldades, a única que 
não terá essa cobertura é Salvador, na Bahia, já que 
a marca não tem distribuidor oficial na capital baiana.

“Teremos também atendimento de primeiro nível 
através da nossa rede de Autorizados nas principais 
Cidades da Copa das Confederações (Brasília, Belo 
Horizonte, Recife e Fortaleza). Todos os autorizados 
receberão treinamento técnico de manutenção para 

Por fernando moura

A Sony contará ainda com equipamentos de backup no Centro de Serviços Sony no Rio de Janeiro para facilitar o 
diagnóstico e substituição de peças em casos urgentes
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serviços da sony Brasil:
rio de Janeiro
Sony Brasil 
Rua Augusto Severo, 8 - Mezzanine 202
Glória – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20021-040
Tel:  + 55 21 2187-2316 / + 55 21 2187-2317

os serviços autorizados são:
Brasília: 
Standby
SRTN quadra 702 - conj P - Mezzanine 03
Asa Norte – Brasília – DF
CEP: 70719-900
Tel: + 55 61 3328-2733 

Belo Horizonte:
WMW

Rua Levindo Lopes, 333 - Room 05
Savassi – Belo Horizonte – MG
CEP: 30140-170
Tel: + 55 31 3281-0744

recife:
FIJ
Rua Agenor Lopes, 292 - Room 605
Boa viagem – Recife – PE
CEP: 51021-110
Tel: + 55 81 3107-9585

Fortaleza:
R3
Av. Dom Luis, 300 - Room 907
Bairro Aldeota – Fortaleza – CE
CEP: 60160-230
Tel: + 55 85 9998-2511 / 8682-7718 / 3251-1585 

os principais modelos que deverão ser utilizados du-
rante o evento”, explicou à Revista da SET Pedro 
Paz, responsável da área de serviços e engenharia 
da Sony Brasil.

A Sony contará ainda com equipamentos de ba-
ckup no Centro de Serviços Sony no Rio de Janeiro 
para facilitar o diagnóstico e substituição de peças 
em casos urgentes. Nesse Centro, a empresa dispo-
nibilizará três engenheiros que trabalharão o tempo 
inteiro apoiando os clientes da marca que precisem 
resolver problemas técnicos nos seus equipamen-
tos. A empresa terá também outros três engenhei-
ros na capital de São Paulo, e mais um na cidade 
de Recife. Esses profissionais realizarão a avaliação 
do problema, o orçamento, manutenção e substitui-
ção de peças, caso necessário.

Com esses engenheiros a Sony espera ter uma capa-
cidade de reparação de até 9 unidades por dia, já que 
espera desenvolver uma estratégia de Fast TAT (Turn 
Around Time) com o objetivo de reparar todos os equi-
pamentos portáteis necessários durante os 15 dias do 
evento, e fornecer aos clientes, se for necessário, todo 
o tipo de informações e soluções que precisem para 
trabalhar normalmente durante os dias da competição.

Como parte da logística, a Sony terá um estoque 
de peças localizado na cidade de São Paulo, onde 
terá um esquema de remessa “next day” via SEDEX 
10, e via Fedex em caso de importação de peças para 
resolver problemas nos equipamentos.

Durante a Copa das Confederações da FIFA, o 
Host Broadcast (HB) estará localizado em Belo 
Horizonte, “mas ainda não definiram se vão preci-
sar do nosso suporte técnico. Basicamente traba-

lharão com sistemas de câmeras HDC e Switchers 
MVS”, explicou Paz.

Além do equipamento utilizado pelo HB, a Sony 
Brasil espera que chegue equipamento da marca pro-
veniente de outros países. “Esperamos equipamentos 
Sony com os correspondentes e Broadcasters que es-
tarão aqui no Brasil. Não temos uma lista dos Broad-
casters e quais equipamentos vão trazer, mas temos 
a experiência adquirida na equipe internacional das 
Olimpíadas de Londres 2012, onde nosso coordena-
dor de engenharia esteve presente como membro do 
time”, comentou Paz. 

De todas as formas, “hoje o formato XDCAM está 
muito consolidado como standard como ENG para 
jornalismo, nesse ponto acreditamos que a base 
de modelos de câmeras ENG serão as camcorders 
XDCAM HD, XDCAM HD422 e XDCAM EX, além de 
Hand Models da linha NXCAM, partindo desse pres-
suposto, teremos uma unidade de cada modelo 
como backup em nosso Centro de Serviços no Rio 
de Janeiro, além de alguns monitores, switchers e 
gravadores”, reforçou Paz.

A marca japonesa espera repetir o serviço durante a 
Copa do Mundo em 2014, para isso, explicou Paz, “hoje 
já temos 10 Centros de Serviços Autorizados nas 12 Cida-
des da Copa do Mundo, faltando apenas Cuiabá e Sal-
vador. Também planejamos ter dois Centros de Serviço 
Sony, um no Rio de Janeiro, onde ficará o IBC, e outro em 
São Paulo, cidade da abertura da Copa de 2014”.

fernando moura
redação revista da seT

fernando.moura@set.org.br



TECnOLOgiA 4g é PARA O PAíS
O Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, disse que o objetivo 
principal da licitação para a implantação da tecnologia 4G foi oferecer 
uma tecnologia nova e melhor, mais veloz, para o usuário brasileiro e 
não só para atender aos grandes eventos esportivos.

Paulo Bernardo fez esta afirmação durante o evento da operadora Claro que lançou o 4G em 11 
cidades do país, incluindo as seis cidades sede da Copa das Confederações da FIFA que se realiza 
no Brasil em junho de 2013, com um investimento de R$ 510 milhões. Carlos Zenteno, Presidente 
da Claro, disse que este foi um dia histórico, comparável ao ano de 1985 quando foi realizada a 
primeira transmissão via satélite no Brasil.
Por outro lado, o ministro Paulo Bernando explicou que a licitação do 4G foi realizada em abril de 
2012 e prevê contratos com duração de 15 anos, prorrogável por outros 15 anos. Assim, disse que, 
apesar de atender à demanda da Copa das Confederações, Copa do Mundo de 2014 e depois as 
Olimpíadas, a tecnologia 4G vai beneficiar diretamente o usuário brasileiro.
Bernardo afirmou que esta é uma tecnologia nova no mundo inteiro e o Brasil terá a oportunidade ímpar de sediar o primeiro 
evento mundial a oferecer o serviço de internet de maior capacidade. Alertou que esta é uma “responsabilidade grande para 
todos nós, porque o mundo inteiro vai nos acompanhar atentamente”.
Segundo o Ministro das Comunicações, com o avanço do 4G, haverá uma sensível melhora do serviço 3G porque “parte 
significativa dos usuários vai migrar para o 4G e o 3G ficará menos congestionado”.
Ainda, Bernardo chamou a atenção mais uma vez para a necessidade de se superar os entraves para investimentos em 
infraestrutura de telecomunicações e obter melhores e mais velozes serviços de internet. Citou a legislação restritiva imposta 
por algumas cidades para a colocação de antenas e o esforço do governo, em parceria com o Congresso Nacional, para votar 
uma Lei de Antenas que padronize a colocação em todo o território nacional.

O ministro das Comuniçãoes 
destaca que o 4G pode ser 
um benefício para todos os 
consumidores brasileiros e não 
só um pré-requisito da FIFA. 
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PRINCIPAIS TEMAS:

1. PROCESSAMENTO, CODIFICAÇÃO  E TRANSMISSÃO DE IMAGENS/VÍDEO:
Codifi cação de vídeo, codifi cação de vídeo 3-D e multivistas, padrões de codifi cação, 
transmissão de imagem e vídeo em redes de telecomunicações e redes de dados 
para aplicação audiovisual, streaming de vídeo, IPTV e Vídeo sobre IP.

2. PROCESSAMENTO E CODIFICAÇÃO DE ÁUDIO:
Processamento de áudio para produção e broadcasting, áudio sobre IP, implementações 
de áudio digital para cinema e broadcasting e avanços na codifi cação de áudio.

3. TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO:
Tecnologia de antenas, transmissão e recepção para dispositivos fi xos e portáteis, 
propagação de sinais e cobertura de RF.

4. INTERATIVIDADE E SERVIÇOS:
Middleware, aplicações, estrutura de bancos de dados, tecnologias de canal de 
retorno, TVs conectadas e harmonização de padrões.

5. TELEVISÃO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR ASSINATURA.

6. OUTRAS ÁREAS DE VANGUARDA EM TELEVISÃO.

7. RADIODIFUSÃO SONORA DIGITAL.
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reportagem

Jota Quest em HD 
pela Mix TV

Produção NacioNal

O Grupo Mix de Comunicação começou a gravar um novo ciclo 
do projetos: “Mix ao Vivo - Álbuns Clássicos”. Com a produção 
técnica, em parceria com a Cristal Líquido Studios, o projeto 
contou com qualidade HD e novidades tecnológicas que levaram 
a Mix TV a gravar pela primeira vez um evento com equipamento 
totalmente digital e de última geração.

A primeira gravação totalmente em HD foi reali-
zada no Teatro da Mix, no dia 20 de abril de 
2013, na capital paulista. Na ocasião a emissora 

promoveu um show ao vivo transmitido por streaming 
via internet e uma vez masterizado e equalizado, foi 
ao ar no dia 21 de maio pela Mix FM (rádio) e no dia 
22 de maio pela Mix TV.

Por Fernando Moura

Para o responsável do projeto, Marcos Vicca, di-
retor da Radio Mix, gravar em HD é impreterível e 
inexorável. “As pessoas se acostumaram a ver e ouvir 
show na TV em HD, não podemos esquecer isso. Por 
isso iniciamos este ciclo em HD e esta é a primeira vez 
que a emissora investe neste tipo de produção, assim 
investimos pesado, pois é a única e a melhor forma de 
acompanhar os tempos”.

“Se gravamos em analógico, além de não obtermos 
a mesma qualidade, esse material ficaria obsoleto no 
mesmo momento da gravação. Precisamos investir 
forte e transmitir conteúdos de excelente qualidade. 
Temos as melhores bandas do país no nosso palco, 
precisávamos dar-lhes a oportunidade de gravar sho-
ws com a máxima qualidade possível, e estamos con-
seguindo”, explicou satisfeito Vicca, que dirige uma 
das emissoras de rádio com mais ouvintes jovens da 
cidade de São Paulo e excelentes resultados nas cida-
des onde é transmitida.

Para Vicca este investimento de gravação em HD 
faz parte de um processo inevitável. “Se não grava-
mos em HD estamos perdendo dinheiro. Trazer uma 
banda deste tamanho a apresentar um show que nun-
ca tinha sido apresentado antes é perder dinheiro e 
tempo”. Por isso, a tecnologia, segundo o responsável 
artístico do Grupo Mix, está a cada dia mais ligada à 
gestão comercial. “Ela não faz diferença. Se quisermos 
ter êxito comercial, temos que oferecer a melhor tec-
nologia existente no mercado”.

A gravação do show realizado no Teatro da Mix, 
localizado na capital paulista, contou com a parce-
ria da Cristal L’iquido Studios que possibilitou toda 
expertise em projetos usando equipamento de alta 
definição. Para o show foram utilizadas nove câmeras 
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espalhadas por diferentes pontos do teatro. Dessas 
câmeras, sete eram Ikegami 72E e duas microcâme-
ras. Assim, o show foi realizado com uma câmera 
posicionada em uma grua, uma câmera em dolly, três 
em tripé e duas portáteis no palco. As microcâme-
ras se posicionaram, uma no topo do palco (picado) 
para dar uma imagem aérea e outra para dar um 
plano geral do teatro. Ainda foram utilizadas uma 
objetiva PH50x da Cannon; uma J36x; duas angulares 
4.5, e uma angular 5.2, todas estas Fujinon.

O sinal das câmeras é gravado de forma indepen-
dente na unidade móvel em gravadores Aja Ki Pro 
Res. São gravados ainda, o sinal do programa e as 
pistas de áudio para ter sincronização na hora de rea-
lizar a pós-produção de vídeo e áudio. 

Junto com o ciclo de shows, as bandas também são 
entrevistadas pelo renomado músico do Titãs, Paulo 
Miklos, que acompanha os shows e interroga os prin-
cipais Integrantes em um estúdio especialmente mon-
tado para a ocasião, nas instalações do Teatro Mix. 

Miklos considera que gravar em HD é uma forma 
de valorizar o trabalho dos artistas. “E assim poder 
competir de igual para igual com aquilo que o públi-
co já está habituado a assistir. O espectador está se 
acostumando com excelentes qualidades de imagem, 
de som, por isso não podemos traba-
lhar com uma qualidade inferior. Se 
o fizermos, eles vão notar e sentir a 
diferença. Por isso precisamos estar 
em um pé de igualdade com melhor 
que se faz no mundo. E acredito que 
este ciclo vai ter esse nível porque a 
música e a TV que a gente faz mere-
ce estar nesse nível”.

Uma vez gravado o show, a pro-
dução do programa edita as en-
trevistas realizadas por Miklos e o 
show, colocando as sonoras entre 
cada música. “Nossa ideia é que 

os espectadores saibam os detalhes das músicas, o 
porquê foram gravadas, como e por que fazem parte 
desse álbum que marcou a história da banda”, dis-
se Miklos. “Afinal não estamos gravando um show, 
estamos gravando um programa que vai mostrar a 
intimidade da banda”, disse o músico.

O artista reforçou que alcançar níveis de produ-
ção internacional é fundamental. “Necessitamos ter 
os melhores trabalhando conosco. Há anos brigo por 
ter melhores condições de áudio, principalmente den-
tro da televisão porque faltava um investimento que 
garantisse que pudéssemos fazer música dentro da 
televisão com a qualidade técnica e permitisse trazer 
uma banda inteira que tocasse com a bateria, guitarra, 
baixo etc. que envolve ter um estúdio que permita 
esse tipo de gravação e olhar para isso não como di-
nheiro jogado fora, mas sim como investimento. Não 
esqueça que para nós músicos 50% é áudio e nem 
sempre se tem essa ideia em TV. Se coloca um boom, 
um microfone de lapela e se acha que assim fazemos 
música e não é bem assim”.

Por isso durante as gravações dos “Álbuns Clássi-
cos” o áudio é tratado à parte, onde a mesa de áudio 
da banda convidada entrega o sinal dos microfones 
e instrumentos tanto para PA quanto para a mesa do 

Avid Pro Tools que, por sua vez, ali-
menta a unidade móvel que grava 
este sinal e redireciona para o Feed 
na internet ao vivo.

O áudio do show foi gravado com 
42 microfones colocados estrategi-

reportagem

Com nove câmeras, a Cristal Liquido gravou o primeiro 
show do ciclo “Mix ao Vivo - Álbuns Clássicos” com a 
renomada banda Jota Quest

Um dolly serviu para dar mobilidade ao show do Jota 
Quest e ainda ter um plano da vibração do público 
durante a realização do espetáculo

“Se não gravamos em HD estamos 
perdendo dinheiro. Trazer uma banda 
de este tamanho a apresentar um show 
que nunca tinha sido apresentado 
antes, perdemos dinheiro e tempo”, ex-
plica Marcos Vicca, diretor da Radio Mix
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reportagem

Fernando Moura
redação revista da SET

fernando.moura@set.org.br

camente no palco e cenário “para 
obter o melhor som possível. Cada 
microfone foi gravado de forma se-
parada e mais tarde editado em um 
sistema Avid Pro Tools. Hoje vamos 
fazer uma mixagem rápida para po-
der emitir o programa ao vivo por 
streaming via internet, mas uma 
vez acabado o show faremos a pós-
-produção de áudio e entregaremos 
áudio estéreo com qualidade profis-
sional”, explicou Lucas Silva, da Cle-
ment Zular, contratada pela Cristal 
Liquido para as gravações do ciclo.

Outros detalhes que se precisa levar 
em conta na hora de gravar um show 
com essas características são a ilumi-
nação e o controle de câmeras. “Com 
um cenário com LED, diferentes luzes 
e muitas cores, precisamos criar condi-
ções de colorimetria que deem uma uniformidade ao pro-
duto”, explicou o engenheiro responsável pela UM, Luís 
Seixas, que faz parte do projeto da Cristal Liquido Studios 
para realizar o ciclo junto da Mix TV. “O que fazemos é 
utilizar objetivas HD da Fujinon para alcançar uma média 
de 3200 K e assim dar o melhor das nossas câmeras para 
ter um produto final de excelente qualidade”.

Os shows, primeiro, e o ciclo, mais tarde, são trans-
mitidos em diferentes plataformas. No dia do evento, 
é transmitido pela internet ao vivo, mais tarde, uma 
vez feita a pós-produção de áudio e vídeo, é realizada 
a emissão através da Rádio Mix e a Mix TV. Para isso 
é necessário seguir alguns passos. 

Durante a gravação do “Álbuns Clássicos” os técnicos 
da Mix TV fazem uma “canalização” de áudio e vídeo 
para que o programa seja transmitido ao vivo pela in-
ternet através do site “www.mixtv.com.br/aovivo/”. Pos-

“No programa Álbuns Clássicos tem tudo para virar um 
DVD. Por isso, gravar em HD e sonorizar de forma certa 
é essencial para valorizar as bandas que participaram 
do ciclo”, disse Paulo Miklos, minutos antes do início 
do show

Aqui Paulo Miklos realiza as entrevistas das bandas e 
nelas tenta esclarecer aos espectadores os pormenores 
das músicas e as curiosidades do álbum

teriormente, é transmitido pela Rádio 
MIX FM (106,3MHZ), bem como na 
Rede de Retransmissoras em UHF pelo 
Brasil. Além dos veículos de comuni-
cação do grupo, o ciclo é transmitido 
nos canais fechados representados 
pela TVA (São Paulo e Rio de Janeiro), 
NET Brasília, além de outros serviços 
de DTH como a Vivo (canal 234) e a 
CTBC (canal 341).

O show da banda Jota Quest relem-
brou as faixas de seu segundo disco, 
“De Volta ao Planeta”, lançado em 
abril de 1998. O clássico álbum estou-
rou nas paradas de sucesso de todo o 
país e foi aclamado por público e con-
siderado por muitos o álbum pop do 
ano. Com mais de 1 milhão de cópias 
vendidas, o grupo faturou o “Disco 
Duplo de Platina” e realizou sua pri-

meira grande turnê nacional, com mais 250 shows, pas-
sando pelos palcos dos mais importantes festivais do 
país, além de realizar o primeiro show movido a energia 
solar da América Latina, em parceria com a Greenpeace. 

Ainda serão gravados os shows de Planet Hemp, 
Capital Inicial, Pitty e Cidade Negra. Todas as bandas 
tocaram os seus álbuns emblemáticos no palco do Te-
atro da Mix em shows que serão exibidos mais tarde 
pela Mix TV e Rádio Mix, como aconteceu com o da 
banda Jota Quest.
www.mixtv.com.br
www.cristalliquido.com.br
www.umtv.com.br

Gravado em HD, 16:9 e áudio 
estéreo, a emissão ao vivo 
por streaming precisou de um 
downconverter 
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reportagem

A luz do “Maracanã”
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iluminação

Atendendo as normas estabelecidas pela FIFA para a realização 
dos jogos da Copa das Confederações em 2013 e o Copa do 
Mundo em 2014, a iluminação do maior e mais emblemático 
estádio brasileiro mudou totalmente passando dos antigos 120 
projetores para uma iluminação de quase 400 com uma potencia 
de 2.000 watts que permitirá as televisões obter as melhores 
imagens da historia no renovado cenário.

Assim, o sistema que iluminará a final da Copa das 
Confederações em 2013 e da Copa do Mundo FIFA 
de 2014 no estádio Jornalista Mário Filho, mais 

conhecido como Maracanã passou a ter um visual muito 
mais claro e nítido do campo com os 396 projetores EF 
2000, da GE Iluminação.

O novo sistema substitui 120 projetores antigos por 
projetores EF 2000 já utilizados em vários estádios do 
mundo, entre eles a Riverbank Arena, em Londres, In-
glaterra, onde 70 unidades do equipamento iluminaram 
as disputas de hóquei durante os Jogos Olímpicos de 
Londres 2012 e as partidas de futebol de cinco e de sete 
atletas dos Jogos Paralímpicos.

Cada projetor utiliza, segundo explicou a Revista da 
SET, Welington Tardivo, engenheiro de vendas da GE Ilu-
minação do Brasil, “uma potência de 2.000 watts para 

Por Fernando moura

A FIFA recomenda níveis de iluminação vertical acima de 
2.000 lux para quatro câmeras fixas e 1800 lux para as 
quatro câmeras móveis 

aprimorar a visibilidade do espetáculo dentro e fora do 
gramado. Os novos equipamentos também ajudarão a 
melhorar a qualidade das transmissões televisivas em 
alta definição” e atendem aos requisitos da FIFA para 
oferecer uma visualização mais nítida do campo. 

Por outro lado, para Alexandre Ferrari, gerente geral 
da GE Iluminação no Brasil, foi  “com grande satisfação 
que abraçamos a oportunidade de oferecer toda a nos-
sa expertise para iluminar um verdadeiro ícone para o 
futebol mundial e para todos os brasileiros”, afirmou.

Exigências da FIFA
Nos estádios de futebol parece ser importante, além de 
medir a qualidade da luz, o que nos permite uma perfeita 
reprodução cromática do lugar, colocar luz fria, ou seja, 
quando o predomínio é dos azuis e dos verdes, e não 
luzes cálidas (quentes) com predomínio dos tons verme-
lhos. Como estamos diante de espetáculos televisivos e 
câmeras de vídeo que requerem pelo menos uma tem-
peratura de cor que ronde os 6000 graus Kelvin, já que, 
a cor que percebemos depende da temperatura de cor 
das fontes de iluminação que iluminam a cena observada, 
estaremos com uma temperatura elevada, por isso, uma 
iluminação com maior percentagem de azuis. Segundo os 
standards da FIFA, deveríamos estar nos 6500 K.

Para cumprir com estas condicionantes no Maraca-
nã foram instalados 396 projetores modelo GE EF2000 
“para lâmpadas com tecnologia de multivapores metá-
licos com potência de dois mil watts”, explica Tardivo. 
Seguindo o caderno de encargo da FIFA para a realização 
dos próximos grandes eventos esportivos, “a temperatu-
ra de cor de 6.000 Kelvin é mais próxima da temperatura 
equivalente à da luz do sol. Para se obter melhor quali-
dade de luz e imagens, a FIFA recomenda que se utilize 
lâmpadas com temperaturas de cor acima de 5.600 Kel-
vin e reprodução de cor de 90, e assim fizemos”.



Rompendo barreiras.
Fluidez em multiviewers junta-se à performance inovadora.

Todos os novos multiviewers Kaleido-MX e Kaleido-Modular-X fazem uma explosão com a capacidade de construir um 
multiviewer perfeito e mais acessível para seu estúdio ou caminhão. Disponível pré-confi gurado para um desenvolvimento 
modular mais rápido em um design moderno e fl exível.

No mundo dos multiviewers, você pode esperar que o líder comande as ondas - de novo. Ligue para a 
Miranda para saber mais.

Tel.: 514.333.1772

www.miranda.com/kaleido
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O engenherio da GE no 
Brasil vai mais a fundo e 
explica que para os jogos 
da Copa do Mundo de 
2014, a FIFA recomenda ní-
veis de iluminação vertical 
acima de 2.000 lux para 
quatro câmeras fixas e 1800 
lux para as quatro câmeras 
móveis. Para a iluminação 
horizontal os níveis devem ser 
1,5 a 2 vezes o nível da câmera principal para que se 
obtenha melhor contraste entre os atletas e os planos 
de fundo. Para jogos nacionais sem a necessidade de 
televisionamento, as exigências são menores e recomen-
da-se que o nível horizontal seja acima de 750 lux com 
lâmpadas com temperatura de cor acima de 4.000 Kelvin 
e reprodução de cor acima de 65.

“A solução ofertada pela GE atende os requerimentos 
internacionais para a Copa de 2014 e de transmissões 
em alta definição e digital, garantindo qualidade de 
imagem para espectadores e minimizando ofuscamen-
tos para jogadores, árbitros, torcedores e moradores do 
entorno”, explicou o responsável da GE no Brasil.

Para Tardivo é difícil criar uma homogeneização nos 
estádios da Copa de 2014 com respeito a iluminação 
porque “cada estádio tem sua particularidade” em ter-
mos de “arquitetura, altura de instalação dos projetores, 
distribuição assimétrica ou não, fixação no catwalk, po-
sição das câmeras fixas e das câmeras móveis. Portanto, 
para cada estádio, iniciar outro projeto luminotécnico é 
um novo desafio”.

Quando consultado sobre se o Maracanã teve caracte-
rísticas técnicas especiais. Tardivo afirmou que sim e que 
nele “todos os requerimentos técnicos solicitados pela 
FIFA para o projeto luminotécnico do Maracanã foram 
atendidos integralmente pela GE Iluminação. Os níveis de 
iluminação verticais referente às oito câmeras, nível de ilu-
minação horizontal, graus de ofuscamento (Glare Rating) 
tanto para jogadores quanto torcedores, iluminação das 
treze primeiras fileiras das arquibancadas que é exigido 
para gerar contrastes em relação à câmera principal foram 
atendidas e a poluição luminosa foi controlada para mini-
mizar iluminação para fora do estádio”.

Lampadas LED ou multivapores
Muito se falou antes do inicio da construção dos es-
tádios para a Copa de 2014 sobre o tipo de lampa-
das que deveriam ser utilizadas para a sua iluminação. 
Para os profissionais, existem soluções no mercado de 
melhor aproveitamento energético e ecologicamente 
sustentável que poderiam ser utilizadas nas novas are-
nas para com elas ter uma maior eficiência luminosa 
(lm/W), de modo a reduzir o consumo de energia com 

mesma quantidade de luz disponível 
em comparação às tecnologias ante-
riores; durabilidade, evitando trocas 
frequentes de produtos e gasto ex-
cessivo com manutenção; bom índi-
ce de reprodução de cor, garantindo, 

assim, maior fidelidade nas transmis-
sões televisivas; e, por fim, maior com-

pactação, facilitando a focalização e apro-
veitamento da luz no campo. Isso porque alguns 

profissionais achavan que a solução de LED era a 
mais adequada já que desde o seu ponto de vista no 
contexto atual é preciso mudar alguns hábitos e utilizar 
novas tecnologias, mas concluem que o processo é len-
to. Mas, as definições da FIFA são claras, e as lampadas 
a multivapores ganharam a disputa.

Por isso, explica Tardivo, “os projetos de iluminação 
do Maracanã e de todos os outros estádios da Copa do 
Mundo de 2014 são de lâmpadas multivapores metálico. 
Apresentam melhor custo benefício e vantagens técnicas 
principalmente em questões de índice de reprodução de 
cores para televisionamento. Além disso, devido a pou-
ca utilização, em torno de 4 a 8 horas por semana, da 
iluminação de uma Arena Esportiva, o alto investimento 
inicial do LED é pouco viável e pouco recomendado”.

E não só. Tardivo, refuta a ideia de quem afirma que 
o LED é mais confiável e menos poluente mas, também, 
de mais alto custo?  “Não. O custo de manutenção e 
operação do LED é baixo, devido ao menor consumo de 
energia e à menor frequência de trocas. O que é mais 
elevado é o investimento inicial na aplicação dessa tec-
nologia, em comparação com lâmpadas fluorescentes e 
de halogênio. Contudo, diante da ampla economia de 
energia e da elevada durabilidade, o retorno sobre o 
investimento no LED no médio prazo é notável. Entre 
as vantagens da iluminação LED destacam-se a econo-
mia no consumo de energia entre 50% e 80%, quando 
comparadas a tecnologias mais tradicionais, e a vida 
útil, com duração de até 50 mil horas. Os LEDs também 
duram até 25 vezes mais do que as fontes de luz in-
candescentes e de halogêneo; e até três vezes mais do 
que a maioria das lâmpadas fluorescentes compactas. 
Sua alta durabilidade reduz a frequência e os custos de 
manutenção”, mas em projetos como os dos estádios 
da Copa de 2014 não são viaveis.

Quando Tardivo foi inquirido pela Revista da SET de 
eventuais providencias em termos de iluminação para a 
realização de testes em 4K durante a Copa das Confede-
rações, o engenheiro da GE explicou que “nada se fala no 
caderno de encargos da FIFA sobre este tipo de tecnologia”.
www.ge.com/br/

reportagem

Fernando moura
Redação Revista da SET

fernando.moura@set.org.br

A iluminação do Maracanã conta 
com 396 projetores EF 2000
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reportagem

Nova versão da Rede 
de Intercâmbio de 
Televisão Universitária

ABTU

A Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU) lançou 
uma nova versão da Rede de Intercâmbio de Televisão Universitária 
(RITU). O objetivo é auxiliar as afiliadas na elaboração de uma grade 
de programação diversificada por meio do intercâmbio de conteúdo.

Segundo informou a ABTU, ini-
cialmente o acervo conta com 
aproximadamente 70 horas de 

material, que foram convertidos para 
um formato de compressão digital 
que mantivesse a qualidade e per-
mitisse às afiliadas de todo o Brasil 
acessar e colaborar com a subida de 
suas produções dentro de padrões 
definidos em um manual técnico da 
Rede e do Manual Prático de Direi-
tos Autorais, produzido pela ABTU em 
parceria com o Canal Universitário de 
São Paulo.- CNU.

A RITU criada em parceria com a 
RNP (Rede Nacional de Ensino e Pes-
quisa) pretende, desde sua criação, 
ser o motor da criação de uma grade 
nacional de programação compartilha-
da entre televisões universitárias no 
país. “Durante anos focamos nossas 
expectativas na tecnologia e sempre 
esbarramos na questão de banda disponível, pois 
temos afiliadas em todo o Brasil com realidades di-
ferentes. Nesta nova etapa, focamos no conteúdo e 
em uma tecnologia simplificada que vai alavancar a 
distribuição de conteúdo entre as TV´s Universitárias”, 
explicou a Revista da SET o presidente da ABTU, Fer-
nando Moreira.

Para Moreira, “o sistema é um modelo bastante 
simples de repositório baseado em FTP, portanto uma 
solução antiquada para uma questão tecnológica atual. 

Neste novo universo de MAM, DAM, demos um passo 
atrás para poder avançar”. Para desenvolver o projeto, 
“criamos uma ferramenta junto a Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB),  e a Dynavideo. Aí nos deparamos 
sempre com os clássicos problemas de investimento 
em infraestrutura, suporte e manutenção,  além das 
restrições de banda inerentes a nossa realidade de vá-
rias afiliadas em todo o Brasil, que não tem acesso a 
RNP, como isso deixamos de lado nosso foco de ga-
rantir a entrega de conteúdo e intercâmbio,” explicou.

Por Fernando Moura

A RITU funciona através de um servidor central disponibilizado pela RNP 
que esta interconectado com uma serie de computadores espalhados nas 
diversas universidades que fazem parte do projeto via Internet.
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Assim, enquanto a plataforma desenvolvida pela 
RNP/(Lavid)UFPB e Dynavideo, e “hoje utilizada pela 
Rede EBC, segue em uso e desenvolvimento, segui-
mos com a ideia de um repositório central e que mais 
tarde poderá ser incorporado a um nó dessa plata-
forma, operado dentro da Universidade de São Paulo 
(USP). Em poucas palavras é isso, um momento em 
que menos tecnologia está dando espaço a nosso 
objetivo principal que é dar acesso às afiliadas de 
todo o Brasil ao conteúdo de intercâmbio”, afirma o 
responsável da ABTU.

Outra das preocupações da Associação, fundada em 
30 de outubro de 2000 para congregar as Instituições 
de Ensino Superior (IES) que produzem televisão edu-
cativa e cultural,  são os direitos autorais das obras 

e a geração dos metada-
dos, para garantir a qua-
lificação do acervo. Para 
isso foi feito o lançamen-
to de um Manual Prático 
de Direitos Autorais e 
está em  desenvolvimen-
to um Manual  de Prático 
de Metadados que será 
lançado em breve.

O RITU-FTP
O sistema de simples 
acesso funciona por FTP, 
e para isso, a ABTU criou 
uma serie de normas 
técnicas denominadas 
RITU-FTP que determi-
nam os parâmetros téc-
nicos de uma produção 

com qualidade broadcast e devem orientar todo o 
processo de produção, da captação de áudio e vídeo 
e da geração do arquivo para disponibilização na 
RITU. Os padrões adotados são baseados em normas 
internacionais e brasileiras e na legislação brasileira.

Assim, os materiais disponibilizados podem ser 
enviados pelos parceiros do projeto em formato de 
tela 4 x 3 (Padrão) ou 16 x 9 (Widescreen), com com-
pressão: H.264. Se forem arquivos SD, terá que ser 
através de codificador de vídeo: H.264 com um for-
mato de vídeo 525 linhas; uma resolução de vídeo: 
720x486; um formato de tela: 4x3 ou 16x9; um fra-
me rate: 29,97fps (Drop Frame); e um codificador de 
áudio: PCM. Se for um arquivo HD, terá de ter uma 
resolução de vídeo de 1920x1080i ou 1280x720p; um 
formato de tela: 16x9; um frame rate: 29,97fps (Drop 
Frame); e um codificador de áudio: 16 bit PCM Audio 
(AC3) ONLY/Sample Rate 48000 Hz.

Ricardo Borges, coordenador de programação da 
UnBTV da Universidade de Brasilia (UnB) explicou 
que já experimentou o sistema e esta funcionando 
favoravelmente. “Conseguimos baixar alguns vídeos 
da Rede RITU, mas ainda não estamos utilizando o 
acervo. No momento, estamos em fase de reformu-
lação de nossa grade de Programação. Assim, em 
breve definiremos horários para exibir programas 
como o Tome Ciência. Acreditamos que os vídeos irão 
enriquecer a nossa programação, com conteúdos de 
caráter educativo e relevantes”.
www.abtu.org.br

reportagem

Fernando Moura
Redação Revista da SET

fernando.moura@set.org.br

Forma de identificação adotada pela ABTU para o compartilhamento de conteúdos na RITU.

Para o presidente da ABTU, Fernando Moreira o programa 
“Tome Ciência”, produzido pelo jornalista André Motta 
Lima, é um dos novos exitos do projeto sendo exibido em 
27 emissoras, entre universitárias, educativas e legislativa.
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artigo

“Industrializar e 
compartilhar” nas 
empresas de M&E

COBERTURA NAB 2013

A 
indústria audiovisual tem experimentado mui-
tas mudanças nas últimas décadas. Começa-
mos com os aparelhos de duas polegadas nos 
anos de 1950 e temos evoluído passando da 

bobina aberta às cassetes (betacam, DVCAM, DVCPRO 
etc.) até a revolução digital que trouxe a digitalização 
dos conteúdos, transformando-os em arquivos digitais.

No início da digitalização se geriam arquivos em 
armazenamento, mas sem nenhum tipo de metada-
dos. Só o prefixo era representativo do seu conteúdo 
e obviamente o controle das versões não era tarefa 
fácil. A inventividade e a liberdade dos operadores em 
nomear os clipes geravam situações complexas de ge-
renciamento quando encontravam cinco arquivos com 
o mesmo conteúdo, mas com nomes que iam desde 
xxx1.mov até xxx.1ultimo.mov, passando por xxx1ulti-
mo2.mov. Descobrir qual era o correto não era tarefa 
simples e era fácil exibir uma versão intermediária de 
conteúdo em lugar da versão definitiva.

O aparecimento dos sistemas de Media Asset Ma-
nagement (MAM) trouxe a solução a esta gestão. O 

conceito de Asset, introduzido já nos sistemas de trá-
fico, tomava uma nova dimensão nos MAM quando ao 
arquivo de vídeo se adicionava uma camada de meta-
dados. Isso permitiu a catalogação dos conteúdos nos 
sistemas digitais para depois poder realizar pesquisas 
complexas que permitiram encontrar esses planos que 
eram necessários para a edição ou automatizando o en-
vio dos conteúdos aos servidores de emissão. Sempre 
trabalhando em um ambiente único e vendo o proxy a 
todo momento.

Qualquer ambiente digitalizado pode evoluir para 
vários cenários, a gestão integral por processos, a 
possibilidade de externalização de algum deles, assim 
como o uso dos modelos de negócio SaaS, em Cloud. 
Neste artigo vamos discutir o primeiro cenário.

A caminho da gestão por processos
A gestão por processos não é uma invenção nova. No 
último quarto do século passado as organizações em 
geral adotaram este modelo de gestão para melhorar 
a sua eficiência. Podemos definir um processo como 

Por Carles Rams
Foto: Divulgação

I&S:  Rumo a gestão 
de processos



uma sequência de atividades orientadas a gerar um 
valor acrescido sobre uma Entrada para conseguir um 
resultado, e uma Saída que, por sua vez, preencha os 
requerimentos do cliente. Além disso, os processos são 
capazes de cruzar vertical e horizontalmente uma or-
ganização pelo que os converte numa ferramenta vital 
para a boa gestão empresarial.

Além disso, nas últimas décadas a indústria de sof-
tware tem desenvolvido diversas soluções para poder 
gerir esses processos. Ferramentas como o BPM (Busi-
ness Process Manager) ou o BI (Business Intelligence) 
são habituais nas organizações de todo o mundo. A par-
tir delas, as empresas conseguem um estreito controle 
das atividades da sua cadeia de valor, e isso se trans-
forma em uma melhor eficiência de toda a organização.

Poderíamos resumir esta ideia na frase: “Industria-
lizar e compartilhar”, com ela queremos transmitir a 
visão de que a indústria audiovisual necessita mudar 
para uma gestão por processos se quer continuar sen-
do competitivo em um novo ambiente como são as 
multiplataformas, as redes sociais ou qualquer novo 
modelo de negócio que vem complementar a exibição 
linear tradicional. Industrializar mudando para uma ges-
tão por processos e partilhando os recursos disponíveis 
para melhorar a eficiência da organização audiovisual. 
Outro dos objetivos desta visão é alinhar a infraestru-
tura com os requerimentos do negócio, ou em outra 
aproximação, alinhar o negócio com as operações.

Todos vemos que o ambiente muda de forma vertigi-
nosa. A Internet está transformando a indústria audiovi-
sual e, nos novos modelos, o “Time to Market” é vital 
para o êxito. Isso nos leva a acreditar que as mudanças 
nas tarefas têm de serem executadas rapidamente, mas 

além disso, de uma forma economicamente viável.
A gestão dos processos permite efetuar essas mu-

danças sem que isso afete dramaticamente a produção 
normal da empresa. Ainda, essas mudanças podem ser 
realizadas pela mesma equipe de TI que a organização 
possui, com isso se consegue uma rapidez importan-
te na resposta ante o novo requerimento. Para isso é 
necessário dispor dessas ferramentas e como foi dito 
anteriormente, as mesmas estão disponíveis no setor 
de TI há muito tempo.

As particularidades da nossa indústria
Mas todos sabemos que nossa indústria não é fácil. 
Nossos arquivos são de grande tamanho, falamos de 
codecs, wrappers, transcodificações, e um longo etc. 
de aspectos concretos que só ocorrem no nosso setor. 
Como gerir tudo isso em um só BPM e um BI? Como 
podemos fazer essa integração?

Para poder tornar realidade essa visão de “indus-
trializar e compartilhar”, necessitamos algumas ferra-
mentas adicionais. Em primeiro lugar precisamos somar 
uma gestão de usuários corporativos. Hoje, a maioria 
das corporações dispõem de uma gestão de usuários 
baseada em AD (Active Directory) ou LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol). As aplicações como o gestor 
de correio ou a intranet utilizam os mesmos nomes de 
usuários e senhas, assim como a mesma gestão de 
permissões. Essa gestão unificada também há de ser 
integrada dentro da área audiovisual para que, por um 
lado, o operador utilize as mesmas credenciais para 
ingressar ao MAM que o seu correio eletrônico, e por 
outro, para que seja mais fácil para o administrador do 
sistema gerir as contas, perfis e permissões.
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Carles Rams é diretor de 
tecnologia e serviços profis-
sionais de VSN
Email: crams@vsn.es

O segundo ponto a considerar é um protocolo de 
aceleração que permita o movimento de arquivos de 
vídeo de uma maneira encriptada, portanto segura e 
acelerada. As linhas de dados da rede pública podem 
ter problemas de segurança assim como altas latências 
que geram perdas de dados. O uso da rede pública vai 
ser cada vez mais importante, portanto há que asse-
gurar-se que os protocolos permitam essa segurança e 
velocidade de transferência. Ainda, a funcionalidade de 
“Transfer While Increasing” é crítica para que os conte-
údos cheguem a tempo a parte de produção. Trata-se 
basicamente de poder transferir os conteúdos enquan-
to se está realizando o ingest. Dessa maneira não há 
de esperar que o ingest acabe para poder, por exemplo, 
começar a edição do material. Poderíamos estabelecer 
paralelismos com o ´just in time´, mas neste caso não 
estamos considerando a melhora da loja ou do seu 
estoque, mas sim o ́ time to market´ com os conteúdos.

As vantagens das ferramentas de BPM e BI são cla-
ras e, portanto, não há dúvida de que há que dispor 
destas camadas de gestão e análise, más como as co-
nectamos com os dispositivos de armazenamentos de 
vídeo como as NAS, os servidores de ingest e de emis-
são, os KSM, os armazenamentos compartilhados de 
produção? É necessário um Bus de Mídia que permita 
esta interconexão. Através deste MediaBus, o sistema 
BPM de orquestração pode executar as tarefas relacio-
nadas com a mídia que reside nestes sistemas. Ainda, 
o MediaBus deve permitir definir as peculiaridades de 
cada um dos armazenamentos. Desta maneira, quando 
chega a ordem de transferência de um armazenamento 
para outro – por exemplo de um servidor de emissão de 
uma marca a outro de outra marca – se podem definir 
ações como o reencapsulamento do arquivo para que 
a mídia resultante seja compatível com o servidor de 
destino. E não podemos esquecer que o armazenamen-

to que deve gerir o MediaBus pode 
estar em Cloud, sejam públicos ou 
privados e, portanto, também com 
configurações Multisite. Esta carac-
terística é muito interessante para 
os projetos que requerem um único 
gestor em um ambiente distribuído 
de sedes. O exemplo típico seria 
uma rede de televisões com um úni-
co MAM distribuído, mas que dispõe 
de uma única base de dados e de 
uma só camada de orquestração. 
Dessa maneira, se reduzem os cus-
tos assim como se faz muito mais 
simples a operação da plataforma.

Para finalizar, em uma gestão 
orientada a processos é necessário 
dispor de uma plataforma de gestão 

baseada numa Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) 
padronizada. Nesse ponto considero muito importante o 
projeto FIMS (Framework for Interoperable Media Servi-
ces) promovido pela EBU-AMWA. O objetivo desse pro-
jeto é a definição de um padrão para a inter-operação 
entre sistemas relacionados com o nosso setor. Os âm-
bitos desse projeto englobam toda a cadeia de valor de 
uma empresa audiovisual como a captura de conteúdos, 
a transferência, a transcodificação, a análise da qualida-
de etc. Com os conectores SOA se consegue gerar uma 
conexão entre o BPM e as diferentes aplicações que in-
tervêm na cadeia de valor. Ainda mais, o FIMS assegura 
a substituição de uma aplicação por outra com a menor 
customização possível no que se refere a sua API.

Para poder concretizar a visão de ´Industrializar e 
compartilhar´ nas empresas de M&E, é necessário dispor 
de plataformas que integrem essas ferramentas defini-
das nos parágrafos anteriores. Com isso, a organização 
estará preparada para enfrentar os novos desafios que 
impõe o novo paradigma audiovisual. A flexibilidade, o 
Time to Market e conseguir implantar novos modelos de 
negócios ao menor custo possível, tanto em recursos 
humanos como econômicos, são os aspectos chave para 
qualquer empresa audiovisual do século XXI.

Para poder concretizar a visão de ´Industrializar e compartilhar´ nas empre-
sas de M&E, é necessário dispor de plataformas integradoras.
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Você ainda vai ter uma?
Segunda Tela 

E
m mercados audiovisuais de países desenvol-
vidos como EUA, Japão e boa parte da Eu-
ropa, a utilização de tablets ou smartphones 
enquanto se assiste à televisão é um hábito 

que vem crescendo de forma significativa. Apenas nos 
EUA essa parcela já representa 40% da audiência. Um 
número importante e que já atrai o interesse de gran-
des anunciantes em investir em publicidade para este 
segmento. 

Durante o ciclo de palestras realizados dentro da 
NAB 2013, a 2nd Screen Society, realizou uma série de 
painéis relacionados à segunda tela abordando des-
de a preocupação com o conteúdo, passando pelas 
estratégias necessárias para utilização e engajamento 
da audiência, o retorno sobre o investimento para os 

anunciantes, até a importância dos aplicativos (app) 
na experiência com os dispositivos de segunda tela. 
A 2nd Screen Society é uma entidade que tem por 
missão “incentivar a criação, produção e adoção de 
conteúdos, aplicações, dispositivos e a distribuição de 
sistemas para o engajamento da audiência dentro do 
ecossistema da segunda tela” e tem como membros, 
importantes players da indústria de conteúdo audio-
visual dos EUA, emissoras de televisão, empresas de 
tecnologia, softwares, anunciantes e institutos de pes-
quisa. Nas discussões, que ocuparam toda a tarde do 
dia 07 de abril, no hotel Encore, a entidade apresen-
tou casos de sucesso, pesquisa e números de um mer-
cado que em 2017 acredita-se chegar a U$ 6 bilhões. 

Na palestra “Building a Successful 2nd Screen Stra-
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Hábito de acompanhar a programação da televisão através da 
utilização de um dispositivo móvel cresce ao redor do mundo e, 
em alguns países, já representa 40% da audiência.

Por Francisco Machado Filho

Guy Finley executivo da 2nd Screen Society apresenta a cadeia de valor para os conteúdos voltados para a segunda tela
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Aplicativos diferentes para coisas diferentes 
- devido a infinita possibilidade de criação 
de aplicativos, estes devem ser utilizados de 
forma estratégica e atendendo a necessida-
des específicas do usuário;
Deve ser direcionado a um público-alvo;
que seja fácil de utilizar e possua diferenças 
importantes para ser descoberto em meio 
aos milhares de apps disponíveis;
Agregue valor ao conteúdo programado. 

Instabilidade - Evite mudanças constantes. Atuali-
zação é importante, mas não reconfigure o aplica-
tivo tornando necessário que o usuário aprenda a 
utilizá-lo várias vezes; 
Direcionado a pequenas comunidades. É preciso 
ver a interação nas redes sociais;
Grande quantidade de informação - não force o 
usuário a “olhar” somente para a segunda tela.

tegy and Platform” Guy Finley, diretor executivo da 
MESA - Media & Entertainment Services Alliance - e 
da 2nd Screen Society, apresentou dados e conceitos 
que podem incentivar e auxiliar o uso desta plata-
forma em larga escala também no Brasil. De início, 
Finley apresentou o conceito de segunda tela utilizado 
pela entidade que dirige e que rege todas as ações 
e estratégias das empresas associadas. Para a enti-
dade, a segunda tela é toda e qualquer “experiência 
de engajamento da audiência, que inclui a TV Social 
como um elemento integrante”. Este é um conceito 
muito importante, pois demonstra que as aplicações 
em segunda tela não podem estar desvinculadas de 
promover um fenômeno subsequente à utilização des-
ta plataforma: a TV Social, cuja definição apresentada 
por Finley nada mais é do que “a habilidade de com-
partilhar e conversar com sua comunidade enquanto 
você assiste à televisão”. Na visão da entidade, o ob-
jetivo principal na criação de conteúdos para segunda 
tela resume-se em promover o compartilhamento dos 
programas por meio das redes sociais como forma de 
alavancar os índices de audiência da TV em rede, seja 
em programas ao vivo ou não. Este posicionamento 
amplia o uso da segunda tela deixando de ser apenas 
um conteúdo que agrega valor ao programa distribuí-
do pela emissora para ser um dispositivo vinculado a 
uma estratégia de comunicação que objetiva a parti-
cipação do telespectador, compartilhando o conteúdo 
em sua rede de relacionamento de forma atuante (o 
telespectador fã). Para isso, o conteúdo tem de ser 
relevante para o telespectador e ser capaz de reque-
rer (a participação dele em enquetes, jogos, criação 
de conteúdo, tarefas etc.) e prever ações (comparti-
lhamento nas redes sociais) por parte do usuário na 
construção desta relevância. 

Esta tarefa deve ficar a cargo dos aplicativos que se 
diferenciam do uso da segunda tela de um conteúdo 
apresentado por meio de um portal de internet, pois 

permite ações controladas de forma muito mais efi-
ciente. Não por acaso, Finley apresentou parâmetros 
para que os apps promovam esta diferenciação no uso 
da segunda tela e apontou algumas regras básicas 
para uso dos aplicativos (ver quadro). 

Em resumo um aplicativo deve ser: 
a) Fácil de usar e permitir um uso intuitivo.
b) Ter suporte as redes sociais e permitir a interação 
em tempo real.
c) Ser totalmente integrado ao conteúdo da primeira tela.
d) Fornecer conteúdo ou serviços estimulantes para o usuário.
e) Permitir a descoberta e gerenciamento de conteúdo.

As possibilidades de uso da segunda tela, na ver-
dade, estão apenas começando. Há espaço para diver-
sas experiências e modelos de negócio em conjunto 
ou separado das demais plataformas como OTT, TV 
Aberta (broadcasting) ou TV Paga e Blu-ray. O certo 
é que a segunda tela não é um concorrente destas 
plataformas, e sim o contrário. É um dispositivo que 
amplia a experiência do usuário e, no caso da TV aber-
ta, evidencia uma característica da televisão que pa-
recia estar se perdendo. A TV sempre foi um veículo 
social, com um papel claro dentro de uma sociedade, 
seja para informação, entretenimento ou exercício da 
democracia. A programação da TV sempre gerou con-
versas, ações e engajamentos sociais e, desde seu 
início, foi um veículo para ser assistido com a família, 
amigos ou espaços públicos. Com o barateamento dos 
aparelhos de TV, a televisão por cabos, a internet e, 
agora, os dispositivos móveis, tinha-se a impressão 
de que a televisão seria obrigada a deixar de ser um 
veículo generalista e caminhar para a personalização 
do seu conteúdo. Mas, utilizados de forma estratégica, 
os dispositivos de segunda tela estão se mostrando 
muito eficazes em recuperar essa característica social 
da televisão e o ato de se consumir uma programação 

O que fazer O que não fazer
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televisiva em grupo. Porém, não dentro de espaços fe-
chados, mas virtualmente, por meio das redes sociais.

Para que isso realmente ocorra é preciso envolver o 
usuário de uma forma que a televisão tradicional so-
zinha está deixando de ser capaz de fazer, pois as de-
mandas do telespectador do século XXI são outras e a 
oferta de conteúdo nas diversas plataformas também 
possibilita experiências gratificantes para o usuário, 
mas a segunda tela está se mostrando um dispositivo 
capaz de recuperar este aspecto social da TV e sua 
relevância para a audiência. E não apenas isso, mas 
também se apresenta como solução para o uso da 
interatividade (sem perda do fluxo da programação) 
e para a comercialização de publicidade diferenciada 
(por meio de jogos, virais etc.) que a TV aberta comer-
cial é incapaz de fazer, além de ser uma ferramenta 
importante na inclusão digital que poderá ser utilizada 
pela TV pública. 

Uso da segunda tela é tendência também no Brasil
A utilização da segunda tela no país certamente será 
definida pela capacidade da conexão do usuário à 
internet e capacidade de compra dos aparelhos que 
possibilitem o uso como dispositivo de segunda 
tela, aliás, o que vem ocorrendo pelo menos quan-
to aos tablets. Pesquisa divulgada pela consultoria 

IDC demonstrou que em 2012 houve um aumento 
de 172% nas vendas no Brasil. Foram vendidos 3.1 
milhões de aparelhos sendo 77% com sistema ope-
racional Android. Emissoras brasileiras já apostam 
nesse segmento para a TV Aberta. O SBT lançou 
o aplicativo Menino de Ouro que oferece conteú-
do para a segunda tela do reality show de mesmo 
nome que narra a trajetória de meninos em busca 
de se tornarem jogadores de futebol profissional. A 
TV Cultura também oferece conteúdo para segunda 
tela em alguns de seus programas, como o Jornal da 
Cultura e o Roda Viva, entretanto, a TV Cultura não 
utiliza um aplicativo específico. O conteúdo pode 
ser acessado de qualquer dispositivo que permita a 
navegação na internet. Outra experiência que está 
chamando a atenção dos brasileiros é a série Hanni-
bal, no canal por cabo AXN. O aplicativo disponível 
para tablets e smartphones com IOS utiliza a sincro-
nização via áudio da televisão e oferece uma série 
de informações adicionais por meio de uma interfa-
ce muito bem construída. Como todo conteúdo de 
segunda tela, o aplicativo permite a interação com 
as redes sociais. Mas, o que chama a atenção no 
aplicativo Hannibal é que é possível perceber uma 
total integração entre o roteiro da série e o con-
teúdo da segunda tela. Há informações exclusivas 

Aplicativos permitem uma experiência significativa por parte do telespectador de forma interativa e intuitiva
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para quem acompanha 
o capítulo no disposi-
tivo móvel, tais como: 
informações sobre os 
personagens, informa-
ções sobre os locais 
dos crimes, curiosida-
des, referências a ou-
tros filmes ou ao livro 
Dragão Vermelho, des-
taque para trechos dos 
diálogos e fotos que 
vão permitindo comple-
mentações na história 
que levam o espectador 
da segunda tela ampliar 
seu envolvimento com a 
série. Outro ponto im-
portante é a própria nar-
rativa do seriado, mais lenta e com menos cortes de 
imagem, o que permite ao espectador acompanhar 
o conteúdo da segunda tela sem perder o conteúdo 
da primeira tela. O aplicativo já é um dos mais bai-
xados na Apple Store brasileira. 

A interatividade via segunda tela
Outra utilização importante do conteúdo da segun-
da tela no Brasil é quanto à implementação da in-
teratividade. Desde o início da TV Digital aberta no 
Brasil a interatividade foi prometida para a popula-
ção como um diferencial entre o sistema analógico 
e o digital. Contudo, por falta de um modelo de 
negócios para a o uso da interatividade as emis-
soras encontraram dificuldades em entregar con-
teúdos interativos em larga escala e por meio do 
Ginga. Mas, os aplicativos de segunda tela podem 
resolver este problema por duas questões muito 
simples: não interrompem o fluxo da programação 
e são personalistas. 

A televisão sempre foi um veículo social e seu con-
sumo sempre esteve vinculado a uma audiência co-
letiva, seja familiar ou grupo de amigos. Mesmo que 
isso tenha se perdido um pouco, o ato de se assistir 
televisão é um ato coletivo. Um dos problemas da 
interatividade na tela da TV é que ela personaliza a 
transmissão e o uso da interatividade será uma es-
colha daquele que estiver com o controle remoto. Na 
segunda tela estes dois problemas são facilmente re-
solvidos, pois quem não quiser o complemento irá ver 
o seu programa preferido sem nenhuma informação 
pulando na tela e para aqueles que quiserem utilizar 
a segunda tela ainda o poderão fazer de forma in-
dependente mesmo que várias pessoas utilizem seus 
dispositivos ao mesmo tempo. 

Show me the money!
Em 2006, Chris Anderson lançou o livro A Cauda 
Longa, que na opinião de Terry Semel, CEO do gru-
po Yahoo!, “é o primeiro livro que explica com 
exatidão como a capacidade de alcançar mercados 
de nichos cria grandes oportunidades”. Surgiram 
diversos críticos às ideias de Anderson, principal-
mente para um mercado televisivo que sempre ten-
tou atrair as grandes audiências. Se pensava ser 
um desafio quase intransponível fazer com que a 
televisão programasse conteúdo ao mesmo tempo 
para uma audiência generalista em uma ponta e 
de nicho em outra, simplesmente porque isto ia 
de encontro ao modelo de negócios da TV aberta. 
Contudo, ao que parece, Anderson estava certo, 
basta enumerar as várias modalidades de serviços 
de distribuição de conteúdo que estão disponíveis 
hoje. OTT, VOD, IPTV e WebTV são exemplos de 
que o conteúdo audiovisual não está mais restrito 
ao espectro televisivo. Se há pouco tempo atrás 
havia um temor de que a segunda tela seria mais 
um complicador para a indústria televisiva, estu-
dos estão demonstrando que não só o temor era 
infundado, como o uso da segunda tela aumenta 
o envolvimento e o engajamento da audiência. Os 
espectadores estão utilizando outros dispositivos 
durante a programação televisiva. Essa é uma ten-
dência crescente, assim não há como ir contra este 
novo hábito. É preciso saber tirar proveito dele. 

Porém, uma questão tem gerado preocupação para 
as emissoras de televisão: onde está o dinheiro? Pro-
duzir conteúdo para a segunda tela significa inves-
timentos em tecnologia e pessoal e isto precisa ser 
pago. Segundo Chuck Parker, chairman da 2nd Screen 
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Francisco Machado Filho 
é Doutor em Comunicação 
e professor do curso de 
jornalismo da Unesp/Bauru.

Society, as principais tendências de fontes de receita 
para a segunda tela são:
1. Patrocínio - forma mais antiga de publicidade na 
televisão, o patrocínio pode ser uma ótima opção 
dentro de uma estratégia comunicacional, pois a 
segunda tela visa um público específico e a publici-
dade pode ser direcionada, além de ser medida com 
mais eficiência por meio dos números de downloa-
ds dos aplicativos. 
2. Exibição de anúncios - os anúncios publicitários em 
texto ou em gráficos são uma possibilidade interes-
sante, pois estes anúncios podem ser rentabilizados 
pelo Custo Por Mil impressões (CPM). 
3. Anúncios interativos - esta é a grande aposta dos 
desenvolvedores. A publicidade interativa já se mos-
trou eficiente na web e pode ser utilizada na segunda 
tela sem que o fluxo da programação seja interrom-
pido. Outra característica desta modalidade é que ela 
pode partir do Custo por Mil para o CPC - custo por 
clique - praticado na web. Como as audiências da TV 
ainda superam em muito a web, principalmente em 
eventos ao vivo e esportes, é possível um ganho sig-
nificativo nesta modalidade. 
4. M-commerce - o mobile commerce pode ser consi-
derado o próximo passo do e-commerce. Aplicativos 
que comercializem produtos vinculados ao programa 
ou não permitem efetuar compras de maneira mais 
intuitiva do que na web, oferecendo uma experiência 
mais agradável de compra. 
5. Conteúdo pago - este pode ser um canal ainda 
difícil de ser trabalhado no Brasil, mas nos EUA con-

teúdos exclusivos pagos são ofe-
recidos, principalmente aos fãs de 
esportes.
6. App pago - se em uma mo-
dalidade o aplicativo pode ser 
baixado gratuitamente, mas o 
conteúdo ser pago, há também 
a possibilidade do inverso, co-
brar-se pelo aplicativo e o con-
teúdo ser gratuito. Na Europa 
o aplicativo para a Formula 1 
custava £ 20,00,  o equivalente 
a algo próximo de R$ 62,00.
7. Anúncios em vídeo - Parker 
afirma que esta talvez seja a 

modalidade mais subutilizada na segunda tela. Algu-
mas empresas tem utilizado o vídeo como conteú-
do pré-roll e sua monetização depende de quantos 
usuários viram o comercial até o final. Contudo, há 
iniciativas de uso do vídeo na segunda tela monetiza-
do também pelo CPM. A experiência do aplicativo do 
seriado Hannibal segue este modelo. No intervalo do 
programa na primeira tela é apresentado um anúncio 
em vídeo do patrocinador do conteúdo da segunda 
tela diferente do que está sendo exibido na televisão. 

Este é o início de uma nova configuração do consu-
mo audiovisual. Por certo, novas ferramentas e novas 
tecnologias de entrega de conteúdo serão disponibi-
lizadas, mas com base nas apostas que o mercado 
internacional vem fazendo neste segmento é fácil res-
ponder à pergunta inicial: Segunda tela: você ainda 
vai ter uma? Pode apostar que sim. 
Fontes: 
2nd Screen Society
G1
Canaltech

©
 F

ot
o:

 D
a

le
t/

D
iv

u
lg

a
çã

o

Aplicativos de segunda tela 
voltados para modalidades 
esportivas estão entre os 
principais Apps utilizados e 
os que mais provocam o 
compartilhamento nas 
redes sociais
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A batalha atual das 
emissoras americanas

Aereo

A 
disputa iniciou-se em março de 2012, quando 
a Aereo começou a operar seus serviços após 
instalar milhares de micro antenas no telhado 
de um galpão na região do Brooklyn. O servi-

ço funciona da seguinte forma: cada uma das micro 
antenas é locada pela Aereo para um de seus assinan-

tes, os quais têm liberdade para decidir o canal aberto 
que irão assistir, se será ao vivo, via internet, ou qual 
programa irão gravar no servidor em nuvem da Aereo, 
para assistir posteriormente no dispositivo que dese-
jar. Por esse serviço, o assinante paga US$ 8 por mês 
ou US$ 1 por 24 horas de programação.
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No dia 1º de abril, foi concluído mais um capítulo da batalha 
judicial que vem sendo travada, há mais de um ano, entre as 
grandes emissoras americanas e a Aereo, Inc., uma startup 
sediada em Nova York que tem tirado o sono – e possivelmente 
alguns milhões de dólares em direitos autorais – de broadcasters 
nos Estados Unidos. O caso dividiu os juízes responsáveis pelo 
julgamento, mas, até o momento, a Aereo tem saído como 
a parte vitoriosa. Por Ioma Carvalho e 

Gustavo Quintella
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Não foi por mero acaso que a Aereo escolheu a 
cidade de Nova York para inaugurar a prestação de 
seus serviços. Desde o julgamento do caso “Cable-
vision” em 2008, no qual foi dado ganho de causa 
à Cablevision em prejuízo às emissoras, Nova York 
passou a ser considerada o lugar mais propício para 
empreendedores no mercado de Internet TV. No epi-
sódio da Cablevision, as emissoras decidiram acionar 
judicialmente a Cablevision por considerarem que os 
serviços oferecidos violavam os direitos autorais das 
emissoras. A Cablevision ofereceu a cada um de seus 
assinantes um acesso remoto exclusivo a um disco 
rígido pessoal, localizado nas dependências da Cable-
vision, no qual os assinantes podem gravar os progra-
mas que escolherem. 

Em razão da aplicação deste precedente ao caso 
atual, os executivos da Aereo demonstram ter acerta-
do na escolha de Nova York como a cidade inaugural 
dos seus serviços, minimizando de forma considerável 
os riscos jurídicos envolvidos no 
seu lançamento.

Pelo mesmo motivo levan-
tado no caso da Cablevision 
– alegação de violação de di-
reitos autorais – as emissoras 
decidiram direcionar agora 
seus esforços legais para ten-
tar impedir a consolidação e a 
expansão do serviço prestado 
pela Aereo. A complexa discus-
são jurídica envolvida neste 
caso se desenvolve, principal-
mente, em torno da seguinte 
questão: os serviços da Aereo 
constituem exibições públicas 
do conteúdo produzido pelas 
emissoras ou consistem em 
meras exibições privadas, multiplicadas milhares 
de vezes, para cada um de seus assinantes?

De acordo com o que estabelece o Copyright Act de 
1976, os detentores de direitos autorais têm a facul-
dade exclusiva de realizar exibições públicas de suas 
obras. Em razão dessa previsão legal, qualquer exibi-
ção pública de tais obras depende do consentimento 
prévio do detentor dos direitos autorais.

Como a Aereo não possui autorização das emis-
soras para retransmitir seu conteúdo (por não estar 
disposta a pagar taxas de retransmissão e valores de 
licenças), a startup vem defendendo vigorosamente 
a tese de que seus serviços não constituem exibi-
ções públicas. Segundo a Aereo, cada uma de suas 
milhares de antenas é responsável por viabilizar uma 
única dentre outras milhares de exibições privadas – 
simultâneas ou não – para cada um de seus assinan-

tes. Como, de acordo com o Copyright Act, exibições 
privadas não constituem nenhuma violação a direitos 
autorais, a Aereo está usando esse argumento para 
convencer a justiça americana de que seus serviços 
se enquadram na exceção da lei e podem continuar 
sendo oferecidos sem qualquer consentimento ou pa-
gamento às emissoras.

Após terem negado o seu pedido liminar para 
a suspensão dos serviços da Aereo, as emissoras 
americanas recorreram à segunda instância do judi-
ciário (Second Circuit Court of Appeals) visando re-
verter a derrota sofrida na instância inferior. No en-
tanto, em 1º de abril deste ano, o tribunal anunciou 
ter decidido, por maioria, manter a decisão que 
negara a liminar, acatando a tese da Aereo de que 
seu serviço não pode ser considerado uma exibi-
ção pública, inexistindo, assim, violação a direitos 
autorais. Essa vitória garantiu à Aereo a segurança 
jurídica necessária para expandir seus serviços para 

a cidade de Boston, onde ini-
ciou suas operações no último 
dia 15 de maio.

Em que pese esta sonora 
derrota dos broadcasters, o jul-
gamento de seu recurso contou 
com a decisão dissonante de 
um dos três juízes designados 
para decidir sobre o recurso das 
emissoras. Essa decisão foi a 
primeira manifestação da justi-
ça americana favorável às emis-
soras no caso contra a Aereo. 
Denny Chin, o juiz vencido pela 
maioria, entendeu que não faz 
sentido considerar que as milha-
res de transmissões e exibições 
prestadas pela Aereo constituem 

meras exibições privadas. Em sua fundamentação, o 
juiz assinalou de forma enfática que o sistema tecno-
lógico da Aereo foi deliberadamente arquitetado para 
escapar do alcance do Copyright Act, aproveitando-
-se de um buraco na lei que, segundo ele, não foi 
planejado pelo legislador federal, razão pela qual 
deveria ser acolhido o pedido liminar das emissoras.

O juiz ainda ilustrou sua fundamentação com o 
seguinte exemplo: a Aereo seria capaz de retrans-
mitir o Super Bowl, ao vivo, para 50.000 assinantes 
e, como cada assinante tem sua antena e sua có-
pia do programa, essas seriam exibições “privadas”. 
Para ele, no entanto, essa retransmissão do Super 
Bowl, que seria realizada sem o consentimento do 
detentor dos direitos de transmissão, constituiria 
uma exibição “muito pública” e, portanto, ilegal sob 
a ótica do Copyright Act.

“A Cablevision ofereceu 
a cada um de seus 

assinantes um acesso 
remoto exclusivo 
a um disco rígido 

pessoal, localizado 
nas dependências da 
Cablevision, no qual 
os assinantes podem 

gravar os programas que 
escolherem”
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Gustavo Quintella é advogado das 
Organizações Globo.

Ioma Carvalho é gerente 
jurídica das Organizações Globo e coordenadora 
do módulo de PI no Fórum Brasileiro de TV Digital.

A própria Cablevision – que já passou por seu mo-
mento de forte atrito com as emissoras – posicionou-se 
contra a pretensão da Aereo, após ter ciência de que 
o seu caso, de 2008, estava sendo utilizado pelos ad-
vogados da Aereo como o principal precedente para a 
sustentação da defesa. Em setembro de 2012, a Cable-
vision apresentou à justiça argumentos que reforçavam 
o pedido dos broadcasters e buscou esclarecer aos juí-
zes as diferenças existentes entre os dois casos. A prin-
cipal diferença apontada é o fato de que a Cablevision 
paga às emissoras as devidas taxas de retransmissão 
e os valores das licenças necessárias. Por outro lado, 
a Aereo não paga nada e ainda recebe dos assinantes.

Após sua segunda derrota no pedido pela decisão 
liminar, os advogados das emissoras ingressaram com 
mais um recurso para que o seu pedido fosse analisa-
do pelo plenário da Second Circuit Court of Appeals, 
apesar de advogados envolvidos no caso considera-
rem a chance de vitória improvável. 

Na verdade, a maior esperança dos broadcasters 
está em outra frente de batalha, do outro lado dos 
Estados Unidos, em uma ação judicial que foi ajuiza-
da no estado da Califórnia, por algumas emissoras, 
contra uma empresa chamada Aereokiller. Essa em-
presa foi criada com o objetivo de prestar, na Califór-
nia, serviços muito semelhantes aos prestados pela 
Aereo em Nova York, também pela atribuição de uma 
antena individual a cada um de seus assinantes, os 
quais poderiam assistir, assim, televisão via internet. 
Nesse caso, os broadcasters têm tido mais sucesso, 
basicamente porque na Califórnia não há o prece-
dente vinculante da Cablevision ou qualquer outro 
precedente semelhante. 

Em razão disso, um juiz federal da Califórnia aca-
tou os argumentos das emissoras e concedeu a elas, 
em dezembro passado, uma liminar que suspendeu os 
serviços oferecidos pela Aereokiller. A liminar foi recor-
rida pela Aereokiller e seu recurso atualmente aguarda 
julgamento pela Ninth Circuit Court of Appeals, que 
tem competência sobre a Califórnia e outros Estados 
do oeste americano.

Os advogados das emissoras apostam que uma 
vitória definitiva no caso contra a Aereokiller au-
mentaria muito as chances de que, futuramente, 
uma decisão definitiva desfavorável às emissoras 
no caso da Aereo seja revertida na Suprema Corte 
dos Estados Unidos. A estratégia dos advogados é, 
resumidamente, a seguinte: caso os esforços con-
tra a Aereo não resultem em êxito, mas, por outro 
lado, as emissoras consigam uma vitória definitiva 
contra a Aereokiller, a decisão deste último caso 
poderá ser levada à Suprema Corte com o objetivo 
de demonstrar aos juízes que a decisão do caso 
Aereo deve ser revertida.

Caso, ao fim da longa trilha judicial, a Aereo ob-
tenha sucesso face às emissoras, uma mensagem 
muito clara – e perigosa para o futuro da radio-
difusão – será passada para todo o mercado da 
televisão: se a Aereo não precisa pagar nenhum 
valor às emissoras para ter o direito de explorar 
seu conteúdo, ninguém mais precisará. Uma vitória 
da Aereo significaria uma ameaça muito séria à ca-
pacidade das emissoras de produzir conteúdos de 
alta qualidade e também de cobrar as taxas de re-
transmissão atualmente pagas, por exemplo, pelas 
operadoras de TV a cabo, o que colocaria em xeque 
todo o modelo atual de distribuição de receitas do 
mercado televisivo.

Se, por um lado, a justiça americana tem demons-
trado uma forte preocupação em relação à defesa da 
liberdade econômica, visando não prejudicar o avan-
ço de novas tecnologias e modelos de negócio, por 
outro, as cortes estão garantindo abrigo jurídico a 
uma atividade cujos lucros dependem, diretamente, 
da exploração não autorizada (sob forma de captação 
e retransmissão) de conteúdo de alto valor agregado 
produzido por terceiros.

Entende-se que as cortes deverão ponderar, ain-
da, o fato de que uma das muitas consequências de 
uma eventual vitória judicial da Aereo é a inevitável 
desvalorização do conteúdo produzido não só pelas 
emissoras, mas também por estúdios e produtoras 
de séries e cinema. Tal desvalorização poderá acarre-
tar na diminuição dos valores distribuídos aos cria-
dores das produções. Escritores, roteiristas, atores, 
todos seriam afetados pela perda de valor causada 
pela “pirataria legalizada” dos conteúdos transmiti-
dos over-the-air, sem falar no impacto que seria cau-
sado no mercado publicitário.

No Brasil, onde ainda não temos conhecimento da 
existência de nenhuma iniciativa semelhante às star-
tups Aereo e Aereokiller, as emissoras nacionais acom-
panham com forte interesse e preocupação o deslinde 
dos casos americanos. Afinal, está nas mãos da justiça 
americana a decisão de reconhecer ou não a ilegalida-
de dessas atividades parasitárias, abrindo assim espa-
ço para profundas mudanças que seriam impostas na 
indústria da televisão.
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