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Muita Polêmica
Finalmente chegou o Congresso SET 2013. Preparado para acontecer entre os dias 
19 e 22 de agosto, e acompanhado da feira Broadcast&Cable, o evento promete ser 
um dos principais pontos do ano para a indústria de radiodifusão. O momento não 
poderia ser mais oportuno. Durante todo o ano diversos assuntos que prometem 
mudar o mercado surgiram, e agora culminam-se neste que é o maior fórum sobre 
broadcast da América Latina: Largura de Espectro, Doação de faixas de frequência 
para a telefonia, Regulamentação do Loudness, Legislação de incentivo à produção 
nacional e loca, novo cronograma para o Switch-off analógico...

Este último tema, alias, tem sido uma constante de polêmicas e remodelos desde 
o dia em que foi anunciado, sendo a última um novo cronograma anunciado pelo 
governo que muda basicamente tudo sobre o Apagão Analógico. O assunto repercutiu 
em todas as esferas do mercado de radiodifusão, das cabeças de rede às revendoras 
de equipamentos. 

Para trazer este assunto à tona, preparamos uma reportagem especial sobre o tema, 
com depoimentos bastante contundentes e polêmicos sobre o assunto, colocando 
os profissionais de frente às novas datas. E claro, fomos falar com quem comanda 
o tema. O Ministro das Comunicações Paulo Bernardo nos concedeu uma entrevista 
exclusiva sobre o tema e deixou bem claro: as datas ainda estão indefinidas.

Debates e novidades

Voltando ao tema do Congresso SET e Broadcast&Cable, aproveitamos o momento 
para trazer uma prévia de tudo o que vai acontecer durante os eventos. Os principais 
temas dos painéis e palestras, e o que será novidade nos estandes da feira. Tudo 
em primeira mão. 

Nesta edição você confere ainda outra cobertura de evento cheia de debates e 
tendências. Trata-se da reportagem sobre tudo o que aconteceu na ABTA 2013, evento 
dedicado ao segmento de televisão por assinatura. O certame contou com figuras 
ilustres da política e mercado e trouxe números que impressionam.

Desafios e mais desafios

Em nossa edição anterior (134), trouxemos uma reportagem sobre as dificuldades 
(e criatividade) da transmissão ao vivo do fenômeno da pororoca, no Amapá. Neste 
número, continuamos com o tema de desafios na Amazônia, desta vez com uma 
reportagem exclusiva sobre a transmissão da Festa do Boi em Parintins, uma cidade 
no interior do Amazonas só acessível por barcos.

Apesar de reclusa, o evento cultural atrai dezenas de milhares de turistas todos os 
anos para prestigiar a disputa entre o Boi Garantido e Caprichoso. Para a transmissão, 
este ano houve uma grande novidade: foi a primeira vez que a mesma foi executada 
em formato digital, HD pela emissora A Crítica de Manaus. Um trabalho pioneiro na 
cobertura de um evento regional.

Artigos

Como não poderia deixar de ser, este número também está recheado de qualidade 
técnica nos artigos. Levando em conta que a lei sobre a regulamentação de Loudness 
entrou em vigor, selecionamos uma produção técnica sobre o tema abarcando todas 
as principais dúvidas e polêmicas (se é que isso é possível) sobre o assunto. 

Outros dois artigos ligados às novidades da televisão no futuro vem de autoria 
de Tom Jones e Luis Gurgel. O primeiro trata sobre a interatividade entre primeira 
e segunda tela, e toda a tecnologia necessária para sincronizar os conteúdos. O 
segundo fala sobre o profissional em si. Com a migração do analógico para o digital, 
o que acontece com o técnico que trabalha nas emissoras?

Por fim, nossa série sobre LEDs e SFN faz uma pausa nesta edição, mas volta com 
tudo no número 136.

Olímpio José Franco 
Presidente da SET

Revista da SET
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO

editorial
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O maior fórum 
tecnológico do País
Esperando um número recorde de visitantes, o Congresso SET 2013 
vem com a força para sagrar-se como maior fórum de debate 
sobre tecnologia broadcast do Brasil.

ExpEctativa: cONGRESSO SEt 2013

P
rogramado para acontecer entre os dias 19 e 
22 de agosto, no Centro de Exposições Imi-
grantes, em São Paulo, o Congresso SET 2013 
chega para o mercado de broadcast em um 

momento essencial na difusão de informação. O evento 
acontece em espaço dedicado no centro de exposições, 
com quatro salas reservadas onde acontecem os pai-
neis em quatro diferentes horários: das 9h às 11h; das 
11h30 às 13h30; das 15h às 17h; das 17h30 às 19h30.

Com um cenário cheio de novidades, sobre tudo no 
que diz respeito à tecnologia e política, o último ano 
foi marcado por muitas discussões ferrenhas dentro do 
mercado: Transferência da banda dos 700 mHZ para 
telefonia móvel, legislação de Loudness e novas regras 
para incentivo da produção nacional são só alguns de-
les. É exatamente por isso que esta edição do Con-
gresso SET vem a ser tão emblemática para todos os 
que pretendem participar dos paineis do evento. “Sem 

sombra de dúvida este é um momento em que a SET 
precisa cada vez mais transmitir informação e conhe-
cimento para o mercado”, afirma Olímpio José Franco, 
presidente da entidade.

Para atingir tal meta, o Congresso traz ao todo 45 
painéis com até 7 palestrantes cada. São mais de 90 
horas de palestras sobre os mais variados temas con-
cernentes à tecnologia de radiodifusão, produção áu-
diovisual e geração e transmissão de conteúdo através 
de diferentes meios, seja em mídia tradicional ou se-
guindo novas tendências como OTT, VOD e IPTV.

Além das palestras, acontecem ainda, durante o Con-
gresso, uma porção de paneis de destaque, como por 
exemplo o “Encontro do ISDB Internacional”, moderado 
por Olímpio José Franco, presidente da SET. O grupo 
pretende cobrir os principais casos de implantações do 
padrão ISDBT conhecidos nos últimos anos por redes 
de emissoras e evoluções acontecidas em alguns paí-

por Flávio Bonanome
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harmonizações de normas do ISDBT Internacional para 
Hardware, Middleware e norma para EWBS. Pretende-se 
também abordar o futuro da TV Digital e o cenário de 
dificuldades de espectro que se mostra em futuro não 
tão distante”, afirma o moderador.

Outro destaque do dia fica por conta do painel sobre 
Fluxo Digital, Big Data e Cloud Computing, temas da 
entrada do mundo TI dentro do broadcast. Cada vez 
mais os fluxos de trabalho com mídias digitais devem 
ser otimizados com o objetivo de proporcionar maior 
agilidade de produção, maior qualidade e menor custo 
possível e acompanhando as tendências de consumo 
de mídia. 

A quantidade de dados a serem gerenciados e con-
trolados cada vez aumenta mais nas emissoras e com 
isso uma maior complexidade nos projetos de engenha-
ria. Dentro das emissoras as informações são geradas 
exponencialmente, com isso a capacidade de processar 
e gerenciar tantas informações se torna primordial para 
os fluxos de trabalho atuais. Temos que cada vez tratar 
um maior volume de dados, com grande velocidade e 
acessível de qualquer lugar. Por sua vez, os telespecta-
dores estão interagindo cada vez mais com a “segunda 
tela”, gerando comentários, informações e dados im-
portantes sobre o conteúdo assistido e também estão 
consumindo mais mídia diretamente na Internet.

Nesta sessão será discutido o “estado da arte” por 
profissionais com grande experiência nestas soluções 
tecnológicas para o gerenciamento do fluxo de mídias 
e dados, o Big Data e Cloud Computing no mundo do 
Broadcast, os novos desafios da engenharia para a in-
fra-estrutura digital e as tendências tecnológicas.

Já no segundo dia, o destaque fica por conta da 
cerimônia de abertura do Congresso, coordenado pelo 
Presidente da SET, mas que contará também com a pre-
sença de Gordon H. Smoth, presidente e CEO da NAB. 
Durante o evento, o ex-senador americano apresentará 
um Keynote onde vai partilhar esforços da NAB através 
dos Estados Unidos para garantir que estações de rá-
dio e televisão completem suas missões de preservar 
valores críticos que são o fundamento dos ideais da 
democracia. Ele também abordará como avançar com a 
tecnologia de broadcast e promover os interesses das 
estações nas questões políticas como leilões de espec-
tro, e o suporte às estações com o compromisso de ser 
seus olhos e ouvidos.

Ainda neste mesmo dia, haverá um painel dedicado 
à explicações do cronograma e tecnologia relativos ao 
desligamento final da TV analógica. “A TV Digital é uma 
realidade para o Brasil. Definimos um padrão que figu-
ra entre os melhores do mundo, sendo inclusive adota-
do pela grande maioria dos países na América Latina. 
Agora temos o desafio de implementar toda a malha 

de distribuição de sinal digital no país e seus serviços 
complementares (SARC e Ancilares). Trata-se de uma 
mobilização dos radiodifusores, indústria, entidades de 
classe e órgãos reguladores. Vislumbra-se a antecipa-
ção do switch off para 2015 em diversos municípios, 
incluindo as capitais e cidades interioranas. O cenário 
é desafiador, com um horizonte curto, onde grandes 
investimentos e readequação de infraestrutura serão 
necessários. O telespectador precisará ser informado e 
adquirir novos receptores. Como orquestrar toda essa 
rápida migração?”, questiona o moderador Ivan Miran-
da, da SET e RPC.

A quarta-feira ganha destaque com o painel da FoB 
TV (Future of Broadcast Television), moderado por Li-
liana Nakonechyj. A iniciativafoi criada em abril de 2012 
pelas principais organizações mundiais de TV, visando 
estabelecer para próxima a geração um sistema de 
transmissão de televisão unificado. O Comitê Técnico 
do FoB TV formou dois grupos de trabalho para deline-
ar os objetivos do fórum: “Para estabelecer requisitos 
comuns para um novo padrão de transmissão terrestre, 
aplicável a dispositivos móveis e compatível com co-
nectividade internet, Ultra HDTV e novos sistemas de 
codificação como HEVC”.

Outro destaque do dia é o painel sobre Loudness 
coordenado por Alexandre Sano. Responsável pelo gru-
po de estudos do assunto da SET, o engenheiro, e seus 
palestrantes convidados, devem ter uma sessão cheia, 
levando em conta a recente lei de regulamentação do 
Loudness que entrou em vigor no último mês de Julho. 

Ainda na mesma quarta-feira, há um painel dedicado 
ao debate sobre os desafios da convivência entre o 4G 
LTE e ISDB-T. Entre os temas debatidos estão “Interfe-
rência na DTV LTE 700 MHz Banda de guarda plano de 
canal 

Análises de convivência dos sistemas de televisão 
digital terrestre e o sistema Long Term Evolution (LTE), 
em faixa de frequência atribuída em 700 MHz. Parte-
-se de um benchmarking internacional, em dados se-
cundários, a fim de levantar informações e descrever 
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PRêmiO SET

Criado em 2010 para incentivar o desenvolvimento 
tecnológico da televisão brasileira, a premiação agracia 
os melhores profissionais e as empresas, que devem es-
tar estabelecidas no Brasil diretamente ou através de 
representante ou distribuidor oficialmente reconhecido. 
Após a inscrição dos projetos desenvolvidos entre os 
anos de 2011 e 2012, a diretoria da SET selecionou e 
escolheu os melhores trabalhos, exceto os acadêmicos, 
e os submeteu à votação dos associados através do site 
www.set.org.br. Os trabalhos acadêmicos são indicados 
e eleitos pelos revisores do comitê acadêmico científico.

Em função das mudanças tecnológicas e demandas 
de mercado, este ano as categorias ganharam novas 
características. Ao todo, em 2013 são sete categorias:
- Melhor solução em transmissão e/ou recepção ISDBT 

lançada no biênio 2012-2013
Melhor solução de interatividade desenvolvida para 
a televisão digital terrestre baseada em middleware 
GINGA lançada no biênio 2012-2013
- Melhor solução de mobilidade em televisão digital 
lançada no biênio 2012-2013
- Melhor solução em gerenciamento de conteúdo 
(MAM) e/ou workflow lançada no biênio 2012-2013
- Melhor solução em produção para esportes lançada 
no biênio 2011-2012.
- Melhor solução em integração de novas mídias lan-
çada no biênio 2012- 2013.
- Melhor projeto de inovação tecnológica que foi im-
plantada no biênio 2011-2012.
- Melhor artigo publicado na Revista da SET.

Flávio Bonanome
Revista da SEt

 flavio.bonanome@set.org.br

o problema das interferências da implantação do LTE, 
sobre a TV digital. Os países analisados são a Austrália, 
a França e o Reino Unido. Observam-se medidas de 
mitigação da interferência. Segue-se com testes labo-
ratoriais, descrevendo-se a metodologia que permite 
destacar a coexistência temporária, em sobreposição 
espectral, dos dois sistemas para o contexto brasileiro 
e identificar e quantificar interferências entre o LTE e a 
TV digital. Avaliam-se canais de TV, eNodeB e User Equi-
pment. Avalia-se a banda de guarda e a viabilidade de 
se atribuir o LTE conforme alocação proposta pela APT. 
Exercitam-se configurações da TV e do LTE, através de 
sinais gerados nos respectivos padrões das tecnologias 
ISDB-Tb e LTE avaliando sua repercussão na convivên-
cia dos sistemas. Por fim, apresentam-se estudos de 
caso com emissoras reais, analisando as medidas de 
mitigação e controle de interferências.”

No último dia, o destaque deve ficar por conta da 
sessão de André Barbosa, da EBC, que modera um pai-
nel sobre a TV Digital como instrumento de inclusão 
social. A mesa, vai discutir os maiores especialistas do 
país, o mundo da interatividade na TV, seu desenvol-
vimento, questões a solucionar e possibilidades de 
aplicações de vídeos interativos nos países que já ado-
taram o standard ISDB-Tb a partir dos conhecimentos 
adquiridos no projeto homônimo realizado em João 
Pessoa na Paraíba com cem domicílios cujos moradores 
estão inscritos do programa Bolsa Família. 

Seguindo, há ainda um painel coordenado por Da-
vid Brito da TQTVD sobre a harmonização entre bro-
adcast e broadband. O painel contará com a palestra 
do representante da NHK Masaru Takechi, que falara 
sobre “istema de transmissão híbrido ou sistema BRO-

ADCAST-BROADBAND  INTEGRADO (IBB) é um sistema 
construído sobre combinação de recursos e característi-
cas das transmissões broadcast e broadband. Este sis-
tema permite a entrega de informações para a massa 
de telespectadores de forma mais eficiente e atenden-
do as necessidades individuais. 

Este sistema também possibilita oferecer serviços 
mais atrativos e flexíveis, empregando ambiente de 
computação distribuída e recuperação de informação 
sob demanda.

A aplicação Web é uma das tecnologias preferenciais 
para este sistema. Ao usar o HTML5,  se torna fácil for-
necer apresentação rica, empregar processamento do 
servidor, reproduzir conteúdo VoD, etc Considerando-se 
esses recursos de HTML5,  o Hybridcast, o sistema IBB 
usando HTML5, foi recentemente padronizado no Japão.

Nesta palestra apresentaremos, visão geral do sis-
tema Hybridcast, incluindo seu modelo de sistema, 
modelo de aplicação, os comportamentos do receptor 
e resumo das APIs adicionais e alguns exemplos de 
serviços são discutidos Na palestra também menciona-
remos um mecanismo para acompanhar as funções do 
dispositivo, como um tablet”.

Claro que, além das mesas destacadas, muitos ou-
tros temas serão abordados durante o evento. Haverão 
painéis concernentes ao espectro, produção áudiovisu-
al, produção do áudio para televisão, técnicas de posi-
cionamento de antenas, enlace de satélites, etc.
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Um mar de novidades
pREvia B&c

aD DiGitaL

E
m sua 22ª edição, a SET Broadcast & Cable é reconhecida como a principal iniciativa no segmento de tecno-
logia em equipamentos e serviços para engenharia de televisão, radiofusão e telecomunicações da América 
Latina. Além da feira com expositores nacionais e internacionais, o evento contempla o Congresso SET, reali-
zado pela Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão.

Este ano, a organização espera um público de 10 mil pessoas entre profissionais, empresários e executivos do mer-
cado de produção e distribuição de conteúdo eletrônico de multimídia, incluindo TV aberta e por assinatura, rádio, 
internet, indústria, produção e telecomunicações.
Além do momento de encontro de profissionais do setor, a Broadcast & Cable é o momento que as empresas escolhem 
para apresentar ao mercado brasileiro quais são as novidades em termos de produtos e serviços. Normalmente marcada 
pela chegada das tecnologias já lançadas em eventos internacionais do que por lançamentos em si, a feira deste ano 
promete uma série de novidades. Algumas delas você confere aqui em primeira mão.

Aproveitando a feira como grande oportunidade 
de negócios, a AD Digital, que este ano traz um 
estande 30% maior, abrigando soluções de cada 
etapa do Workflow. “Da captação ao armazena-
mento, do hardware ao software, da banda-base 
a soluções de TI. Os fluxos de trabalho foram cus-
tomizados e integrados para atender aplicações 
distintas como jornalismo, esportes, eventos ao 
vivo, educação à distância”, comentou Sônia Po-
loni, Gerente de Marketing.

Esportes
Logger: para o ingest de vídeo ao vivo. “A variedade 
de configurações e a capacidade de mudar a interface 
dinamicamente com base nos dados e contexto faz o 
Logger diferente de qualquer outra ferramenta de me-
tadados disponível no mercado. Você pode clicar em 
um botão que diz “Gol”, em vez de escrever “Gol”. E 
há botões com os nomes dos jogadores, para anotar 
quem fez o gol. Com isso, ele elimina erros dos usuá-
rios e torna o processo de log mais rápido. No passa-
do breve teria que digitar “jogador marcou um gol”, e 
isso não fazia muita coisa, porque não estava ligado 
a uma ferramenta de MAM. À medida que o conteúdo 
está vindo ao vivo, ele está na sua timeline”, explica 
Darcio Pascale, diretor de tecnologia da AD Digital. 

Colaboração 
Baseada em HTML, o Xchange permite lidar com a 
mídia de vários lugares. Nele você pode revisar clipes, 
aprova-los ou rejeitá-los para ir ao ar, fazer marca-
ções, tudo da nuvem. No iPad, pode entrar num avião 
sem internet, e ter acesso ao conteúdo para colocar 
marcações, metadados. Quando você tem uma cone-
xão de internet novamente, ele envia para o MAM. 

Gestão Empresarial
A principal oferta é o GMedia Plan, capaz de ge-
rir de forma centralizada a operação de produções 
como teledramaturgia e seriados que demandem 
planejamento e elaboração de orçamentos, gestão 
de custos e compras, alocação de recursos huma-
nos, equipamentos e demais recursos de estúdios, 
edição, DSNG/Uplink, externas, áudio, controle 
mestre, reportagem. 

AVID 
Como gravar em qualquer ambiente de armazenamen-
to Avid, SAN, NAS ou mesmo localmente na solução 
de ingest utilizando as capacidades de re-wrapping, 
usar soluções de ingest e outgest para migração entre 
ambientes Avid e MXFOP1a.

MAM 
Como repórteres e operadores de ingest podem de-
cupar  um conteúdo - ingestado ou que está sendo 
ingestado - através da interface de catalogação em 
baixa resolução e como o mesmo pode ser disponibi-
lizado em tempo real em uma ambiente colaborativo 
onde jornalistas, produtores, diretor de jornalismo e 
editores podem através de um processo de revisão 
modificação e aprovação de conteúdo enviar ao ar 
em tempo recorde um matéria jornalística.

CEDOC
Automação nas tarefas recorrente de arquivamento e 
movimentação de conteúdo fora da área de produção 
e pós-produção. Os centros de documentação podem 
se tornar totalmente gerenciados e permitir a mesma 
rapidez e eficácia de uma busca Google. 
www.ad-digital.net



Integração de sistemas para Produção, Gerenciamento
e Distribuição de Conteúdo Audiovisual
Geramos valor ao prover a solução �nal para cada necessidade a partir da integração 
de produtos e tecnologias distintas. Garantimos a customização ao ambiente particular 
de cada operação. Da intercomunicação entre sistemas de software com aplicações 
diferenciadas até a infraestrutura, nossa missão é a mesma: ajudar empresas a se 
bene�ciarem da automação de processos no seu �uxo de trabalho. 

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

Apple

Venha tomar um especial
 com a gente.

               Estande D14
De 20 a 22 de Agosto - Centro de Exposições Imigrantes

Áreas de Demostrações

Estúdio, Central Técnica, Controle Mestre e Exibição

Ingest

Armazenamento

Controle de Qualidade e Transcodificação

Media Asset Management (MAM)

Production Asset Management (PAM)

Archiving

Gestão Empresarial (ERP) com foco

em operações de produção audiovisual

Content Delivery

 Agende previamente uma demonstração

e garanta uma atenção especial de nossa equipe!
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aviD 

Ei tv

“A Broadcast & Cable é a maior feira do setor no Brasil. Além disso, o evento é uma ótima oportunidade para 
apresentarmos nossas novas tecnologias, assim como, discutir os desafios existentes no mercado, e como as 
soluções Avid podem ajudar  a transformá-las em oportunidades para nossos clientes”, comenta o diretor de 
regional  da Avid no Brasil para o segmento de vídeo, Danillo Garcia.
Um dos principais produtos expostos durante o evento será o Interplay Sphere, indicado ao Prêmio SET 
na categoria “Melhor solução em gerenciamento de conteúdo (MAM) e/ou workflow lançada no biênio 
2012-2013”. O Sphere é uma plataforma que apresenta novas possibilidades de conectividade universal 
para produção, permitindo que o cliente faça ingestão e edição de conteúdo localmente, possibilitando 
a movimentação  da mídia fluidamente entre o local da notícia e as instalações da produção, de forma 
colaborativa, em tempo real e de qualquer lugar, por meio da internet, mantendo editores, repórteres e 
produtores conectados ao grupo de trabalho. 
Além do Interplay Sphere, a Avid apresentará também suas soluções completas para o fluxo de trabalho 
de broadcast, novos produtos e atualizações anunciadas nos últimos meses pela empresa nos Estados 
Unidos, como Avid Motion Graphics 2.5, ISIS® 7000, ISIS 5000, ISIS 2000, Avid AirSpeed 5000, Interplay 
Production, Interplay Central, Interplay MAM 4, Interplay Pulse,  iNews, iNews Command, Media Composer 
7, Pro Tools 11, Pro Tools|HDX, Avid S3L System e VENUE SC48 Remote System.
Outro destaque da empresa deve ser a apresentação do console de áudio S3L System pela primeira vez no Brasil.
www.avid.com

Na área de Datacasting a EI TV apresenta o EiTV Remux Datacaster, um único equipamento capaz de fazer a Re-
multiplexação do sinal e inserir Closed Caption, aplicações Ginga e EPG. Desenvolvido totalmente em hardware 
FPGA, o EiTV Remux Datacaster torna a adequação as exigências da norma ISDB-Tb acessível a emissoras de 
pequeno e grande porte, viabilizando projetos de digitalização do sinal de TV no menor custo possível. 
Já no segumento de Closed Caption, a solução é composta pelo software integrador EiTV CC Studio e encoders/
decoders nos padrões CEA-608/708 e B37 (HD e SD) para a geração de Closed Caption online e offline de 
acordo com as normas previstas no padrão ISDB-Tb.
www.eitv.com.br 

LEaDER iNStRUMENtS
Na SET Broadcast & Cable a americana Leader Instruments apresenta o novo monitor de sinal de transmissão 
digital. Projetado para prestadores de serviços de transmissão, operadores de rede de televisão por cabo e 
integradores de sistemas de transmissão, o LF 6800 permite a medição do sinal do canal correspondente a 
uma gama de formatos de sinal de transmissão globalmente utilizados. 
Trata-se do padrão de televisão digital terrestre de radiodifusão (ISDB-T/Tb), a radiodifusão digital BS (ISDB-S), 
a radiodifusão digital CS (DVB-S/DVB-S2), além da transmissão digital CATV (ITU J.83 B / C) utilizada no Japão.
Uma interface Ethernet integrada ao sistema permite fácil controle de vários monitores LF 6800 de qualquer 
local por meio de um único PC, utilizando um navegador web padrão. Os protocolos de Ethernet SNTP SNMP, 
HTTP e FTP também são compatíveis com o sistema.
Outra característica do produto é que um sinal de alarme pode ser ativado automaticamente quando a qua-
lidade de sinal, de um ou mais canais, sai dos parâmetros de medição predefinidos. Um registro completo 
de dados relevantes é mantido para inspeção e análise. Além disso, esses dados também podem ser trans-
feridos como um arquivo para referência em outros locais.
O LF 6800, que ocupa uma unidade de rack de altura e meio de largura, pode ser totalmente configurado e 
operado a partir do painel frontal por meio de um display alfanumérico de LCD, quatro botões de controle 
além de um menu e conexão para entrada de dados. LEDs fornece a confirmação de energia, Ethernet, con-
trole remoto e status do alarme. Portas USB e de ligação remotas estão localizadas no painel frontal. 
www.leaderamerica.com
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LiNEUp

A LineUp, integradora e fornecedora de soluções 
completas para o mercado brasileiro de broad-
cast, aumentará sua participação na Broadcast 
& Cable 2013. Com um estande ainda maior que 
na edição passada, a empresa aproveitará o 
evento mais importante de multimídia da Améri-
ca Latina, para apresentar grandes novidades e 
para consolidar com maior transparência a inte-
gração com a gigante mexicana Comtelsat.
Devido à importância que o ano de 2013 tem 
representado para as empresas, que juntaram 
forças no ano passado, a LineUp e a Comtelsat 
aproveitarão esta edição da Broadcast & Cable 
para impulsionar a comunicação com o mercado 
e apresentar, com total transparência, todas as 
novidades que cercam a integração das duas 
empresas. “Nossa intenção este ano é dar total 
atenção à comunicação com os clientes, pois 
é importante que se esclareça que as últimas 
mudanças nos possibilitaram maior abrangên-
cia no mercado, integração de mais soluções 
e capitalização de mais recursos para viabilizar 
qualquer negócio”, declara Nilson Fujisawa, só-
cio e diretor da LineUp.
Com foco na consolidação como uma integra-
dora, que pode prover soluções de acordo com 
a demanda e necessidade de cada cliente, a Li-
neUp prepara sua maior participação de todos 
os tempos em uma Broadcast & Cable.  A co-
meçar pelo tamanho de seu estande, que este 
ano terá 180 m2, a empresa pretende expor o 
quão forte e completa ficou sua atuação após a 
chegada da Comtelsat. 
Dentre os destaques de seu estande, a empre-
sa mostrará uma Unidade Móvel de 9m, com 
expansão lateral. A OBVan, que estará dis-
ponível para comercialização após o evento, 
é um projeto da LineUp em parceria com a 
RFCom e tem infraestrutura para 20 câmeras. 
Além de super slow motion preparado para 
20 sinais, a UM possui áudio 5.1 com 48 Fa-
ders e Loudness control. A comunicação é via 
Matrix Digital de 128 portas, possui modulo 
3G, frame syncronizer, multiviewer, gerador de 
caracteres e 14 lentes de 42 /25 /22/18 e12x. A 
Unidade Móvel estará oferecendo Turnkey aos 
clientes brasileiros.
Outro destaque do estande da LineUp será o 

espaço reservado para exposição de soluções 
de MAM/DAM, com todas as parceiras que re-
presentamos.
A LineUp também preparou um cenário para 
demonstração das câmeras GY-HM790 e GY-
-HM650, da JVC, e a nova linha de câmeras LDX, 
da Grass Valley. Além de trazer uma área exclu-
siva para apresentação de Sistemas de MAM/
Archive/Robótica (Front Proch, Aveco, SI-Media, 
Grass Valley, Spectra); soluções em transferên-
cias de arquivos por meio da ASPERA e da AXON 
(Soluções em Master Control, Convertes, Multi-
view); soluções em Loudness Control com a Jün-
ger Audio; soluções de transmissão da Cobham; 
soluções para monitoração de sinal ISDBT, da 
Traffic Sim; Dejero (Contribuição de vídeo em 
3G e 4G); e Kroma Telecom (Monitoração e Sis-
temas de Intercom).

Uma grande feira, um grande ano
Este ano,  a LineUp prevê um crescimento ex-
pressivo, pois as médias e pequenas emissoras 
deverão continuar os investimentos na digita-
lização dos sistemas, bem como em sistemas 
de MAM e soluções de Loudness Control – lem-
brando que desde 12 de julho de 2013 entra-
ram em vigor as sanções previstas na Lei do 
Loudness. Isto, certamente, possibilitará o for-
talecimento do mercado e o favorecimento de 
empresas, assim como a LineUp, que tenham 
uma equipe de engenharia com expertise na 
digitalização, instalação e capacidade de reali-
zação de grandes projetos, desde a concepção 
até a finalização/entrega. 
Durante a Broadcast & Cable 2013, a LineUp 
apresentará suas novas representações, que 
estão sendo agregados ao novo portfólio da 
empresa, que revela a consolidação da LineUp 
com a Comtelsat, como as soluções da empresa 
DEJERO (Contribuição de vídeo em 3G e 4G); 
SI-Media (Solucões em MAM); AXON (Soluções 
em Master Control, Convertes e Multiview) e Ci-
volution (Tecnologia de Marca D’Agua Digital e 
Sincronização Automatica de Video/Audio), ain-
da irá consolidar as parcerias antigas demons-
trando suas soluções. 
www.lineup.com.br
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LUMatEK

LUx tEcNOLOGia

Com mais de 20 anos no mercado Broadcast, a Lumatek Brasil, apresentará  na Brodcastc & Cable 2013, sua mais 
nova parceira: Mole Richardson. Trata-se de uma empresa com quase nove décadas de experiência que estará 
exibindo os lançamentos expostos na  NAB 2013, ressaltando os novos modelos de Fresnéis Leds, com potências 
de 110, 150 e 220 w, que substituem os refletores hálogenos de 650, 1000 e 2000 w respectivamente, bem como 
a linha linha HMI com design moderno,  muito mais leves e portáteis  comparados  aos já existentes no mercado.
Após o encerramento da feira, os equipamentos estarão expostos, no show room da Lumatek, localizado 
à Rua Dona Avelina, 242 – Vila Mariana – São Paulo-SP.
ESTANDE: B20/B21.
www.lumatekbrasil.com.br

Trilhas sonoras de Hollywood serão apresentadas para o público da 22ª edição da Broadcast & Cable 
pela Megatrax Production Music, líder independente em música para produção de filmes, programas de 
televisão, rádio, audiovisual, propaganda e multimídia, de 20 a 22 de agosto, no Centro de Exposição 
Imigrantes, em São Paulo. A empresa levará ao evento, com exclusividade para a América Latina, dois 
catálogos novos de música para trailers, cinema, programação de televisão e publicidade.
As grandes novidades da Megatrax são as parcerias com os catálogos Deep East Music (DEM), do Reino Uni-
do, e a Q-Factory, de Hollywood. O primeiro é um label britânico, jovem e trendy, com sons indie que chegam 
agora, através da Megatrax, para os mercados dos EUA e América Latina. O norte-americano Q-Factory é um 
catálogo premium de trilhas para trailers, criados pelo renomado compositor de Hollywood, Robert Etoll. 
Sucesso de acessos no site da Megatrax, o catálogo da DEM possui disponível 82 álbuns com as mais variadas 
temáticas, voltados para chamadas televisivas e comerciais, reúne mais de 4 mil trilhas em 24 novos CDs, produzi-
dos a cada ano. Assim como o catálogo de luxo Q-Factory, que traz mais de 1.450 trilhas, em 25 álbuns, com músi-
cas e design de som para uma infinidade de temas, oferecidos exclusivamente pela empresa ao público brasileiro.
Segundo o presidente da Megatrax, Ron Mendelsohn, Q- Factory é um dos maiores catálogos do mercado 
internacional de música para trailers e diz esperar muito da parceria, que já acontece há 16 anos nos EUA, 
no Brasil. “A música de Etoll é muito procurada no mundo inteiro e não apenas para o cinema, mas tam-
bém para chamadas, comerciais e muitos outros tipos de produções. Nós estamos muito satisfeitos em 
cooperar com esse sucesso por meio da representação exclusiva, na América Latina”, comenta.
Outro importante destaque é o volume Sabor Brasil, da coleção Sensación, lançado no final de 2012, com 
16 faixas que passam por ritmos como Samba, Forró, Bossa Nova, Gafieira, Axé, Funk Carioca e Maracatu. 
Criado e executado pela renomada produtora nacional Nova Onda, é voltado às empresas que querem 
contar com a brasilidade em suas trilhas sonoras.
www.megatrax.com

Quem busca por soluções audiovisuais encontrará novidades em baterias do tipo Broadcast e painéis Led de 
última geração no estande da Lux Tecnologia na SET Broadcast & Cable, ela é a única empresa do mercado 
brasileiro a oferecer este tipo de baterias (V-Mount e Gold Mount) de 230Wh. Outro diferencial da empresa 
são os painéis de Led do tipo Fresnel e Sun Gun. Os produtos usam os melhores componentes do mercado, 
com células de baterias Sony ou Samsung e LEDs da marca Cree.
No estande da empresa também estarão expostos produtos do portfólio da empresa: baterias e carrega-
dores de baterias broadcast; baterias e carregadores de baterias DV; painéis de LED; fresnel de LED; Sun 
guns de LED; PLs; HMIs; Fresnel;
A Lux Tecnologia soluções audiovisuais, presta consultoria técnica gratuita. Entre seus diferenciais, o por-
tfólio de produtos da empresa está disponível à pronta-entrega. Além de equipamentos audiovisuais, a 
empresa também oferece uma ampla variedade de acessórios, como cases, tripés, lâmpadas, adaptadores, 
conectores e cabos. Outro diferencial da empresa é a qualidade do seu serviço de assistência técnica com 
troca imediata de produtos mediante constatação da garantia.

MEGatRax
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SNEWS

SONY

A Snews, empresa nacional, traz para a edição desse ano da Broadcast & Cable 2013 equipamentos e soft-
wares para automação, soluções multiplataforma e geradores de caracteres. Os visitantes que passarem 
pelo estande da empresa poderão conferir demonstrações e conversar com especialistas da área. Entre os 
produtos apresentados, o estande da empresa irá apresentar:
ANews - trata-se de um software para automação de telejornalismo, desenvolvido com o auxílio  de con-
sultores e jornalistas em atividade. Esta é uma solução multiplataforma, que possibilita maior flexibilidade 
ao cliente, além de contar com uma estrutura que contempla todas as áreas envolvidas na produção de um 
programa de jornalismo.
PlayNews – nova versão do exibidor de matérias para jornalismo que roda na plataforma Mac. A grande 
novidade fica por conta da versão multicanal e suporta exibir arquivos multiformatos.
Gerador de Caracteres - trata-se da mais nova solução SNews, que roda na plataforma Windows e está inte-
grado com a solução de Newsroom e Exibição.
www.snews.com.br

Sony apresentará seus produtos da linha profis-
sional em 4K, como o adaptador HXR-IFR5 para o 
gravador 4K AXS-R5 para a câmera NEX-FS700; o 
novo monitor de LCD 4K PVM-X300; as câmeras 4K 
PMW-F55 e F65. Uma das grandes novidades é o seu 
novo monitor profissional 4K, o PVM-X300.
Outros produtos da Sony serão apresentados du-
rante a SET Broadcast & Cable 2013, como o deck 
SxS PMW-1000, com duas entradas para cartões, 
além de uma entrada USB para transferir facilmente 
todo o seu conteúdo em um HD externo, facilitando 
assim o manuseio e manipulação de arquivos em 
outras estações. O PMW-50 também será demons-
trado, sendo um gravador de memória portátil SxS 
que suporta fortemente a produção de vídeo XDCA- 
MHD 422. Desde a introdução das camcorders desta 
linha: PMW-100/200/500, a utilização de memória SxS 
pelas emissoras e produtoras está aumentando rapi-
damente. O PMW-50 permite aos usuários reproduzir e 
visualizar o conteúdo (através de um painel LCD de 3,5 
polegadas) gravados em um cartão de memória SxS, 
copiar os dados do cartão SxS para outros dispositivos 
de armazenamento, gravar um sinal SDI externo ou 
converter um sinal de SDI para i.LINK, entre outros.
Durante a feira será lançada a câmera a PMW-400, 
câmera da linha XDCAM-EX tque vem para substituir 
a PWM-350, já consolidada no mercado mundial e 
brasileiro de câmeras ENG com sistema de grava-
ção em cartões de memória SxS. A grande novidade 
da PMW-400 é o suporte nas gravações do formato 
MPEG HD 4:2:2 50Mbps.
Também será apresentada, primeira mão, a PMW- 300, 
uma camcorder da linha XDCAM, equipada com três 
sensores CMOS Exmor Full-HD de 1/2 polegada, que 
são capazes de fornecer imagens incríveis, mesmo em 

condições de pouca luz. O modelo é ideal para os 
produtores que necessitam de uma camcorder flexível 
semiombro, que pode ser facilmente adaptada para 
atender a uma ampla gama de produções.
O novo adaptador CBK-WA100 para a série XD- CAM, 
chega com o intuito de possibilitar às câmeras desta 
linha o envio de arquivos de gravações via conexão 
Wifi, 3G ou 4G, facilitando aos profissionais em campo 
enviarem arquivos para as emissoras ou produtoras no 
mesmo momento em que a matéria acontece.
Estará exposta no estande da Sony a unidade de 
produção ao vivo NXL-IP55 em conjunto com o novo 
Anycast Touch. O NXL-IP55 permite a transmissão 
de até três sinais HD-SDI com baixa latência para 
aplicações ao vivo através de uma única conexão 
ethernet 1Gbps, minimizando a necessidade de ca-
beamento na infraestrutura.
Outra grande novidade é o novo modelo da linha 
Anycast, o AWS-750, que possui painel duplo com 
tecnologia Touch, além de ser indicado para pe-
quenos eventos, aplicações de shows ao vivo, uso 
em universidades com cursos voltados à área de 
Broadcast, assim como transmissões para ensino à 
distância. Na parte de switchers, será possível ver o 
recém-lançado MVS-6520.
No âmbito do storage a Sony mostrará sua linha 
completa de novos lançamentos para armazena- 
mento de dados na nova mídia ODA – Optical Disc 
Archive, incluindo as opções de drives com interfa-
ce USB, para soluções de baixo custo, até mesmo 
os novos modelos com suporte à tecnologia Fiber 
Channel para sistemas de maior porte e complexida-
de, incluindo as versões de robóticas.
www.sonypro.com.br





24   Revista da SET  |  agosto

notícias

tHOMSON
Durante a SET Broadcast&Cable, a Thomson Vi-
deo Networks vai apresentar soluções avança-
das de contribuição e distribuição, incluindo a 
nova versão de oito canais da plataforma mo-
dular de contribuição ViBE CP6000 e o enconder 
HD/SD multicanal ViBE EM4000. Também trará o 
sistema de multi-tela com HEVC para ISDB-T e 
OTT ViBE VS7000.

ViBE CP6000 e EM4000
Projetado para aplicações de contribuição e 
distribuição, o CP6000 garante oito canais para 
encoding ou decoding em uma única unidade 
de rack, com quatro slots intercambiáveis para 
operação fácil e upgrades. O sistema oferece 
enconding para canais com MPEG-2 4:2:0 8-bit 
até MPEG-4 4:2:2 10 bit. 
Já o ViBE EM4000 é o primeiro encoder que oferece 

densidade de oito canais HD MPEG-4 AVC em uma 
unidade de rack, fazendo dela um equipamento ideal 
para uma grande gama de operações broadcast, in-
cluindo satélite, terrestre, cabos e IP-TV. Com a habili-
dade de fazer encode em canais HD e SD em MPEG-4 
AVC ou MPEG-2, o sistema oferece uma performance 
até 20 por cento maior do que o convencional.

ViBE VS7000
Potencializado pelo sistema operacional Media-
Flex, o VS7000 traz uma ideia de plataforma 
“tudo entra, tudo sai” que combina simplicida-
de, confiabilidade, escalabilidade e flexibilida-
de. Durante a feira, a Thomson vai demonstrar o 
sistema fazendo enconding em HD, SD, One Seg 
e Web TV, tudo no VS7000, que também suporta 
compressão offline HEVC para ISDB-T e OTT.
www.thomson-networks.com

tiFFEN
A Tiffen, fabricante e fornecedora de filtros fotográficos e acessórios de lente para o segmento de imagem, cinema 
e da indústria de broadcast, levará para a SET Broadcast & Cable 2013 acessórios para o segmento de imagem 
digital. 
A empresa, que possui mais de 75 anos de experiência no setor, irá expor a sua linha premiada de filtros, além de 
sistemas de estabilizadores de câmera Steadicam, soluções Lowel de LED para iluminação em locações e estúdios, 
prompters profissionais on-the-gol e a linha de tripés profissionais Davis & Sanford. Entre as linhas de produtos 
expostos, estão:
Filtros de câmeras ópticas para foto e vídeo: Tiffen Filters
Equipamentos de iluminação para estúdios e locações: Lowel Light
Estabilizadores de câmera: Steadicam
Teleprompters: Listec
Bolsas para câmeras: Domke
Tripés para foto e vídeo: Davis & Sanford
Cases e straps para câmeras: Zing
www.tiffen.com

Entre os destaques da empresa para a Broadcast 
& Cable deste ano está o RadiantGrid Intelligent 
Media Transformation Platform, que oferece uma 
solução eficiente para transcoding, conversões 
de padrões, processamento de áudio e aplica-
ções como correção de loudness, controle de 
qualidade e distribuição de mídia.  No coração 
da plataforma está o TrueGrid, um motor de pro-
cessamento paralelo, que supera-se em prover a 

transformação de conteúdo mais rápido do que 
tempo real, principalmente para conteúdo de 
logo formato. Automação de fluxos de trabalho 
casados com integração dos melhore plug-ins, 
como Tachyon da Cinnafilm, Baton da Interra 
Systems, e o AERO.file  da Linear Acoustic®, per-
mitem uma operação versátil, ideal para a produ-
ção em multiplataforma.
www.wohler.com

WOHLER



www.sonypro .com.br

Os monitores BVM-E250A, BVM-E170A, BVM-F250A, BVM-F170A, PVM-2541A e PVM-1741A 
fi caram com um ângulo de visão melhor ainda, o que reduziu a mudança de cor pela metade.
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reportagem | SET Nordeste 2013

Os caminhos da 
TV Digital no Brasil
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O SET Nordeste realizado no mês de julho, em Recife, discutiu o 
rumo da TV Digital no Brasil, os passos que ainda têm de ser 
dados para a realização do apagão analógico no País e quais 
os caminhos que terão de percorrer as emissoras, especialmente 
as do nordeste, para chegar à digitalização.

Experimentando um novo formato de Congresso 
regional, com três dias de duração e palestras 
que se estenderam durante 26 horas, mais de 

200 participantes no local e outros 400 seguindo as 
palestras pela internet participaram do Seminário de 
“Tecnologia de Televisão, Gerenciamento, Produção, 
Transmissão, Distribuição de Conteúdo Eletrônico Multi-
mídia, Interatividade, Mobilidade”.  O evento foi reaiza-
do no auditório da TV Jornal do Commercio, em Recife, 
Pernambuco, de 10 a 12 de julho passado, promovido 
pela SET e denominado SET Nordeste 2013.

Em todas as apresentações, 26 ao todo, espalhadas 
pelos três dias do SET Nordeste 2013, palestrantes e 
participantes discutiram e analisaram fundamentalmen-
te o apagão analógico, a implantação da TV Digital no 
Brasil e como as emissoras do nordeste podem alcan-
çar a digitalização. 

A conclusão é que estamos no meio de um processo 
longo, difícil e com um percurso muito sinuoso devido 
às modificações nos calendários para a realização do 
switch off, a falta de recursos de muitas emissoras para 
realizar a transição para emissões digitais e porque os 
próprios fabricantes de receptores afirmam não ter dis-
ponibilidade para fornecer ao mercado a quantidade 
suficiente de TVs com receptores ou set-top-box ne-
cessários para cobrir a demanda dos telespectadores.

A abertura do SET Nordeste 2013 esteve a cargo 
de Luiz Carlos de Melo Gurgel, diretor executivo da 
TV Jornal Recife e diretor regional nordeste da SET, 
que apresentou o congresso e chamou a atenção dos 
participantes sobre o futuro da TV aberta no Brasil 
afirmando que esta é “uma das mais importantes 
questões que se colocam hoje em dia. Será que a TV 
por assinatura vai substituir a TV aberta num futu-
ro próximo? Ou será que essas duas modalidades de 
distribuição de programas de televisão vão conviver, 
cada uma com sua fatia de mercado?”

Gurgel explicou aos presentes que a TV aberta tem 
perdido nos últimos anos telespectadores, mas que 
esta perda “tem sido explicada, pela maioria dos ob-
servadores, como consequência do surgimento das 
novas mídias, com novas opções de informação e 
entretenimento para o telespectador. É bem provável 
que essa seja uma das razões, mas certamente não é 
a única. E mesmo que fosse já deveria ser o suficiente 
para alertar as emissoras quanto à necessidade de 
se reinventarem, de investigarem mais os hábitos e 
desejos dos seus consumidores, enfim, de investirem 
mais na busca de adequação das suas programações 
ao gosto do telespectador”.

Assumindo, segundo Gurgel, que é necessário pen-
sar que “o telespectador de hoje é o telespectador de 
amanhã” e sem este, sem acompanhar as mudanças 

Por Fernando Moura

Luiz Carlos de Melo Gurgel, diretor executivo da TV 
Jornal Recife e diretor regional nordeste da SET abriu o 
SET Nordeste 2013 afirmando que “a TV aberta e a TV 
por assinatura apresentam características de programa-
ção muito diferentes uma da outra, mas que o produto 
“TV por assinatura” caracterize-se, muito mais, como 
um produto concorrente da TV aberta e não como um 
“produto substituto”.
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do telespectador, “a TV aberta pode sofrer uma san-
gria muito grande”.

A seguir, José Raimundo Cristóvam, da diretoria de 
ensino da SET e diretor técnico da Unisat, explicou 
aos participantes do SET Nordeste as diferenças da TV 
Everywhere: “at home”, “out of home”, “out of town”, 
“on the go”, “out of country”. Afirmou que as múltiplas 
telas já se tornam realidade e que os conteúdos de TV 
e vídeos via Internet móvel com acessos Wi-Fi, 3G e 4G 
está avançando no País devido à expansão e melhoria 
de desempenho das redes Wi-Fi com 802.11ac Gigabit 
como catalisadores. 

 “Muitas formas de recepção e interação em Smar-
tphones, Tablets e outros dispositivos móveis, ao 
mesmo tempo controles remotos e segundas telas, 
aplicativos móveis geram cada vez mais tráfego na 
rede: tiram audiência e receitas de quem?” questionou 
Cristóvam. Para ele é preciso que as TVs abertas criem 
“núcleos de pensamento” para que “pensem a TV” 
porque “o ser humano está mudando, e cada dia mais 
utilizando novas plataformas de comunicação para 
desta forma utilizar as novas ferramentas de comuni-
cação que lhe entregam”.

Segundo Cristóvam, as TVs abertas precisam olhar 
para o crescimento exponencial dos conteúdos OTT - 
Over The Top - com mais e mais conteúdos provenien-
tes de diversas fontes e de diferentes plataformas. “A 
chegada de TVs, mais SMARTs, mais conectadas e com 
interfaces mais simples e intuitivas” está mudando o 
universo da comunicação. 

Por isso é preciso que “o despertar talvez tardio das 
operadoras de Telecom: “Dumb Pipes”, “neutralidade 
de redes”, “telcos TVs” e/ou “trabalho conjunto com 
as OTTs e emissoras de TVs abertas,” seja feito rapida-
mente porque o “Cord-Cutting” que vem provocando 
quedas nos Estados Unidos de mais de um milhão de 
assinantes “tem como chegar aqui e afetar as operado-
ras de TV por Assinatura no Brasil ”. Nesse contexto, é 
preciso entender como ficam as TVs abertas, “elas têm 
de começar a respeitar as novas gerações e os seus 
consumos porque hoje o que importa é que a produção 
de conteúdo vai transitar por diferentes formatos. “E  
nesse formato”, disse Cristóvam à Revista da SET em 
entrevista realizada no fim da sua apresentação, “pode 
estar a continuidade ou não das TVs abertas”.

“O radiodifusor precisa colocar nas suas emissoras 
núcleos de pensamento que estejam fora do eixo Rio 
de Janeiro/São Paulo para de esta forma começar a re-
pensar a TV aberta e os seus conteúdos”, disse. Mas 
Cristóvam assume que o setor “tem falta de profissio-
nais que possam repensar a TV aberta.”

Após um pequeno intervalo de confraternização nas 
instalações da TV Jornal de Recife, localizada no bairro de 
Santo Amaro no centro de Recife, foi à vez de Salustiano 

O presidente da SET, Olímpio Franco se demostrou pre-
ocupado com o futuro da implantação da TV Digital no 
interior do País e reflexionou sobre “Como as prefeituras 
farão para efetuar a transição ? Falta política pública do 
governo para motivação!”

J. M. Cristóvam (Unisat), Nelson Faria (TV Globo) e 
Armando Ishimaru (Leader Instruments), ouvem 
atentamente umas das 26 palestras proferidas no 
SET Nordeste 2013 em Recife.

Fagundes, SET/HXD, explicar aos presentes os “desafios e 
oportunidades” da “televisão na era digital”.

Para Fagundes, a “TV aberta não vai acabar, mas 
hoje existem outras formas de assistir TV já que houve 
mudanças na formação do consumidor de TV que fize-
ram com que estes fossem buscar outros conteúdos em 
outros dispositivos”.

O responsável da HXD explicou aos participantes do 
SET Nordeste 2013 que “estamos vivendo uma transfor-
mação na televisão que pode ser aferida diariamente 
por indicadores de mercado. O aumento da oferta de 
banda larga e do consumo de mídias digitais (que cres-
ce em média 17% ao ano em todo mundo); e o fato 
de o Brasil já se configurar como um dos 10 maiores 
mercados internacionais de consumo de vídeos online 
(alcançando 43 milhões de espectadores em 2012), são 
alguns dos sinalizadores dessas mudanças. Todo esse 
movimento traz novos desafios e oportunidades para 
quem produz, distribui e entrega conteúdos”.

“O fato é que a TV está chegando nas nuvens, por 
isso hoje em dia quando o radiodifusor planeja entre-
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gar o seu conteúdo tem de pensar em um universo que 
abrange todos os devices conectados que o consumidor 
pode ter e onde pode assistir a sua programação ou 
acessar on-demand ao seu conteúdo”, disse Fagundes.

Assim, nesse novo cenário, reforçou Fagundes, a 
“TV precisa se reposicionar com uma estratégia de in-
tegração porque a nova TV passa por estar em todos 
os suportes possíveis, e avançar para a interatividade 
entre eles”.

A seguir, Mayrielle Abreu, coordenadora de projetos 
de engenharia de rádio e TV da TV Gazeta do Espírito 
Santo, explicou o árduo trabalho de implantação do 
“MAM - Mídia Asset Management” na sua emissora em 
Vitória (ES). Para Mayrielle, o mais importante do pro-
cesso é ter conseguido “digitalizar o acervo pensando 
em arquivar e preservar o passado” e com ele começar 
a gerar uma nova “visão do passado” na empresa.

Mayrielle explicou que para isso acontecer foi preci-
so criar uma nova forma de armazenamento dos con-
teúdos e uma nova “cultura” entre os funcionários da 
empresa que não só precisam saber como funciona o 
sistema senão, também, “saber a importância que este 
acervo tem para a emissora” e como com ele o fluxo de 
informação se agilizou.

Após o almoço, João Paulo Querétte, diretor da 
Imagenharia, se debruçou sobre redes SAN de arma-
zenamento centralizado com fluxo de mídia gerenciada 
(MAM). Para Querétte, estes “são considerados o work-
flow ideal de produção de jornalismo, sendo usados 
cada vez mais” apresentando novos produtos, concei-
tos e tecnologias que, segundo ele, “podem tornar os 
ambientes SAN+MAM ainda melhores” e mais rápidos.

Para Querétte, a função principal de um software 
de MAM é o gerenciamento das informações sabendo 
que estes são arquivos separados. Para ele, todo soft-
ware permite catalogação e pesquisa, mas atualmente 
se espera muito mais porque hoje é preciso que estes 

cataloguem, pesquisem e tenham arquitetura cliente-
-servidor que permita o acesso ao banco de dados atra-
vés de diversas máquinas e ao mesmo tempo.

A seguir, Beatriz Ivo, diretora de jornalismo e en-
tretenimento da TV Jornal, e Lucio Poncioni, gerente 
de projetos do Sistema Jornal do Commercio de Co-
municação, apresentaram um case, “Cidade Viva”, um 
programa que segundo os palestrantes “vai além do 
multimídia. Une o jornalismo colaborativo com a dis-
tribuição simultânea multiplataforma: TV aberta, web, 
redes sociais e aplicativos”.

Para Beatriz, o mais importante do projeto é gerar 
um “jornalismo colaborativo multiplataforma” que gere 
“uma sensação de presença mais afetiva com os cida-
dãos de Recife”. O projeto é mais do que um “progra-
ma ao vivo”. Com ele estamos “democratizando o con-
teúdo e criando uma nova estética de produção. Não 
fazemos um programa de TV, fazemos jornalismo com 
centenas de mãos, e criamos as ferramentas para ter 
um Fórum permanente de debate na sociedade”, disse.

Poncioni explicou que para isso ser possível a TV 
Jornal teve de pensar o projeto desde diferentes ângu-
los e com um conceito de “multiplataforma”, já que o 
“Cidade Viva” acontece através das diferentes platafor-
mas de internet – site da emissora, facebook, twitter, 
email etc. – e todas eles conversam. “O que tivemos de 
fazer foi adequar as narrativas da TV para a Internet e 
assumir que é importante a integração da tecnologia da 
informação com a da engenharia de TV para enfrentar 
estes novos casos. Hoje a TV não é só o que o teles-
pectador vê no televisor, nós criamos as ferramentas 
para que esses telespectadores interagissem desde as 
diferentes plataformas da Internet”.

Para finalizar o primeiro dia de Congresso, Roolaid 
Stein, da Progira Radiocommunications AB (Suécia), ex-
plicou o funcionamento do GiraPlan, uma ferramenta de 
planejamento de rádio modular especialmente focado em 
soluções de transmissão e redes de TV móveis, desde 
TV analógico e FM até sistemas de transmissão digital 
incluindo DVB-T/H, DVB-T2, DTMB, ISDB-T e T-DAB/DMB.

Apagão Analógico e futuro da TV
O segundo dia do SET Nordeste 2013 começou com 
uma nova apresentação de Luiz Gurgel, desta vez cha-
mando a atenção dos presentes para as novas tecnolo-
gias 4K e como estas irão entrar nas emissoras brasilei-
ras, e como será possível, “aos poucos e lentamente”, 
começar a “produzir em 4K no País”.

A seguir, Aguinaldo Silva, diretor do centro de pes-
quisa e desenvolvimento R&D e membro da SET Norte, 
agitou o auditório da TV Jornal do Commercio de Recife 
explicando as consequências que pode trazer o apagão 
analógico para os broadcasters, telespectadores e fabri-
cantes de receptores de TV.
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Mais de duzentos conferencistas assistiram as palestras 
realizadas no auditório da TV Jornal do Commercio em 
Recife e outros 400 seguiram o congresso via internet.
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Transmissor FM - TFM 25W

Receptor DVB-S/S2 - RST-400

Modulador ISDB-T   -  MDI-400b

“Se o apagão analógico seguir o cronograma, até 
final de 2015 137 milhões teriam acesso a TV digital. 
Entretanto nós vemos um problema bastante sério 
pensando do lado da indústria e pensando no merca-
do. Fizemos um levantamento da indústria desde 2001 
chegando até 2018. Segundo a Anatel e o MiniCom, 
responsáveis pela proposta de apagão analógico, per-
cebemos que precisamos produzir, (...) se fosse a partir 
de 2015, pelo menos 30 milhões de TVs por ano e mes-
mo assim não conseguiremos produzir a quantidade 
necessária para cobrir a demanda”, disse Silva.

Isso porque, segundo o responsável da Envision, 
“hoje nosso parque instalado de televisores ronda os 
14 ou 15 milhões por ano e precisaríamos produzir 
pelo menos 60 milhões nos próximos dois anos, o que 
é impossível. Temos um problema muito grande e es-
tamos discutindo dentro do Fórum de TV Digital para 
tentar achar uma alternativa a este problema para ver 
como se resolve. Mesmo que começássemos hoje a 
produzir não íamos conseguir substituir o parque de 
televisores analógicos”.

Silva falou ainda do futuro da TV e assumiu que 
é preciso realizar “convergências” e que no futuro o 
aparelho de TV  vai desaparecer “para se converter em 
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Mayrielle Abreu, coordenadora de projetos de engenha-
ria de rádio e TV da TV Gazeta do Espirito Santo expli-
cou como a afiliada da Rede Globo no Estado realizou 
o arquivamento do seu acervo numa rede MAM que lhe 
permite navegar, adicionar metadados, marcadores e 
scripts para desencadear uma ação e meios de transfe-
rência de e para vários servidores de produção remotos.

um display que sirva como central de entretenimento”.
Na sequência, Vanessa Lima, gerente de pesquisa e 

desenvolvimento da Hitachi Kokusai Linear, explicou o 
conceito de Redes de Frequência Única (SFN), as suas 
diferenças entre SFN e Gap Fillers, alguns cuidados 
para se dimensionar uma rede SFN, medições e casos 
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práticos, além de se explanar sobre o uso de SFN no 
Brasil e no mundo.

Para Vanessa, as redes SFN são uma tecnologia ca-
paz de aumentar a eficiência no uso do espectro e a 
probabilidade de recepção, desde que bem compreen-
dida e implementada.

Loudness, já e agora
Após um pequeno intervalo, Eliesio Silva Júnior, geren-
te de vendas da Tektronik, falou das novas tecnolo-
gias de Loudness e como a qualidade da experiência 
de áudio é um novo “paradigma” na TV devido “à 
mudança do espectador”.

Para explicar isso, Silva falou dos problemas de qua-
lidade do sinal nas diferentes plataformas e alertou os 
participantes do SET Nordeste que a partir de 12 de ju-
lho entraram em vigência punições muito severas para 
as emissoras de televisão que desrespeitem a nova lei, 
por isso “no mundo digital precisamos verificar as mé-
tricas e assim evitar punições por parte do Estado de 
uma forma fácil e acessível”.

Seguindo com o loudness, Armando Keiiti Ishimaru, 
da Leader Instruments, explicou detalhadamente o por 
que da definição de uma medição e como, desde o 
dia seguinte à sua apresentação, 12 de julho de 2013, 
a Anatel passaria a fiscalizar a intensidade média sub-
jetiva de áudio(-23 LFKS). Para Armando, uma boa so-
lução seria aplicar um conversor no playout e produzir 
conteúdos dentro da norma estabelecida por lei para 
evitar sanções.

Para Ishimaru, um dos grandes desafios da implan-
tação da nova lei que os radiodifusores enfrentam é 
“uma mudança cultural, mais do que técnica, pois todo 
o controle e medição dos níveis de áudio serão subje-
tivos” e assim, é impreterível entender quais as novas 

especificações, normas, recomendações e formas de 
medição e controle na cadeia produtiva de áudio.

Inovando na TV
Nelson Faria, vice-presidente da SET e responsável 
do projeto i9 da TV Globo, apresentou o conceito i9 
(alusão ao verbo inovar) e mostrou aos participan-
tes do SET Nordeste o que a emissora está realizan-
do em termos de inovação e como essa inovação 
ajuda no desenvolvimento de projetos. “Mais do 
que um desafio tecnológico, inovação aberta é uma 
mudança de atitude”.

Faria explicou que o i9 é “uma comunidade voluntá-
ria de profissionais de diferentes áreas que pensam em 
inovação para melhorar a produtividade e qualidade 
da TV Globo”, tendo como objetivo “gerar aprendizado 
contínuo para a cultura da inovação, através de con-
ceitos e métodos num espaço de trocas de informa-
ções, reflexão e experimentação aplicados ao desen-
volvimento de ideias para a melhoria da qualidade e 
produtividade”.

O projeto, disse Faria, começou em 2008 com ape-
nas 9 pessoas e hoje tem 1400 voluntários e mais 
de 470 iniciativas de inovação desenvolvidas. “Pre-
cisamos construir a TV do futuro e, para isso, o i9 é 
fundamental”, explicou ele salientando que o projeto 
“gerou uma espécie de rede social na empresa” que 
ajudou o desenvolvimento de novos projetos e criou 
um “sentido de pertença” muito maior nos emprega-
dos da TV Globo.

Na parte da tarde, José Carlos Morães, gerente da 
Opic Telecom, explicou como com “novas tecnologias é 
possível criar novos “layout” nas emissoras de TV e rá-
dio” e como estas mudanças na estrutura das empresas 
podem criar benefícios, já que estes trabalham como 
implantações que geram soluções para as empresas de 
radiodifusão.

Juan Carlos Ortolan, da Ross Vídeo, apresentou uma 
série de soluções da empresa em termos de switcher, 
Resumo Inception, Social Media Management e outras 
inovações da empresa em termos de workflow para 
uma emissora no contexto das novas tecnologias.

Para finalizar o dia, Guilherme Castelo Branco, da 
Phase Eng, explicou as novas tendências na “era do 
jornalismo HDTV” e como, após a digitalização dos es-
túdios e transmissores, chegou a vez do jornalismo. 
Para isso, Castelo Branco explicou algumas definições 
de ondulações digitais, recepção diretiva, recepção em 
diversidade, latência, novas tecnologias de transmissão 
como redes 3G/4G além de alguns cases de projetos de 
sistemas de ENG para emissoras de TV.

TV Digital vs 700 Mhz 
O último dia do SET Nordeste, o primeiro a ser realizado 
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Para Aguinaldo Silva, se o apagão analógico acontecer 
nos moldes propostos pelo governo, para suprir a 
demanda que se gerará, os fabricantes terão que 
“multiplicar a produção de receptores em mais de 
três vezes durante os próximos 2 anos”
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em três sessões, começou cedo com mais um questio-
namento do Luiz Gurgel afirmando que é preciso prestar 
atenção não só aos switch-off das emissões de TV aber-
ta analógica senão também ao “switch-off do engenheiro 
analógico” e as consequências que isso pode trazer para 
a industria da TV do País que, segundo o diretor executivo 
da TV Jornal Recife e diretor regional nordeste da SET, nem 
sempre estão preparados para essa mudança tão impor-
tante no fluxo de uma emissora (leia artigo “O switch Off 
dos técnicos e engenheiros analógicos” nesta edição).

A seguir, Ademir de Jesus Lourenço, da Fundação 
Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica 
(Fucapi), uma instituição de direito privado, sem fins 
lucrativos, com quase três décadas de estudos na re-
gião Amazônica, realizou uma análise sobre a utiliza-
ção da faixa de 700 MHz do espectro radioelétrico, 
pelas empresas operadoras de telecomunicações e 
radiodifusão no Brasil.

Lourenço explicou o espectro radioelétrico, as dife-
renças e peculiaridades entre as faixas de 2,5 GHz e 
700 Mhz, e como este processo está avançando devi-
do às competições esportivas internacionais que estão 
chegando no País nos próximos anos.  Ainda mostrou 
recentes estudos no Brasil e no Japão sobre as possí-
veis interferências do 4G nos sistema de TV Digital, os 
recursos para tentar mitigar este problema, as consequ-
ências para o consumidor, as emissoras, as operadoras 
e a indústria de receptores.

Dos testes, Lourenço disse aos presentes que “ve-
rificou-se que há algum nível de interferência desde o 
canal 51 [698 MHz, no limite entre o plano para TV e 
4G] até o canal 46 [662 MHz]. Os japoneses recomen-
dam uma banda de guarda de 8 MHz a 10 MHz – como 
propõem os radiodifusores brasileiros na consulta pú-

blica da Anatel sobre a canalização dos 700 MHz, além 
de filtros nas ERBs e também nos aparelhos de TV. O 
relatório japonês ainda indica que não pode ser descar-
tada a necessidade de redução da  potência das ERBs.”

Assim, segundo Lourenço, está claro que o “Minis-
tério das Comunicações e a Anatel pretendem transferir 
para sistemas de banda larga digital 108 MHz da faixa 
de 700 MHz atualmente atribuídos à televisão aberta” 
pelo qual os radiodifusores devem “estar vigilantes e 
preocupados com o sucesso da implantação da TV di-
gital no País, que está em pleno curso, e também com 
o seu desenvolvimento,” porque é fundamental que 
exista “harmonia entre as decisões de Refarming para 
implantar os sistemas de banda larga no País, sem ferir 
os compromissos assumidos” como é o da implantação 
da TV Digital.

Soluções na era digital
A diretora de AD Digital, Daniela Souza, afirmou que 
o “Broadcast não para de se recriar, mas um tema em 
particular, apesar das mudanças, nunca deixa de ser 
uma prioridade: reduzir custos”. Isso porque em um 
“mundo baseado em multiformatos transforma cada 
vez mais o modo tradicional de se fazer televisão, o 
que teoricamente, gera mais gastos”. 

Para Daniela, o “grande desafio nos dias de hoje é a 
entrega de conteúdos nas multiplataformas, com a máxi-
ma eficiência e um controle de qualidade”. Ela explicou 
como conduzir um projeto para melhorar a produtividade 
e gastar menos num fluxo de trabalho de uma emissora.

Enio Arruda, da Sony Brasil, disse aos presentes que 
estamos “na era do HD e o além da definição” pelo que 
se torna necessário nas emissoras ter uma visão clara 
de novas tecnologias e soluções de captação. Desta 
forma, entender o que permitiu o desenvolvimento e 
aplicação dessas tecnologias em High Frame Rate e 
“até mesmo para produção além da definição conven-
cional 2K ou 4K”, e como fazer com que isso tenha 
“custos mais acessíveis”, ao encontro do explicado an-
teriormente por Daniela. 

Arruda falou ainda sobre uso dos novos sensores 
35mm em diversos níveis de produção e como as novas 
tecnologias permitem o uso com melhor eficiência e 
custos para a produção ao vivo, utilizando-se de trans-
missão por redes IP.

Leonardo Teixeira, da Avid, voltou a insistir na ne-
cessidade de tomar providencias frente às grandes mu-
danças que enfrenta o setor broadcast no País e para 
isso entender “as maiores exigências de qualidade e 
conteúdo”, pelo que, segundo ele, “o grande desafio 
é produzir mais em um prazo cada vez menor e com 
orçamento reduzido, sem perder a qualidade”.

Para isso, Teixeira mostrou alguns exemplos de am-
biente compartilhado que “auxilia na busca por essa 
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Beatriz Ivo, diretora de jornalismo e entretenimento da TV 
Jornal de Recife apresentou um case de sucesso da emis-
sora, a criação de um programa multiplaforma denomi-
nado “Cidade Viva” realizado em parceria entre o portal 
NE10 ( www.ne10.uol.com.br) e a TV Jornal e os demais 
veículos do Sistema Jornal do Commercio de Comunica-
ção pretende dar “democratização de conteúdo” e criar 
“uma nova estética” de produção.
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eficiência e agilidade, com gerenciamento dos proces-
sos para pesquisa e distribuição em multiplataforma 
de maneira automatizada, assim é possível reduzir o 
prazo de entrega e aumentar o ganho na produtivida-
de das empresas”.

Desafios da TV Digital
Após o intervalo da tarde, Olímpio Franco, presi-
dente da SET, se apresentou aos presentes, expli-
cou brevemente o funcionamento da SET e avançou 
sobre algumas preocupações da Sociedade. Entre 
elas, o “desligamento da TV Digital” no País que é, 
para Franco, um dos maiores desafios a serem tra-
vados na implantação definitiva da TV Digital.

“O maior desafio é cobrir as cidades médias e 
pequenas, o nosso País é um continente e as redes 
que lá existem foram montadas ao longo de 40 anos 
ou mais. Não é de um dia para o outro que se troca 
tudo”, disse. O Presidente da SET reforçou que “não 
é só trabalho, é investimento. A TV Digital é uma 
melhora tecnológica, mas não significa que traga 
dinheiro novo às emissoras, pelo contrário, estamos 
gastando dinheiro para transitar do analógico ao 
digital. Esta é uma transição e investimento novo. 
Eu acredito que quem está ganhando dinheiro com 
a TV Digital são só os fabricantes, eles atendem não 
só a TV Digital Terrestre como a quem assina pelo 
cabo, pelo satélite etc.”.

Em outra parte da palestra com os associados no 
auditório da TV Jornal do Commercio, Olímpio Fran-
co explicou as conversações e preocupações da SET 
com a implantação da faixa de 700 Mhz no País e 
os problemas que ela poderá acarretar na TV Digital, 
afirmando que a SET acha que haverá prejuízo na in-
terferência de recepção da TV Digital. “O que resta 
saber é quanto custa essa interferência, quem paga 
essa conta? O que o Japão tem dito é que as operado-

ras de Telecom devem pagar essa conta calculando-a 
em 3 bilhões de dólares baseadas em números de 
antenas instaladas, mas será que no Brasil isso vai 
acontecer?”, questionou ele.

Franco finalizou dizendo que os “receptores de TV 
sofrem interferências: independentemente de marcas, 
modelos e gerações”, com as frequências de LTE e por 
isso a situação “é critica” e merece continuar a ser dis-
cutida no futuro.

Na sequência, Antônio Nilson da Rosa Filho, da Harris 
Broadcast, apresentou algumas soluções sobre o futuro 
tecnológico dos routers nas grandes emissoras e como 
as suas potencialidades e benefícios de roteamento de 
sinais podem ser utilizadas nas estações de TV e assim 
expandir de forma quase ilimitada o roteamento dentro 
das emissoras.

Assim, disse o responsável da Harris, mediante ge-
renciamentos de software e roteadores com diferentes 
matrizes interligadas é possível ter múltiplas entradas 
e saídas de fluxos de informação para agilizar os fluxos 
de trabalho.

Cristiano Barbieri, da Grass Valley, falou sobre a con-
vergência de tecnologias de produção e como estas 
têm trazido benefícios específicos para o ambiente ope-
racional, onde a criatividade é cada vez mais explorada 
sem complexidade, simplificando processos de produ-
ção e utilizando sistemas existentes e inovadores.

Ramón Allem, da AllComm, trouxe ao congresso um 
estudo de caso explicando como se realiza a validação 
de um estúdio de cobertura de uma emissora usando 
medidas de campo já que, segundo Allem, “são mui-
tos os esforços para conhecer a real cobertura de uma 
estação de televisão e muito difíceis de estabelecer os 
parâmetros”. 

Para isso, Allem mostrou alguns procedimentos de 
validação de predição e sugeriu aos presentes formas 
de medição. Encerrando o ciclo de palestras, André 
Luis Malvão Silva, da Star One, apresentou o Satélite 
Star One C3, novo transmissor da maior provedora de 
segmento espacial da América do Sul, mostrando as 
suas características técnicas, coberturas em Banda C e 
Ku e sistemas avançados de monitoração de comuni-
cações disponíveis.

Após três dias intensos e 26 palestras, o SET 
Nordeste 2013 deixou claro aos participantes que 
o futuro da TV Digital e a implantação definitiva 
são temas fundamentais no País e que ainda falta 
muito caminho por percorrer para que o Brasil seja 
coberto pelo sinal digital.
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Salustiano Fagundes, SET/HXD explicou aos presentes 
que “estamos vivendo uma transformação na televisão 
que pode ser aferida diariamente por indicadores de 
mercado” pelo que os radiodifusores precisam estar 
atentos as mudanças.
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TV DigiTal
Apagão analógico: Sonho ou realidade?

Um dos temas mais importantes do SET Nordeste 2013 
foi a TV Digital, o apagão analógico e as consequências 
que este pode provocar no mercado de radiodifusão no 
País e, especialmente, no Nordeste. Para isso a Revista 
da SET conversou com palestrantes e participantes do 
congresso para tentar entender a realidade da região e 
quais os próximos passos a seguir rumo à digitalização 
completa da TV brasileira.
Para Olímpio Franco, presidente da SET, o maior desafio 
na transição para a TV Digital são as pequenas e médias 
cidades  “já que o Brasil é um continente” e o processo 
de montagem dessa rede “demorou 30 ou 40 anos”. 
“Não é de um dia para outro que troca tudo. A TV Di-
gital não trouxe benefícios econômicos, pelo contrario, 
os que estão ganhando dinheiro são os fabricantes de 
equipamentos”.
Para Franco, os que terão maiores dificuldades na tran-
sição serão as prefeituras das pequenas cidades do in-
terior do País. “A pergunta que nós [SET] nos fazemos é 
como elas farão a transição porque estas têm dificulda-
des de toda ordem e falta política pública do governo 
para motivação da transição e de alguma compensação 
que permita que as prefeituras façam o investimento 
para a transição a TV Digital”. 
Será possível que analisados os prós e os contras 
da implantação da TV Digital no País e o governo 
federal crie uma política pública diferente para a 
implantação definitiva do sistema no País e assi-
nação de espaço para os canais públicos abertos? 
Ante a pergunta da Revista da SET, Olímpio Franco 
disse que “essa é uma resposta muito complexa e a 
SET sabe de reuniões do governo e dos seus orga-
nismos, mas está claro que esses canais pertencem 
à União e não ao governo, pelo que alguém terá de 
resolver isso. Está claro que eles terão de migrar a 
não ser que o governo estabeleça que a banda de 
700 Mhz seja melhor para conciliar o espaço que 
estes canais precisam e, de alguma maneira, os 
acomode. Talvez tenha que haver uma nova consul-
ta pública para resolver essa questão”.
Esdras Miranda de Araújo, vice-presidente da SET 
Nordeste e  gerente técnico do Sistema Jangadeiro 
de Comunicação, com duas geradoras de TV (afi-
liadas ao SBT e BAND localizadas no Ceará) e do 
Sistema Jangadeiro de Rádio, pensa que a transição 
das emissoras para a TV Digital “pode ser possível 
para a legislação, mas para nós radiodifusores é 
muito difícil porque a realidade do nordeste mostra 
que hoje só as capitais conseguiram se digitalizar 
e ainda tem algumas emissoras que precisam fazer 

o investimento de infraestrutura para a transição 
digital nas próprias capitais”.
“Os Estados brasileiros são muito grandes, no Ceará, 
por exemplo, há 184 municípios, a nossa rede está 
presente em cerca de 85% dos municípios e só al-
guns estão digitalizados. No Ceará, só a capital [For-
taleza]. Se for pensar na população do Estado, com 
a capital e a área metropolitana cobertas, penso que 
atingimos 40% da população com TV Digital”, disse 
Miranda de Araújo e reforça, “o outro desafio é, uma 
vez digitalizada a cidade, como se leva esse sinal 
digital para lá, porque para quem tem rota terres-
tre ainda existe uma infraestrutura que talvez possa 
suportar isso, mas para a grande maioria que tem a 
cobertura via satélite aí vem outro grande investi-
mento. É muito difícil para os radiodifusores, e mais, 
penso que é pouco provável que se consiga seguir o 
cronograma do jeito que está feito e por isso terá de 
haver flexibilidades”.
Antes o pedido de flexibilidade, a Revista da SET per-
guntou de quanto tempo teria de ser esse prazo. “Não 
há tempo. Varia de situação para situação. Talvez para o 
Sul e Sudeste esse tempo possa ser mais curto, já que o 
mercado é mais forte. Para Norte e Nordeste penso que 
pelo menos de 5 a 10 anos permitiria que as emissoras 
fizessem o investimento”.
Diante da hipótese de desligamento, o vice-presiden-
te da SET Nordeste afirmou que a única forma de 
evitar que as pessoas fiquem sem receber o sinal 
da TV aberta em casa “é que haja algum tipo de 
subsídio porque se as emissoras fossem fazer inves-
timento para a transição, hoje todo o seu patrimô-
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Para França Filho, da Rede TV, o futuro da TV são “as 
multiplataformas e a TV aberta terá de mudar e se 
acomodar a nova realidade”
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nio não chegaria para isso”. Miranda de Araújo ainda 
reforçou que “se tivermos que começar a desligar a 
TV analógica em 2015 vai ser um verdadeiro caos. É 
preciso pensar no que vai ter que ser feito com os 
telespectadores para estes terem acesso à TV Digital 
e não ficar sem TV em casa”.
Robinson Oliveira, engenheiro da TV Tambaú, da Para-
íba, concorda com Miranda de Araújo na necessidade 
de pensar nos municípios do interior e como desen-
volver um processo de desligamento do sinal analógi-
co de acordo com as necessidades e capacidades das 
pequenas emissoras do País. Para o técnico da afiliada 
da SBT em Tambaú, a viabilidade do apagão analógico 
nos moldes determinados pelo governo Federal serão 
difíceis de cumprir. “O desligamento deve ser pensando 
de forma diferente. Deve planejar-se de outra maneira, 
até porque hoje nem o analógico chegou a muitas loca-
lidades do interior da Paraíba e do Brasil”. 
“Na Paraíba o problema não é que o telespectador 
tenha uma TV que possa receber o sinal digital. Para 
nós o problema é a chegada do sinal digital, como 
eu digo e friso novamente, em muitas localidades 
do nosso Estado nem o sinal analógico chegou. Por 
isso, o desligamento tem de ser gradual, de uma for-
ma bem elaborada e pensada. Os equipamentos de 
transmissão digital são muito mais caros e as emis-
soras não têm orçamento para isso”, disse Oliveira à 
Revista da SET.
Para Oliveira, o apagão analógico segundo o crono-
grama do governo “é impossível. Até hoje foram ven-
didos 45 milhões de receptores analógicos e muito 
poucos set-top-boxs” por isso, “pedimos às autori-
dades que visitem as localidades, venham ao campo 
e vejam as condições reais das emissoras para esta 
transição”. Ainda, o técnico da TV Tambaú concorda 
com o presidente da SET sobre a dificuldade das Pre-

feituras em realizar a transição. “Elas não só não têm 
recursos econômicos senão tampouco técnicos e hu-
manos para realizar esta mudança tão radical na sua 
forma de emissão”.
Romildo França Filho, gerente técnico da Rede TV no 
Recife, faz outra análise. Para ele, a transição para a 
TV Digital é uma transição natural porque aos pou-
cos todo o sistema de emissão e captação da em-
presa avançou para o digital. “Se hoje se fizesse o 
desligamento, pode ser que uma fatia ainda tivesse 
dificuldade, mas até onde nós sabemos nas grandes 
cidades, as pessoas poderiam receber o sinal devido 
ao barateamento dos receptores”.
Para França Filho, o “desligamento é possível. A Rede 
TV tem 18 emissoras no ar, 9 são geradoras e as outras 
são transmissoras. Nós já temos 7 emissoras em HD/
SD. Sabemos que como toda mudança radical vai trazer 
problemas, mas essa mudança é possível, pelo menos 
aqui em Recife. Pode ser que nas cidades pequenas a 
situação seja mais complexa, mas cá na capital a mu-
dança é possível”.
Finalmente, para o diretor executivo da TV Jornal Re-
cife, Luiz Gurgel, o desligamento analógico é uma 
política do governo e será realizado, mais tarde ou 
mais cedo. Para a emissora, o gargalo é ter de cus-
tear duas transmissões, uma analógica e outra digi-
tal. “Hoje se vive no pior dos mundos. Nós temos 
de estar cuidando e investindo na transição digital 
enquanto nosso dinheiro e nossos anunciantes en-
xergam a TV analógica. Para a TV Jornal sair desse 
momento de transição seria ótimo. Do ponto de vista 
empresarial foi ruim entrar no mundo de transmissão 
digital há quatro anos porque foi preciso um investi-
mento muito grande sem uma perspectiva de retorno 
pelo menos imediato”.
“Acreditamos que foi ruim a entrada no mundo digi-

tal, mas é como um remédio amargo, precisamos 
sair o mais rápido possível dele. O switch-off é 
bem-vindo, mesmo o adiantamento proposto pelo 
governo sabendo que é por um motivo menos lou-
vável que são os 700 Mhz, mas no fim será um 
beneficio para todos”, disse Gurgel. 
Com transmissão digital há um pouco mais de 4 
anos em Recife, o diretor da TV Jornal Recife afirma 
que “30% da população assiste a TV digital, pelo 
que a emissora entende que só com o desligamen-
to do analógico iremos conquistar o 70 % restante 
do mercado”, disse. Inquirido sobre se o governo 
e as suas políticas públicas para o setor estavam 
de acordo com a realidade do mercado, Gurgel foi 
categórico: “Brasília vive em outro planeta, total-
mente dissociados, por isso às vezes as realidades 
diferem muito”.
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Um dos temas mais discutidos entre os palestrantes e par-
ticipantes do SET Nordeste 2013 foi a transição para a TV 
Digital e os problemas pelos que, ainda, deveram passar os 
broadcasters da região.
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reportagem | apagão analógico

Apagão antes do 
que se esperava
O governo Federal confirmou, mediante publicação no Diário 
Oficial da União, o adiantamento do switch-off fazendo alterações 
na norma de 2006 que tratava da implantação da TV Digital 
no Brasil. O objetivo das mudanças é acelerar o processo de 
digitalização da televisão analógica no País. Assim, a transição 
do sistema analógico para o digital acontecerá entre 1º de janeiro 
de 2015 e 31 de dezembro de 2018, mas até o fechamento desta 
edição o cronograma de desligamento não estava ainda definido. 
O Ministério das Comunicações estuda subsídio para a população 
de baixa renda e se prepara para licitar a faixa de 700 Mhz 
para ser utilizada pelo 4G.

Por Fernando Moura
Com Agência Brasil, MiniCom, 

Portal Brasil e Abratel
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Mediante publicação no dia 30 de julho passado 
do decreto n.º 8.061/2013, o governo Federal 
estabelece um novo cronograma para o desli-

gamento do sinal analógico no Brasil.  O primeiro plano 
previsto para ocorrer simultaneamente em todas as ci-
dades, em 2016, agora será antecipado para 2015 nas 
regiões metropolitanas e maiores cidades do País. Assim, 
segundo informaram fontes governamentais consultadas 
pela Revista da SET, será possível destinar parte da faixa 
de frequência de 700 MHz - atualmente ocupada por 
canais de televisão analógica - para disponibilizar acesso 
à internet de alta velocidade. Em outras regiões, o desli-
gamento ocorrerá paulatinamente, até 2018.

De acordo com o secretário-executivo interino do 
Ministério das Comunicações, Genildo Lins, a principal 
meta do Plano de Desligamento da Televisão Analógica 
no Brasil, realizado pelo grupo de trabalho formado por 
representantes do Ministério das Comunicações e da 
Anatel, foi garantir que a população não perca o acesso 
a este meio de comunicação.

“Para desligar o sinal analógico é preciso garantir que 
todos tenham acesso à TV digital. Queremos garantir a 
melhor forma de oferecer subsídio para a população de 
baixa renda poder comprar os aparelhos para que nin-
guém no Brasil fique um dia sequer sem poder assistir 
TV”, afirmou Lins, antecipando que o governo estuda 
subsidiar conversores ou aparelhos de TV digitais.

Cronograma de desligamento
No fim do painel de abertura da ABTA 2013, “Um Novo 
Ciclo de Crescimento”, realizado no dia 6 de agosto 
no Transamérica Expo Center, em São Paulo, a Revista 
da SET conversou pessoalmente com o Ministro das 
Comunicações, Paulo Bernardo, um dos palestrantes. 
Segundo ele, ainda não está definido o cronograma 
de desligamento nem quantas cidades serão apagadas 
no primeiro dia de janeiro de 2015. “Nós temos uma 
proposta de cronograma de desligamento, mas assumi-
mos o compromisso de fazer uma consulta com o setor. 
As associações e o Fórum de TV Digital já têm essa 
minuta. Penso que em mais uma semana ou 10 dias já 
teremos uma definição, e aí saberemos se temos que 
alterar alguma coisa na ordem do desligamento”, disse.

Quando inquerido pela Revista da SET sobre a 
quantidade de cidades a serem apagadas, Bernardo 
afirmou que “serão cerca de 1300 a 1500, mas não 

está definido exatamente o número, justamente na 
minuta passada às associações e entidade do setor 
está isso para ser discutido”.

Mas segundo declarações de Genildo Lins em uma co-
letiva de imprensa realizada no dia 30 de julho de 2013 
em Brasília, o cronograma é como a historia do ovo e a 
galinha. “Ainda estamos definindo quem é o ovo e quem 
é a galinha. E como ainda não definimos quem é um ou 
outro, muito provavelmente vão sair os dois ao mesmo 
tempo”, isso porque “tudo será definido quando estiver 
pronto o esboço do cronograma que vai definir a forma 
de subsídio”. Nele, segundo o responsável do MiniCom, 
vai “se definir o subsídio que depende do número de 
cidades que serão desligadas a cada ano”.

“Teremos uma grande concentração em 2015 com 
as grandes cidades onde tanto a transmissão como a 
recepção já estão maduras, com muitos transmissores 
e receptores, e no restante do País onde esses dois la-
dos da moeda não estão tão maduros, vamos distribuir 
entre 2016 e 2018”, explicou Lins.

Numa primeira instância se tinha dito que Brasília 
seria a primeira cidade a ser desligada, mas na coletiva 
de imprensa, Genildo Lins disse que isso ainda está a 
ser estudado. “Estamos estudando a ordem, mas te-
mos uma quantidade de cidades selecionadas com um 
número inicial de 885 geradores desligados que reper-
cutiria em 2500 municípios, mas esses número já caiu 

“Nós temos uma proposta de cronograma de desligamento, mas 
assumimos o compromisso de fazer uma consulta com o setor. As 

associações e o Fórum de TV Digital já tem essa minuta. Penso que mais 
uma semana ou 10 dias já teremos uma definição”

Paulo Bernardo, Ministro das Comunicações.

Para o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, o 
“apagão analógico” é uma realidade que começará a 
sua transição no primeiro dia de janeiro de 2015 nas 
maiores cidades do País.
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para 730 acarretando umas 2000 cidades atingidas no 
Brasil inteiro. Há uma hipótese de redução desse núme-
ro, o que levaria a desligar menos municípios. Porque 
quanto menor o número de cidades desligadas, menos 
traumático vai ser o processo”.

Com as alterações no cronograma de transição da 
transmissão analógica para a digital, somente serão 
concedidas novas outorgas em tecnologia analógica de 
televisão até 31 de agosto de 2013. Para retransmissão 
de televisão, as outorgas serão até três anos antes da 
data de desligamento prevista em cronograma a ser 
publicado pelo Ministério.

Incentivo para o telespectador
Segundo o secretário-executivo do Ministério das Co-
municações, o governo estuda a melhor forma de ofere-
cer bônus para a população mais carente não ficar sem 
acesso à tecnologia. “A ideia que está mais amadureci-
da, e que é a que eu considero melhor, é aliar um bô-
nus para a população de baixa renda com juros baixos 
para que esse gasto possa ser diluído numa prestação. 
É importante dizer: o governo não vai tomar nenhuma 
medida que deixe a população sem televisão”.

“O bônus só poderia ser usado em determinados 
estabelecimentos comerciais para compra de um de-
terminado produto, como um aparelho de televisão ou 
um set top box [conversor]”, explicou Lins, que estima 
que o orçamento poderá vir tanto do Ministério das Co-
municações quanto do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome.

Opiniões do setor
Para Olímpio Franco, presidente da SET, o desligamento 
analógico definido como está requer reflexões e gera 
muitas questões para o Ministério das Comunicações. 
“Sem dúvidas o desligamento das transmissões de TV 

analógica em grandes centros metropolitanos, como a 
Grande São Paulo, Rio de  Janeiro e Belo Horizonte afe-
tará milhões de residências”, disse.

O presidente da SET tem muitas dúvidas sobre os 
procedimentos que o governo federal implementará 
para a realização do apagão analógico, assim, em con-
versa com a Revista da SET, ele próprio se questionou: 
“como os fabricantes farão televisores com e sem fil-
tros que eliminam interferências de LTE, para diferen-
tes regiões do País com e sem transmissões de LTE? 
Como será a logística, instruções para o usuário? O 
legado será crescente com o desligamento escalona-
do. Haverá um plano de ações que oriente os usuários 
na transição? Campanhas? Doações de Set-top-boxs? 
Antenas internas?”.

Ainda, segundo Olímpio Franco, é preciso que o Mi-
nistério da Comunicações defina claramente “qual será 
o número de residências afetadas pela ausência das 
transmissões analógicas no primeiro ano? Qual é o nú-
mero dos  aparelhos de  televisão digital no mercado 
atual? E qual é a quantidade para todas as residências 
possuírem seus aparelhos até 2018?”.

Em declarações à Agência Brasil, o presidente da As-
sociação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 
(Abert), Daniel Slaviero, considerou positiva a diluição 
do prazo de desligamento do sinal analógico. Ele de-
fende que o desligamento seja feito inicialmente nas 
cidades que receberam o sinal digital primeiro: São 
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

“O desligamento tem que seguir a lógica da implan-
tação, e levar em conta a densidade das cidades, para 
ajudar a dar escala à indústria de receptores e de set 
top boxes”, acrescentou Slaviero. Para ele, o governo 
precisa também de um plano efetivo para que a popu-
lação não fique sem o sinal de TV aberta.
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O secretário-executivo interino do Ministério das 
Comunicações, Genildo Lins afirma que poderá haver 
um subsidio para as famílias de baixa renda adquirir 
decodificadores ou aparelhos de TV com recepção digital.

Para Olímpio Franco, presidente da SET, o desligamento 
analógico definido como esta requer reflexões e gera 
muitas questões para o Ministério das Comunicações.
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Para o presidente da Abratel (Associação Brasileira 
de Rádio e Televisão), Luiz Cláudio Costa, o adiamento 
irá trazer mais segurança para as emissoras, além de 
oferecer hipóteses para uma melhor prestação do servi-
ço digital. “Nosso objetivo é que haja tempo hábil para 
ser criada uma cultura de TV digital na cidade e para 
que as emissoras identifiquem e instalem seus reforça-
dores de sinal e logrem êxito no melhor em uma melhor 
cobertura com sinal digital”, afirmou o presidente.

Mudanças no decreto
O novo decreto sancionado pela presidenta Dilma Rous-
seff promove também a flexibilização da transmissão si-
multânea dos sinais analógico e digital, atualmente obri-
gatória para todas as emissoras. Com isso, quando não 
for possível disponibilizar outro canal para irradiação da 
mesma programação em tecnologia digital, o ministério 
poderá permitir que a emissora funcione em tecnologia 
analógica até a data prevista para o seu desligamento.

A nova regra determina ainda algumas alterações 
com o objetivo de simplificar procedimentos existentes. 
Desse modo, não é mais necessária autorização prévia 
do MiniCom para utilização de denominação fantasia, 
assim como não é mais necessário que a licença de 
funcionamento seja afixada em lugar visível na sala dos 
transmissores da estação.

Para as emissoras de radiodifusão comunitária, não 
será mais necessário solicitar expedição de licença de 
funcionamento da estação, já que a legislação prevê que 
elas poderão entrar em funcionamento se o Congresso 
não se manifestar em até 90 dias sobre a sua outorga.

O decreto estabelece, ainda, que a Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) efetuará a cobrança do 
custo das novas outorgas. “A autorização de uso de ra-
diofrequência para a execução do Serviço de RTV ou de 

RpTV será outorgada a título oneroso, cabendo à Anatel 
promover a cobrança do respectivo preço público”.

Além de revogar alguns dispositivos do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, o texto determina a ne-
cessidade de se divulgar informações meteorológicas. 
Outra questão contemplada no novo decreto, dispõe 
sobre a perda de sinal. As emissoras terão que comuni-
car ao Minicom, em 48 horas, quando os serviços de ra-
diodifusão forem interrompidos por mais de 72 horas.

TV Digital
O Sistema Brasileiro de Televisão Digital é aberto, livre 
e gratuito e permite a transmissão de conteúdo de al-
tíssima qualidade em termos de imagem e som, tanto 
para dispositivos fixos como para móveis. A primeira 
transmissão da TV Digital no Brasil ocorreu em São 
Paulo, no dia 2 de dezembro de 2007, mas a história 
começou bem antes. 

Em 1999, a Agência Nacional de Telecomunicações 
deu início ao processo de avaliação técnica e econô-
mica para a tomada de decisão quanto ao padrão de 
transmissão digital a ser aplicado no Brasil. Após estu-
dos conduzidos juntamente com universidades e emis-
soras de televisão, o sistema escolhido foi o ISDB-TB, 
desenvolvido com base no sistema japonês Integrated 
Services Digital Broadcasting Terrestrial (ISDB-T).

Hoje o sistema ISDB-TB já foi adotado por 14 País 
no mundo, sendo o último a Guatemala. Antes disso, 
Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equa-
dor, Venezuela, Costa Rica, Filipinas e Botswana, além 
de Brasil e Japão, já o tinham feito. Honduras e El Sal-
vador, Países vizinhos da Guatemala, também demons-
traram interesse pelo ISDB-T, mas ainda não divulgaram 
qual sistema irão utilizar.

Fernando Moura
Redação: Revista da SET

fernando.moura@set.org.br

O 29 de junho de 2006, em Brasília foi realizada uma  
Cerimônia no Palácio do Planalto para assinalar a  
assinatura de Decreto sobre a implantação do Sistema 
Brasileiro de Televisão Digital Terrestre, e assinatura do 
Termo do Acordo Tecnológico entre os governos do Bra-
sil e Japão. E/D: ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, 
presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 
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O 29 de junho de 2006, em Brasília, o então presidente 
Lula participava da cerimônia de assinatura do Decreto 
de implantação da TV Digital brasileira. Um Termo de 
Acordo Tecnológico também foi assinado entre os 
governos do Brasil e Japão.
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Faturamento da TV 
por Assinatura ainda 
acima da TV aberta

Por Fernando Moura

A 21ª edição da Feira e Congresso ABTA 2013, princi-
pal evento de TV por Assinatura, mídia eletrônica 
e telecomunicações da América Latina se realizou 

entre 6 e 8 de agosto no Transamérica Expo Center, 
em São Paulo. O evento organizado pela Associação 
Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) dividiu-se 
em feira e congresso e reuniu os principais líderes da 
indústria para debater com especialistas, analistas e au-
toridades temas relevantes para o setor.

Segundo os organizadores, esta edição da Feira e 
Congresso ABTA 2013 “ocorre em um momento em que 
o mercado convergente de TV por Assinatura, banda lar-
ga e telefonia, consolidou um ciclo vitorioso de cresci-
mento impulsionado pela oferta combinada de serviços, 
pela competição e pela inovação”. 

Em um estudo apresentado pela ABTA na coletiva de 
imprensa realizada em São Paulo, na última terça-feira, 
30 de julho, a entidade afirma que o Brasil encerrou 
2012 como o sétimo maior mercado de TV paga do 
mundo, com mais de 17 milhões de residências com 
TV por Assinatura, mais de seis milhões de clientes de 

A ABTA 2013 deixou claro que a 
TV por Assinatura continua cres-
cendo no País não só em termos 
de assinantes, mas também em 
receita. Os preços das Assina-
turas estão abaixo da média, 
colocando-se como a 16ª mais 
cara do mundo, e a base de 
domicílios chega aos 17 milhões, 
o que atingiria cerca de 55 mi-
lhões de telespectadores. A enti-
dade pede igualdade regulató-
ria para todos os serviços de TV 
paga no País.
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banda larga e cerca de cinco milhões de clientes de voz. 
Segundo o “Estudo de Preços de TV por Assinatura”, 

elaborado pela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas) para a ABTA, esta edição da Feira e Con-
gresso ocorreu “no momento em que o Brasil consolida-
-se como um dos maiores mercados de TV paga do 
mundo e o mercado já conta com um novo marco legal, 
novos players na distribuição, novos provedores de con-
teúdo e se prepara para um novo ciclo de expansão”. 

O estudo realizado nos meses de abril e maio de 
2013 englobando um conjunto de 47 Países, que repre-
sentam mais de 90% do PIB mundial verificou, segundo 
Oscar Vicente Simões de Oliveira, presidente-executivo 
da entidade, que “o preço por canal no Brasil encontra-
-se ao redor da média mundial” assumindo como com-
parativo de preços o índice Big Mac (BMI) publicado 
pela revista norte-americana The Economist.

Assim, segundo Simões, “o preço médio do canal pago 
no Brasil é de 57 centavos de dólar, o que coloca o País 
no 16º lugar no ranking de preços de canais pagos de 
televisão por Assinatura. Este valor encontra-se abaixo do 
preço mundial de canal pago, que é de 65 centavos de 
dólar”. Por isso, o estudo da FIPE mostra que o preço 
de um pacote básico de TV por Assinatura no Brasil é de 

“23,25 dólares , o que coloca o Brasil na 27ª posição en-
tre os 49 Países analisados neste estudo. O preço médio 
neste grupo de Países foi de 27,43 dólares”.

Nas conclusões do estudo da FIPE, às quais a Revista 
da SET teve acesso, afirma que “os resultados obtidos 
lançam uma nova luz sobre as razões do recente au-
mento no número de consumidores de televisão por 

A ministra da Cultura, Marta Suplicy encerrou o painel 
de abertura da ABTA 2013 afirmando que os brasileiros 
cada dia querem melhor conteúdo e produção 
audiovisual local.
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Assinatura no Brasil. Este crescimento não foi fruto ex-
clusivamente do aumento de renda da população, mas 
também do preço do serviço manter-se em níveis infe-
riores aos observados em um grande número de Países. 
Considerando ainda que o serviço da televisão por As-
sinatura não é regulado em preços no Brasil, os resul-
tados obtidos aqui mostram que o mercado brasileiro 
de televisão por Assinatura consegue disciplinar seus 
preços através da competição”.

Na coletiva ainda foram destacados os resultados da 
pesquisa “Curva de valor percebido pelo assinante de 
TV por Assinatura”. Segundo explicaram os responsáveis 
da ABTA, “os resultados deste conjunto de índices foram 
muito coerentes e consistentes. A TV por Assinatura pos-
suída é avaliada positivamente, obtendo um índice ao 
redor de 8 seja qual for o parâmetro avaliado”, mas para 
Oscar Simões é preciso continuar melhorando, já que 
a expectativa dos clientes  “é maior do que a média” 
porque “no geral, a nota para o assinante está acima da 
satisfação. Pode ser que não esteja satisfeito em algum 
atributo, mas de uma maneira geral, a avaliação é alta”.

ABTA 2013
O painel de abertura da ABTA 2013 intitulado “Um novo 
ciclo de crescimento”, realizado na tarde de terça-feira, 
6 de agosto, teve as participações, como palestrantes, 
do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, da 
ministra da Cultura, Marta Suplicy (foi a primeira vez 
que um ministro da cultura participa do evento) e do 
presidente-executivo da ABTA, Oscar Vicente Simões de 
Oliveira. Também participaram do painel, como convida-
dos, o presidente da Anatel, João Rezende, e o diretor 
presidente da Ancine, Manoel Rangel.

Na abertura, Oscar Simões reafirmou que é preciso 

ter isonomia regulatória e é preciso ter claro que o setor 
sofre com as pressões de custo, que ainda podem ser 
influenciadas pela possibilidade de aumento da alíquo-
ta do ICMS incidente sobre o serviço, além da falta de 
isonomia regulatória por parte do governo Federal.

Para Simões, o crescimento do setor não está em 
questão, o que se questiona é a forma de crescimento 
e o aparecimento de outros fornecedores de conteúdos, 
desta vez através de plataformas na Internet que não 
pagam os mesmos impostos que as empresas de TV 
por Assinatura. “Precisamos adequações no marco regu-
latório que não atingem empresas que oferecem novas 
formas de consumo e que estão radicadas fora do País. 
É fundamental que todos, parlamentares, governo, enti-
dades reguladoras, enfim, todos os envolvidos no setor 
compreendam o momento que estamos vivendo e se 
mantenham firmes em manter o desenvolvimento da 
indústria em beneficio da nossa sociedade”.

Dos discursos de abertura, o mais eloquente foi o de 
Manoel Rangel, que reafirmou a importância do setor de TV 
por Assinatura como mercado estratégico para a questão 
de conteúdos no Brasil. “A TV por Assinatura foi pioneira 
na aproximação com os produtores independentes e é o 
lugar onde se encontra o melhor da produção feita no País. 
Precisamos dar acesso a cada vez mais e mais brasileiros”.

Para Rangel, um dos objetivos do governo é que até 
2017 “o Brasil tenha pelo menos 50% dos domicilios com 
serviço de TV por Assinatura, esse é um desafio para to-
dos nós e especialmente para vocês que são os execu-
tivos do mercado de televisão por Assinatura. Este é o 
ambiente que o mercado de produção brasileira precisa 
para ter força e ocupar seu verdadeiro lugar no setor”.

O diretor-presidente afirmou ainda que está ciente e 
se preparando para os desafios que o setor encontrará 
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Para o presidente da Anatel, João Rezende  a simplifi-
cação dos regulamentos para adquisição do Serviço de 
Acesso Condicionado (SeAC) facilitou muito a criação e 
desenvolvimentos das empresas do setor.

Para Oscar Simões, presidente da ABTA é importante 
remarcar que o mercado de TV por Assinatura já atinge 
mais de 55 milhões de pessoas com conteúdo diversi-
ficado, segmentado, com alto grau de engajamento e 
formatos inovadores.
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pela frente a partir de setembro, quando a Lei 12.485/11, 
a Lei da TV Paga, entra em vigência plena. “Já tivemos 
um salto extraordinário na presença de conteúdo e de 
canais brasileiros. Este ano entram em vigência plena 
as obrigações da lei. Nós, da ANCINE e do Ministério 
da Cultura, estamos nos esforçando para responder às 
necessidades de desenvolvimento do mercado com ins-
trumentos diversificados, que deem conta de todos os 
desafios, da capacitação de profissionais ao fortaleci-
mento das empresas brasileiras”

O presidente da Anatel, João Rezende, se mostrou 

solidário com as preocupações do líder da ABTA e assi-
nalou que é preciso, por parte dos fornecedores de TV 
por Assinatura, aproveitar as facilidades que a entidade 
regulatória ofereceu ao setor nos últimos tempos. Ain-
da, afirmou que a proposta de Resolução Conjunta da 
Anatel e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Ane-
el)  para disciplinar o compartilhamento de postes entre 
prestadoras de serviços de telecomunicações e distribui-
doras de energia eléctrica “será muito importante para o 
setor. Esperamos que em um prazo de dois ou três anos 
possamos resolver definitivamente a disputa por espaço 
que tanto dificulta o trabalho das empresas”.

Para Resende, é importante entender que o cresci-
mento da TV por Assinatura se deve, entre muitas coi-
sas, pelo acesso da classe “C” a este tipo de serviço. “As 
empresas precisam estar muito focadas no atendimento 
deste público que pela primeira vez está experimentan-
do o serviço, o que é uma mudança muito grande de 
paradigma cultural, mas também é um público que está 
aprendendo agora a trabalhar com esse tipo de serviço. 
Por isso as empresas têm de tratar com muito carinho 
esses novos clientes para que eles não se frustrem com 
a sua primeira Assinatura de TV a cabo”.

Paulo Bernado, ministro das Comunicações, falou so-
bre o projeto de desoneração de redes de comunicação 
que pode gerar investimentos de mais de 3 bilhões de 
reais ao setor. Explicou que a concorrência é um assun-
to complexo porque “as TVs por internet não têm hoje 
qualquer tipo de regulação no País. “Assina-se, paga-se 
com cartão [de crédito] internacional e esse dinheiro vai 
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Manoel Rangel, presidente da Ancine explicou como 
passado mais de um ano da entrada em vigor das 
normas trazidas pela Lei do SeAC, e com quase R$ 1 bi-
lhão previsto no Fundo Setorial do Audiovisual, a indústria 
de conteúdos nacionais pode se desenvolver é preciso 
continuar crescendo e se expandindo. 

Os palestrantes ouvem atentamente o discurso 
de Manoel Rangel, diretor da Ancine,  para o qual 
o governo se esta “esforçando para responder às 
necessidades de desenvolvimento do mercado com 
instrumentos diversificados, que deem conta de 
todos os desafios, da capacitação de profissionais 
ao fortalecimento das empresas brasileiras”.
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todo para fora. De certa forma, para esse segmento nós 
somos um paraíso fiscal”, declarou o ministro.

No fechamento do painel, a ministra da Cultura, Mar-
ta Suplicy, afirmou que é preciso criar uma “imagem 
do Brasil” e esta pode ser construída com uma maior 
produção audiovisual como foi feita nos Estados Unidos 
pela indústria de Hollywood.

Para isso, explicou Marta, continuarão os incentivos da 
Ancine em prol da produção nacional. Ela disse que o go-
verno avalia a hipótese de no futuro o vale-cultura pode 
contemplar a TV por Assinatura. Isso porque, segundo a 
ministra, a regulamentação do benefício deve ser periódi-
ca e então, numa “nova leva”, pode ser incluída.

Aumento do Faturamento 
Segundo dados da ABTA, anunciados em coletiva de 
imprensa, a projeção de faturamento operacional bruto 
do setor é de R$ 28 bilhões este ano, sendo que em 
2012 alcançou os R$ 23,8 bilhões.  Isso representaria, se 
as estimativas de Simões se concretizarem, uma alta de 
quase 18% no setor. Este faturamento viria da junção de 
receita com TV paga, internet, telefonia e publicidade.

Para Simões, “apesar do contexto macroeconômico 
que estamos inseridos, com um ritmo de crescimento 
mais lento, ainda temos um espaço de crescimento 
constante”. Ele reforçou que no primeiro trimestre de 
2013 o faturamento do setor foi de R$ 6,5 bilhões, uma 
alta de 15,7% sobre o mesmo período do ano passado, 

o que é um cenário diferente do 
que está acontecendo em outros 
setores comerciais no Brasil

Isonomia regulatória 
Tanto na coletiva de imprensa de 
apresentação do evento como na 
sessão de abertura da ABTA 2013, 
Oscar Simões se queixou das dife-
renças entre os distintos prestadores 
de serviços de TV, principalmente 
dos novos serviços realizados via 
Internet que entraram no mercado 
brasileiro nos últimos tempos. Basi-
camente, a queixa é contra a Netflix, 
“um serviço TV por Internet, com 
mais de 36 milhões de assinantes 
em 40 Países, assistindo a mais de 
um bilhão de horas de filmes, sé-
ries de TV e produções originais por 
mês”, como explica o portal da em-
presa norte-americana.

“Não tenho como competir com 
quem não paga impostos no Brasil 
e não tem as mesmas obrigações 
em termos de regulação. Sabemos 

que há novos modelos de negócio sendo desenvolvi-
dos. Não estou pedindo proteção para a TV paga tradi-
cional, mas tratamento isonômico”, disse Oliviera aos 
jornalistas na coletiva prévia ao evento.

Para Simões, é urgente ampliar o diálogo com o legis-
lativo e órgãos reguladores para tentar garantir a igual-
dade na aplicação da lei a todos os serviços de TV paga.

A Feira
Nesta edição da feira participaram mais de 120 empre-
sas com estandes instalados em uma área de exposi-
ção de 10.000 m². Dos expositores, quase metade das 
empresas são internacionais, sendo estas fornecedo-
ras de equipamentos e programadoras interessadas 
no mercado brasileiro.

Até o fechamento desta edição ainda não havia nú-
meros exatos, mas os responsáveis da ABTA acreditam 
que contou com cerca de oito mil visitantes. Estiveram 
presentes em São Paulo delegações de Países como Ale-
manha, França, Estados Unidos, China (Taiwan), Coréia, 
Japão, Inglaterra, Espanha, México e Peru. Na próxima 
edição da Revista da SET, mais informações sobre a 
ABTA 2013.

Segundo os responsáveis da ABTA, a TV paga está presente em todos os 
municípios por meio do DTH e as redes de cabo e fibra se expandem para 
cada vez mais cidades do País.
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PAulO BERNARDO
Governo defende pagamento de taxas a empresas 
que distribuem filmes e conteúdos da TV pela internet

A chegada de novos serviços ao setor e o desconten-
tamento pela falta de isonomia regulatória dos pro-
vedores de TV por Assinatura fez com que o governo 
considere a modificação do sistema regulatório.
À saída do painel de abertura da ABTA 2013, o ministro 
das Comunicações, Paulo Bernardo, voltou a defender, em 
uma improvisada coletiva de impresa, a regulamentação 
dos meios de comunicação no País, dentre eles os do 
setor de mídia digital. Aos jornalistas, o ministro ressaltou 
que esta regulamentação dos meios de comunicação não 
prevê a regulação de conteúdo. “Não estamos falando de 
regulação de conteúdo. Não vamos fazer a regulação da 
mídia, especificamente de rádio e TV, para regular e ins-
truir no conteúdo do que é veiculado”, disse.
Como explicado na reportagem, a ABTA reclama que o 
governo seja “isonômico” na regulação porque “para 
que a indústria brasileira de TV por Assinatura possa 
continuar levando cultura, informação e entretenimen-
to para cada vez mais lares, ela não pode carregar 
um peso que não existe para os novos formatos de 
entrega. Precisamos do apoio de todos, em especial 
dos legisladores, para que as condições de competi-
ção sejam isonômicas. Para isso, não pode haver dois 
pesos e duas medidas”, disse Simões.
Ao referir-se aos questionamentos do presidente da 
ABTA, Bernardo disse que “o que o setor está argu-
mentando é que temos uma prestação de serviços por 
empresas instaladas aqui, no Brasil, sobre a qual inci-
dem ônus, taxas de tributação e obrigação de ter con-
teúdo nacional, e eles reclamam de um serviço presta-
do diretamente pela internet que não tem as mesmas 
condições: não tem a obrigação de colocar produção 
nacional e não pagam imposto”, disse o ministro.
Na coletiva, Paulo Bernardo reconheceu que as TVs 
por internet não têm hoje qualquer tipo de regulação 
no País. “Assina-se, paga-se com cartão [de crédito] 
internacional e esse dinheiro vai todo para fora. De 
certa forma, para este segmento nós somos um para-
íso fiscal”, declarou o ministro.
Para Bernardo é preciso criar uma lei que regule os 
conteúdos das novas plataformas que oferecem servi-
ços de filmes e séries na internet já que isso não esta 
previsto na Constituição. Assim, a regulação se daria 
na questão de produção regional. “Tem que regular a 
questão de produção regional, cota de produção inde-
pendente, de propagandas nocivas à saúde. Se vocês 
lembram bem, quando fizemos a lei que trata da TV 
por Assinatura já foi incluído lá a cota de produção na-
cional, a cota de produção independente. E não houve 

nada de absurdo nisso”, explicou. “Não vamos dizer 
qual vai ser o conteúdo. Vamos dizer que deve ter 
produção regional e nacional”, completou o ministro.
Outro político que defendeu a regulação foi o presi-
dente da Anatel, João Rezende, para quem é preciso 
regular o novo setor. “Temos que nos sentar com a 
Receita Federal, os ministérios e a Anatel para fazer 
uma definição sobre isso. Evidentemente temos que 
pesar as questões jurídicas e regulamentais”.
O presidente da Agência reguladora explicou aos jor-
nalistas que esse tipo de distribuição de conteúdo a 
partir de outros Países (no caso, a TV pela internet) 
não é regulada pela Anatel. “Internet é serviço de va-
lor adicionado e isso não está na égide da regulação 
da Anatel. Esse é um debate que está acontecendo 
no marco civil. Regulamos redes, mas não regulamos 
internet. Se o marco civil mudar essa discussão pode 
ser que a Anatel possa discutir isso”, explicou.
Entretanto, a Netflix anunciou que na sexta-feira, 9 de 
agosto, um título inédito entra no catálogo brasileiro, 
“A Toca”, do canal Parafernalha, uma nova e exclusiva 
série de esquetes de comédia produzida por Felipe 
Neto e sua equipe, criadores do popular canal do You-
tube “Não faz sentido”.
“Apresentações brasileiras de comédia se mostraram 
populares entre os usuários desde que lançamos o 
serviço”, disse Ted Sarandos, diretor de conteúdo da 
Netflix. “Estamos muito felizes em continuar apoiando 
os talentos brasileiros ao lançar em primeira mão ‘A 
Toca’ para os nossos usuários assistirem quando e 
onde quiserem”, completou.

O painel de abertura da ABTA 2013, contou com a pre-
sença destacada  do ministro das Comunicações Paulo 
Bernardo, e  da ministra da Cultura, Marta Suplicy 
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HDTV em Parintins

Por Fernando Moura

A TV A Crítica  inaugurou a transmissão HDTV no 48º Festival 
Folclórico de Parintins no interior do Estado do Amazonas, durante 
a última edição do evento que aconteceu nos dias 28, 29 e 30 de 
junho. A emissora, que é afiliada da Rede Record, foi responsável 
pela transmissão oficial da apresentação do Boi-Bumbá Garantido 
nos três dias do festival e pelas suas retransmissoras para 92% do 
território amazonense. Parintins é o primeiro município do interior 
do Amazonas a ter transmissão em HDTV.

O Município Parintins, a ilha do Paraíso, como é 
chamada pelos amazonenses, é “a cidade dos 
Bumbás Caprichoso e Garantido”. Ela foi desco-

berta pelo capitão português, Milícias José Pedro Cor-
dovil, em 1793, e denominada Ilha Tupinambarana. O 
Festival Folclórico de Parintins  é uma apresentação re-
alizada desde há quase cinco décadas no Bumbódromo 
da cidade. Conta com diversas associações folclóricas, 
sendo, atualmente, o ponto mais importante do evento 

a disputa entre dois bois folclóricos, o Boi Garantido, de 
cor vermelha, e o Boi Caprichoso, de cor azul. Assim, du-
rante as três noites de festival, os dois bois exploram as 
temáticas regionais como lendas, rituais indígenas e cos-
tumes dos ribeirinhos através de alegorias e encenações.

Mas no inicio não era assim. “Mesmo caracterizado 
como um mega-espetáculo, as origens da festa remon-
tam a caracteres da cultura popular e folclórica. Os 
bois de Parintins sofrem um grande emaranhado de 

© Foto: Divulgação
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oinfluências culturais. A religiosidade, os temas indíge-
nas e amazônicos, a cultura nordestina, e até mesmo 
a mídia televisiva ajudaram a moldar a maior mani-
festação cultural do Estado do Amazonas” explica o 
portal do evento.

“Ficamos muito felizes pela Record News ter entendi-
do a importância de se mostrar essa festa, mesmo que 
apenas uma parte dela, como também mostrar a cidade 
de Parintins e a cultura amazonense para o Brasil e 
para o mundo”, disse o diretor-presidente do Sistema A 
Crítica de Rádio e Televisão, Dissica Calderaro.

Para Calderado, “aparecer em canal aberto para o 
País e o mundo inteiro é uma alegria tremenda. Agora 
vai ser Parintins literalmente para todo mundo ver. A 
gente agradece por essa sensibilidade e confiança, pois 
não é toda TV em canal aberto que consegue tirar pro-
gramação de sua grade e abrir para uma transmissão 
como esta. Ficamos felizes porque o Boi teve transmis-
são nacional em canal aberto. Isso não estava prometi-
do em proposta, mas mostra nosso comprometimento 
com o Estado e com a cultura amazonense”.

Assim, a Record News e a Record Internacional trans-
mitiram apenas a apresentação do Boi Garantido. A exi-
bição do Boi Caprichoso ficou a cargo da TV Amazonas, 

A emissora instalou a 
primeira antena digital 
na sede da TV A Critica 
Parintins, pionera em 
transmissão Digital 
no interior do Estado 
do Amazonas.
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afiliada da Rede Globo. Se bem o Festival consiste na 
disputa entre os bois, as regras permitem que cada um 
deles escolha a sua emissora de TV.

A TV A Crítica fez o primeiro teste em HD no dia 25 
de junho, quando em um ato simbólico no curral do Boi 
Garantido, inaugurou o sinal em HDTV para o município 
de Parintins (canal 12 analógico e 12.1 digital), dando 
assim inicio ao plano de investimento da emissora para 
a transmissão de imagens em alta tecnologia no inte-
rior do Amazonas. Até esse momento, apenas a capital 
Manaus possuía sinal em HD, inaugurado em 2010.

Nova Unidade Móvel
Para realizar a primeira emissão HDTV no interior do Estado 
do Amazonas, a TV A Crítica, afiliada da Rede Record, orga-
nizou uma comitiva de aproximadamente 80 profissionais 
– dentre cinegrafistas, produtores, jornalistas, engenheiros, 
técnicos, operadores, corpo jurídico e outros – que segui-
ram para Parintins. A equipe começou a embarcar para a 
ilha no dia 7 de junho, e recebeu reforços nos dias 13, 23 
e 27. A distância entre a Capital e Parintins é de quase 380 
quilômetros, com o agravante de estar em um Estado no 
qual praticamente só é possível se locomover de barco.

A Unidade Móvel (UM) da emissora percorreu essa 
distância de barco, e demorou “2 dias”, explicou à Re-
vista da SET, Eduardo Matos, gerente de operações do 
Sistema A Crítica de Rádio e Televisão. 

Segundo Matos, a ideia da emissora era utilizar no 
Festival de Parintins a nova UM adquirida na última NAB, 
em Las Vegas, Estados Unidos, “no entanto não houve 
tempo de receber a UM, então foi enviada para Parintins 
a UM antiga da TV que é um Ônibus totalmente adapta-
do para UM, onde foram montados todos os equipamen-
tos HD que foram utilizados para a transmissão. Toda a 
montagem foi realizada no município de Parintins, com 
ajuda da equipe da AD Digital, e da ORAD”, disse Matos.

Sendo assim, a UMHD montada em Parintins foi ba-
seada em tecnologia Grass Valley, tanto para infraes-
trutura como para captação de imagens. Segundo Hen-
rique Salazar, coordenador técnico do departamento 
de engenharia da TV A Crítica, “para o festival fizemos 
investimento em todos os equipamentos para captação 
e geração do sinal em HD. Com relação à captação, 
utilizamos 16 câmeras, das quais 14 via triax , e duas 
com micro link das quais a primeira como câmera de 
ombro e outra montada em um stead-cam. Foram usa-
das câmeras da marca Grass Valley, modelo LDX FLEX e 
câmeras SONY modelo HXC-100”.

Na UM, disse Salazar, “utilizamos replay da ORAD 
playmaker composto de 8 canais HD/SD e grafismos 
também da ORAD, modelo Morpho HD/SD. O switcher 
de produção utilizado foi o da Grass Valley Karrera”.

A monitoração de vídeo da Unidade Móvel da TV 
A Crítica foi realizada com equipamento da TV Logic, 
a monitoração do sinal Tektronix e um multiviewer 
Miranda. “Ainda, foram usadas câmeras Sony modelo 
PMW-350 para captação das imagens na arena utili-
zando micro-links sem fio”, disse Salazar, além de um 
helicóptero da emissora – RCCop – que sobrevoou o 
bumbódromo fazendo imagens aéreas do festival.

Com relação à comunicação, foi utilizado, segundo 
Salazar, o sistema da Telex - Zeus III e BTR-700 - com 
“exceção da comunicação dos apresentadores, que uti-
lizaram comunicação Clear-Com, modelo AB120, e da 
recepção de áudio dos produtores na arena, na qual foi 
usado equipamentos da Lectrosonic”.

Toda a estrutura foi montada “com alto nível de re-
dundância e segurança necessárias para garantir a qua-
lidade e alta disponibilidade do sistema. Além disso, 
houve a integração com ambiente de grafismo e replay 
da ORAD”, disse Salazar em entrevista à Revista da SET.

No fechamento desta edição, a UM antiga da TV A 
Crítica já tinha regressado a Manaus, e estava “sendo 
desmontada para que os equipamentos sejam instala-
dos na nova UM que se encontra em trânsito para o 
Brasil”, explicou Matos à Revista da SET.
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A TV A Crítica adquiriu câmeras Grass Valley, modelo LDX 
FLEX para equipar a sua nueva UMHD.

Turistas participam das festividades do ‘Boi-Bumba’, no 
Curral do Boi Garantido
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Transmissão Digital
Para realizar a primeira transmissão HDTV, além de 
montar e levar até Parintins a UM foi necessário criar 
as condições no município para a emissão em HD. Para 
isso, a transmissão da TV A Crítica foi realizada com “re-
ceptores HD, modelo Ericsson 8200, já que toda nossa 
programação local é HD. Assim, oficializamos também 
nossa primeira transmissão totalmente full HD no Festi-
val Folclórico de Parintins”, disse Salazar.

Eduardo Matos aprofundou. “A transmissão foi rea-
lizada em Parintins e transmitida para todo o Brasil e 

para mais de 80 países, através da Rercord News. Pa-
rintins hoje é o único município do interior do Estado 
a possuir um transmissor digital instalado. Durante o 
Festival, nós fizemos a instalação desse transmissor, 
o qual já ficou em definitivo no município, levando 
imagem digital HD para  Parintins”.

Para realizar o envio de material captado no local 
“foram adquiridos 2 HPA’s da Advantech, modelo SSPA/
SSPB 400W, 2 moduladores da Newtec, modelo M6100, 
e 2 encoders da ATEME, modelo CM5000”, explicou o 
coordenador técnico da emissora. E para enviar o sinal 
até Manaus, a TV A Crítica utilizou o satélite RC SAT.

Desta maneira, “toda nossa cobertura local foi feita 
no canal VHF, e para o festival transmitimos também 
em Digital sendo a primeira emissora do norte a trans-
mitir o sinal digital (fullseg + oneseg) para uma cidade 
no interior do Estado”, disse Salazar à Revista da SET.

Daniela Souza, CEO na AD Digital, integradora escolhi-
da pela TV A Crítica para o fornecimento da unidade móvel 
HDTV, disse à Revista da SET que sua equipe “fez questão 
de acompanhar pessoalmente os três dias do evento para 
dar todo suporte necessário para o sucesso da operação. 
Nossa engenharia participou ativamente desde o início do 
processo cooperando com a emissora“.
http://acritica.uol.com.br/
www.boideparintins.com.br/
www-br.grassvalley.com
www.ad-digital.net

Fernando Moura
Redação: Revista da SET

fernando.moura@set.org.br
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Para realizar o Festival a TV A Crítica levou a ilha a UM 
antiga da TV, um ônibus totalmente adaptado para UM, 
onde foram montados todos os equipamentos HD que 
foram utilizados para a transmissão já que a nova UM 
da emissora ainda não chegou ao Brasil

Também foi utilizada uma 
grua para ter uma visão 
mais ampla do Bumbódro-
mo de Parintins.



Venha nos visitar na Broadcast & Cable 2013
De 20 a 22 de agosto das 12h às 20h - Stand C11
Centro de Exposições Imigrantes, SP

Conheça outras soluções da TQTVD em www.tqtvd.com.br
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Rede Globo adapta 
sua programação à 
nova lei de Loudness
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A nova regulamentação sobre o controle do áudio 
entre as programações e os intervalos comer-
ciais das emissoras de televisão que operam 

no sistema digital estabelecidas pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) determina regras para 

o áudio entre programas e anúncios publicitários. O 
som neste intervalo deve ser padronizado de forma 
que a sua variação não ultrapasse 2 LU - unidade 
de medida relativa da intensidade subjetiva de áudio, 
de acordo com algorítmos definidos na recomendação 

Na quarta-feira, 31 de julho, a Rede Globo começou a aplicar 
as novas regras de Loudness, cumprindo assim com as novas 
determinações da Anatel. Desde 12 de julho passado a adaptação 
é obrigatória para todas as emissoras do País, os que não 
cumprirem terão multas e sansões graves. O prazo máximo 
de adaptação é de treze meses.

Por Fernando Moura



GRASS VALLEY LDX 
MAIS QUE UM PRODUTO, 
UM NOVO CONCEITO

Após mais de meio século oferecendo os sistemas 
de câmeras mais confi áveis e fl exíveis do mercado, já 
era a hora da Grass Valley trazer uma verdadeira revo-
lução para o mundo broadcast. Que tal um produto tão 
fl exível que pode ser usado tanto nas produções de or-
çamento mais reduzido até grandes fi lmagens, sempre 
sem comprometer a qualidade? 

Com a tecnologia que a Grass Valley traz ao mer-
cado, não é mais preciso que seu 
orçamento se adeque ao produ-
to, mas sim que o produto que 
se adapte à qualquer orçamento.  
Essa é a nova série LDX, uma Pla-
taforma de Câmera com capacida-
de de Upgrade via Software.

A Série LDX traz quatro mode-
los  de câmeras, Flex, Premiere, 
Elite e WorldCam, com capacida-
des de gravação em 1080p, alta 
sensibilidade para captação em 
baixa luminosidade e excelen-
te preservação de textura, como 
qualquer grande produto da 
Grass Valley. Seu diferencial é a 

possibilidade de 
adquirir novas 
capacidades fun-
cionais com um 
simples upgra-
de de software, 
sem necessida-
de de acoplar 
novos hardwa-

res, ou jogar fora 
seu investimento para buscar um produto espe-

cífi co ou mais potente.
Para garantir esta revolução, a Grass Valley criou o 

sistema GV-eLicense, um programa simples que permite 
ao usuário comprar novas funcionalidades da câmera 
via internet, bastando conectá-la ao computador para 
instantaneamente liberar a nova função. Como entende-
mos que muitos usuários por vezes precisam de deter-
minadas funcionalidades somente para produções cur-
tas e específi cas, estes upgrades podem ser adquiridos 
como licenças de uso de 7 dias, ou permanentes.

Finalmente um produto que garante maior inde-
pendência financeira para todos os níveis de pro-
duções, eliminando a necessidade de novos inves-

timentos em equipamentos e 
libertando o processo criativo 
da dependência de locadoras 
de equipamentos peculiares.

E para as locadoras, a chance 
é ainda maior. A LDX pode en-
quadrar-se perfeitamente para o 
perfil de empresas que atendem 
todos os tipos de clientes de 
forma dinâmica, permitindo um 
investimento mais direcionado 
do que lotar o almoxarifado de 
todos os tipos de produtos para 
qualquer situação.

Venha participar da evolução e 
liberte-se dos velhos paradigmas.
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EBU R-128-2011 – já que de acordo com a portaria de 
nº 354/2012, “a intensidade subjetiva de áudio (Loud-
ness) dos blocos de programas deverá ser centrada 
em -23 LKFS, com tolerância, para mais ou para me-
nos, de 2 LKFS”.

Segundo a portaria, o Loudness é a “intensidade 
subjetiva de áudio – percepção da intensidade do 
som ou dos sinais de áudio quando estes são re-
produzidos acusticamente, tratando-se de uma função 
complexa, que pode ser medida objetivamente por 
meio de algoritmos definidos na recomendação ITU-R 
BS.1770-2 e na recomendação EBU R-128- 2011”.

Assim, “para efeito de fiscalização, serão anali-
sadas seis amostras de áudio de uma programação, 
cada uma contendo um bloco de programa e o in-
tervalo comercial imediatamente posterior, respeita-
do o disposto neste artigo”, explica a portaria, que 
afirma que “quando em, pelo menos, duas das seis 
amostras a intensidade média subjetiva do áudio 
do intervalo comercial for superior à do bloco de 
programa a ele anterior em mais de 2 LKFS, será 
caracterizada infração ao disposto na Lei nº 10.222, 
de 9 de maio de 2001”.

Se houver infração, “a entidade fisca-
lizada será advertida, dispondo do prazo 
de trinta dias para que proceda à padro-
nização do nível de áudio de seus pro-
gramas e intervalos comerciais, na forma 
do artigo 3º”, decorrido o prazo, se não 
houver correção da irregularidade “ficará 
a emissora sujeita à sanção prevista em 
lei”, o que pode levar a graves multas 
para a emissora, que podem levar até à 
suspensão temporária do sinal.

É importante destacar aqui que o 
controle de Loudness nas emissoras 
de televisão brasileiras foi estabelecido 
por lei em 2001, durante o governo de 
Fernando Henrique Cardoso, mas só foi 
regulamentada em 2012 após uma con-
sulta pública realizada pelo Ministério 

das Comunicações.
A TV Globo foi a primeira emissora a declarar 

publicamente sua adaptação à nova regulamenta-
ção da Anatel, por isso a Revista da SET conversou 
com Paulo Santos, diretor de engenharia de progra-
mação e comunicação da Rede Globo, que fez um 
balanço da implementação dos novos equipamen-
tos na emissora e explicou as mudanças que foram 
implantadas para seguir as novas regras de áudio 
da agência reguladora. 

Como consequência da adaptação da TV Globo, 
a nova regulamentação que começou no mês de ju-
nho quando a emissora enviou um comunicado às 
agências de publicidade alertando sobre as novas 
normas, a Associação Brasileira das Produtoras de 
Fonogramas Publicitários (APROSOM) divulgou, no 
dia 31 de julho, os procedimentos e padrões neces-
sários às produções audiovisuais publicitárias para 
que seja controlado o “Loudness”.

Segundo o comunicado da APROSOM, o cumpri-
mento da regulação por parte das agências esta-
belece duas categorias de áudio, semelhantes às 
disponíveis para imagem. A primeira, denominada 
Áudio Off-Line, que é válida para situações em que 
não há garantias de que o áudio atinja os parâme-
tros técnicos requisitados. A outra, Áudio On-Line, 
que será usada para os trabalhos onde os parâme-
tros técnicos estabelecidos serão garantidos pelas 
produtoras de som.

A seguir, a Revista da SET transcreve alguns trechos 
da entrevista realizada com Paulo Santos após a TV 
Globo ter se adaptado à nova regulamentação:
Revista da SET: Quais as principais mudanças da 
emissora para se adequar à nova regulação?
Paulo Santos: Sabemos que não é tecnicamente 
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possível atender à regulamentação através apenas 
de um processador instalado no centro de exibição, 
pois isso introduziria distorções na faixa dinâmica 
que causariam muito mais incômodo para o teles-
pectador que um eventual aumento de volume nos 
comerciais. Por isso, todo material exibido tem que 
seguir especificações de Loudness médio e de Loud-
ness range, o que não é uma tarefa simples. Como 
ponto de partida, todos os centros de produção e 
pós-produção precisam ter equipamentos para me-
dir os parâmetros de Loudness e permitir os ajustes 
necessários. Devemos levar em conta que em pro-
gramas de entretenimento o nível de áudio em cada 
cena tem um impacto significativo em sua dramati-
cidade, por isso não usamos sistemas automáticos 
de processamento para esse tipo de conteúdo. Ainda 
mais difícil é ajustar o áudio em programas que não 
produzimos, como filmes, por exemplo.

Revista da SET: Como a TV Globo vai controlar 
o Loudness na programação ao vivo?
Paulo Santos: O instrumental é similar ao usado para 
programas gravados, a diferença é que nesses casos é 
impossível garantir o mesmo nível de precisão.

Revista da SET: E nos intervalos publicitários?
Paulo Santos: Cada material exibido nos intervalos 
precisa ser produzido com especificações ainda mais 
rigorosas que os programas, por isso, as normas ne-
cessárias foram divulgadas para o mercado. Pela curta 
duração e pelo baixo Loudness range normalmente 
encontrado nos comerciais, tende a ser mais fácil fazer 
esse controle.

Revista da SET:  Que tipo de equipamento esta sendo 
utilizado pela TV Globo para o efeito?

Fernando Moura
Redação: Revista da SET

fernando.moura@set.org.br

Tabela 1: Faixa de Loudness (Loudness Range)
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Paulo Santos: Há vários equipamentos no mercado 
que podem fazer as medidas necessárias de Loud-
ness, tanto por hardware quanto por software e no 
formato de plug-ins para os principais softwares de 
edição. Em princípio, qualquer medidor que se adeqúe 
à recomendação EBU R 128 -2011  pode ser utilizado.

Revista da SET: Como será feito o controle?
Paulo Santos: Todo material para exibição deverá ser 
conferido e ajustado com antecedência.

Revista da SET: O controle será realizado nas emis-
soras da TV Globo no Rio de Janeiro, São Paulo, 
Belo Horizonte, Recife, e Brasília ou vai se estender 
as afiliadas?
Paulo Santos: Como cada emissora exibe conteúdos 
locais, cada uma terá que fazer seu próprio controle. 

Revista da SET: Que pensa a TV Globo da nova regu-
lamentação que entrou em vigor dia 12 de Julho e tem 
multas tão pesadas para os radiodifusores?
Paulo Santos: A regulamentação apresenta desa-
fios desde a fase de produção até a de transmissão 
dos programas. Não é fácil, por exemplo, aferir as 
transmissões em tempo real, por isso é possível que 
eventualmente um erro só venha a ser detectado 
quando conferirmos as gravações do que foi trans-
mitido. Apesar de todas essas dificuldades, nossa 
intenção é fazer tudo que estiver ao nosso alcance 
para minimizar os incômodos para os telespectado-
res provocados por excesso de Loudness em qual-
quer parte de nossa programação.

Revista da SET: Sabendo que um dos maiores de-
safios foi transformar uma percepção subjetiva em 
uma técnica com métricas objetivas, a TV Globo 
pensa que é possível trabalhar com os níveis esta-
belecidos por lei?
Paulo Santos: Vamos fazer o possível para isso.

Revista da SET: Sabendo que as métricas de padrões 
e recomendações deverão ser associadas às sessões 
durante a programação e comercialização, quais os 
padrões da TV Globo?
Paulo Santos: Os padrões da TV Globo são os es-
tabelecidos pela legislação, sendo que a tolerância 
para os comerciais precisa ser ainda menor que a dos 
programas para que a especificação do intervalo como 
um todo seja atingida.
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Loudness no Brasil

C
omo tudo começou? O que é Loudness? Por-
que o Loudness passou a conviver tão de 
perto com os broadcasters? Como se mede 
o Loudness? O que é “Loudness War”? Eu 

estou preparado para trabalhar com Loudness? Eu 
possuo os equipamentos necessários para essa 
nova realidade? Minha equipe tem todo o conhe-
cimento necessário para trabalhar com Loudness? 
Como produzir minha programação respeitando as 
regras de Loudness? Como controlo o Loudness na 
programação ao vivo? O que vai mudar na cultura 
da operação de áudio na comercialização? O que 
temos que fazer para respeitar a lei brasileira de 
Loudness? O que diz a lei brasileira de Loudness? 
A partir de quando começa a vigorar a lei brasileira 
de Loudness? Como será a fiscalização? Quais são 
as punições para quem não cumprir a lei brasileira 
de Loudness? Como funciona o Loudness em ou-
tros países? Como são os padrões e recomenda-
ções de Loudness em outros países? Qual o padrão 
e limites que tenho que me adaptar?

Se você não sabe a resposta para alguma dessas 
perguntas, espero que esse artigo contribua em seu 
conhecimento sobre esse importantíssimo desafio 
para os broadcasters brasileiros, o Loudness. 

Em 9 de Maio de 2001 o então Presidente da Re-
pública, Fernando Henrique Cardoso sancionou a lei 
Nº 10.222, decretada pelo Congresso Nacional que 
padronizou o volume de áudio das transmissões de 
rádio e televisão. No artigo 1o compreende-se seu 
objetivo: “Os serviços de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens padronizarão seus sinais de áudio, 
de modo a que não haja, no momento da recepção, 
elevação injustificável de volume nos intervalos co-
merciais.” No artigo 3 compreende-se a punição para 
quem não cumpri-la: “O descumprimento do disposto 
nesta lei sujeitará o infrator à pena de suspensão da 
atividade pelo prazo de trinta dias, triplicada em caso 
de reincidência.”

Desde a publicação desta lei, muita discussão foi 
promovida por fóruns internacionais como NAB e AES, 
representantes do governo brasileiro, especialistas e 
broadcasters em todo o Brasil. As pessoas passaram 
a conhecer melhor o que realmente era Loudness, 
uma medida de intensidade subjetiva de áudio onde 
nem todos possuem percepção de sonoridade de for-
ma equivalente, que existe correlação psicológica da 
intensidade física do sinal de áudio e, portanto uma 
variedade de técnicas tem sido utilizada para fornecer 
correlação entre o volume total do sinal. Diante desse 

contexto ainda convivemos com pessoas que discutem 
sobre a potencialidade dos sentidos dos homens e das 
mulheres onde a crença popular afirma que “os homens 
enxergam melhor à distância do que elas e têm maior 
habilidade motora-espacial. As mulheres apresentam 
melhor visão periférica, além de olfato e audição mais 
apurados.” Segundo a revista da Sociedade Brasileira 
de Fonoaudiologia em uma de suas pesquisas divulgou 
que não existe nenhuma diferença significativa na audi-
ção entre homens e mulheres. Esses fatores poderiam 
influenciar na percepção de Loudness, uma vez que se 
trata de uma medida subjetiva.

Após a lei ser sancionada ficou pendente uma 
regulamentação que estabelecesse a metodologia 
de medição do Loudness. No dia 16 de maio de 
2013 a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei 
12.810/2013 que prevê mudanças na obrigatorieda-
de do Loudness. Considerando a dificuldade em 
controle de volume no padrão analógico, a lei tor-
nou obrigatório o Loudness somente na tecnologia 
digital e também alterou as penalidades que serão 
remetidas para o Código Brasileiro de Telecomuni-
cações (Lei 4117/62). A norma do Loudness deter-
mina que o áudio da programação e dos intervalos 
deve ser padronizado de forma que a diferença en-
tre eles não ultrapasse 1 decibel.

Respeitando a portaria de nº 354/2012, a norma 
do Loudness passou a vigorar a partir de 12 de 
Julho de 2013.

A fiscalização será analisada por seis amostras 
de áudio de uma programação, cada uma conten-
do um bloco de programa e o intervalo comercial 
imediatamente posterior, dentro de um intervalo 
máximo de 48h. Será caracterizada como infração 
se pelo menos duas amostras tiverem intensidade 
média subjetiva do áudio superior ao limite esta-
belecido. As amostras de cada bloco de programa 
não poderão ter duração inferior a dez minutos e o 
intervalo comercial não poderá ter duração menor 
que dois minutos e trinta segundos. As vinhetas de 
início e fim de programas serão consideradas como 
parte integrante dos programas.

Descrita a parte da lei de Loudness, vamos passar 
para a parte técnica.

O desafio foi transformar uma percepção subjeti-
va em uma técnica com métricas objetivas. Existem 
alguns padrões e recomendações de Loudness que 
temos que conhecer. O padrão ITU-R BS 1770 (Algo-
rithms to measure audio programme loudness and 
true-peak audio level – International Telecommunica-

Por Henrique Viana
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Tabela 2: O filtro K-weighting é composto por 2 estágios: o primei-
ro de pré-filtragem descreve o efeito acústico da cabeça humana.
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Tabela 3: E o segundo estágio um pré-filtro de passa-altas.
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tion Union) (BS – Broadcasting Service (sound)) que 
encontra-se na terceira atualização (08/2012), especi-
fica os algoritmos de medição de áudio com o propó-
sito de determinação subjetiva do programa de Loud-
ness e o nível de sinal true-peak.

O diagrama em blocos (Tabela 1) mostra os está-
gios do algoritmo com previsão para até 5 entradas de 
canais de áudio (left, centre, right, left surround and 
right surround), o canal LFE (low frequency effects) foi 
excluído da medição. No Brasil foi adotado somente 
os canais L e R para monitoração em transmissões 
estéreo ou multicanais e o canal mono para transmis-
sões em áudio mono.

O filtro (K-weighting) é composto por dois está-
gios: o primeiro (Tabela 2) de pré-filtragem descreve 
o efeito acústico da cabeça humana. Esses diferentes 
filtros são usados para ajustar os modelos à percep-
ção da sonoridade do ouvido humano. E o segundo 
estágio (Tabela 3) um pré-filtro passa-alta.

Obviamente, essa explicação matemática se se-

Tabela 1: Diagrama em blocos simplificado do algorítimo de Loudness multicanal.
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gue detalhadamente por mais algumas integrais, 
fórmulas, gráficos e detalhamento de cada variá-
vel. O conteúdo completo pode ser encontrado no 
site da ITU.

Os Estados Unidos adotaram o padrão ITU-R 
BS.1770 com a recomendação ATSC A/85 e aqui no 
Brasil trabalharemos também com o padrão ITU-R 
BS.1770, mas com a recomendação EBU R128, assim 
como França, Alemanha, Suíça, Áustria, Noruega e 
Espanha. Essa informação é muito importante por-
que deve ser a primeira configuração a ser realizada 
no instrumento de medida de Loudness, como mos-
tra a tabela 4.

Medições de Loudness
As medições de Loudness nas emissoras obrigato-
riamente serão bem mais criteriosas. As métricas de 
padrões e recomendações deverão ser associadas as 
sessões durante a programação e comercialização. Os 
instrumentos de medição de Loudness são capazes 
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© Fonte: Loudness Unit (LU)

Loudness Filter
• LKFS ITU-R BS.1770
Average Duration
• 10 seconds
Channel Weighting
• ITU-R BS.1770
• Surround channels
• Weighted by +1.5 dB
Target Loudness
• -24 LKFS & High/Low 2LU

Loudness Filter
• LKFS ITU-R BS.1770
Average Duration
• 3 seconds
Channel Weighting
• ITU-R BS.1770
• Surround channels
• Weighted by +1.5 dB
Target Loudness
• -23 LKFS & High/Low 1LU
Gating of 400ms blocks, where two threshold are used:
• The first at -70 LKFS
• The second at -10dB relative to the level measured after application 
of the first threshold

EBU R128 SettingsATSC A/85 Settings

Tabela 4: Tipos de medição.

de fornecer leituras de curta duração (average short) 
com amostras de até aproximadamente 10 segundos 
e leituras de longa duração (average long or infinite) 
que consistirá em intervenções no instrumento para 
indicar intervalo de início e fim da amostra. Para esse 
controle, a emissora deverá treinar um profissional 
com a função de gerenciamento de todo o processo 
e se preocupará com todo o workflow de produção, 
distribuição e exibição. Somando-se a esse desafio, 
a administração do tempo será mais um obstáculo a 
ser superado, sem considerar a programação ao vivo 
e materiais disponibilizados muito próximos à hora de 
serem veiculados.

Para facilitar esse processo, alguns fabricantes, es-
tão integrando em seus instrumentos de medição de 
Loudness opções para automação e geração de rela-
tórios periódicos.

Automatic Loudness Control, esse é o nome do equi-
pamento que provavelmente toda emissora acrescentará 
a seus ativos. Dentro desse cenário, esse equipamento 
será imprescindível no dia-a-dia das emissoras.

Espero que as informações tenham mostrado um 
horizonte mais amplo e direcionado alguns caminhos 
aos amigos broadcasters.

Referências:
ABERT - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio 
e Televisão
www.abert.org.br
Tektronix – Audio Loudness Monitoring how to guide
www.tek.com
Revista da Sociedade brasileira de Fonoaudiologia
www.scielo.br
ITU - International Telecommunication Union
www.itu.int
European Broadcasting Union (EBU)
www.ebu.ch/

Gráfico 3: Medições de Loudness
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Sincronismo de midias 
e suas tecnologias

O
s tablets estão se tornando uma verdadeira 
commodity nas casas em todo o mundo, e isto 
obviamente tem levantado  um grande interes-
se não só dos broadcasters, mas também de 

todos os provedores de conteúdo. As razões para isso 
são muitas: dispositivos sempre conectados que podem 
fornecer informação quantificada e qualitativa em tempo 
real sobre os hábitos desses  espectadores; a capacidade 
destes dispositivos de permitirem estender a experiência 
do usuário além do programa de TV, fortalecendo assim 
o engajamento do  telespectador e o mais importante 
aumentando o valor  do “canal/operadora”  para o cliente 
e com isso fazendo a diferença sobre seus concorrentes.

Pegando carona nessa vertente  começam a surgir 
novos aplicativos chamados de “Sync-to-TV”. A sincro-
nização para TV refere-se a um aplicativo desenvolvido 
para a segunda tela (neste caso 
um tablet) que reconhece um pro-
grama transmitido através de um 
aparelho de TV e lança módulos 
interativos  na segunda tela cor-
respondente com a programação. 
Alguns desses aplicativos para se-
gunda tela foram implantados pe-
los estúdios Disney em seus Blu-
Ray, como: Bambi, Rei Leão, Tron e 
mais recente Jonh Carter, com  uma ampla gama de recur-
sos interativos. Também canais como Fox atrelaram  seus 
principais seriados a essa possibilidade de sincronização.

Como desenvolvedores, engenheiros e técnicos se 
perguntam o que está por trás da tecnologia de sincro-
nismo? Como os tablets, smartphones reconhecem o 
conteúdo que esta passando na TV e o sincronizam?

A verdade é que todos esses aplicativos usam dife-
rentes tecnologias para o reconhecimento automático de 
conteúdo (do inglês: Automated Content Recognition-
-ACR) a idéia aqui é falar um pouco das duas principais 
técnicas utilizadas para fazer isso.

The Audio Watermaking (Detecção de marca d’água de áudio)
Essa técnica não é nova e, na verdade, é muito utilizada 
para proteção de conteúdo (DRM), pois consiste no pro-
cesso de incorporação de informações para um sinal (por 

exemplo, áudio, vídeo ou imagens)  de uma maneira que é 
difícil de remover. Se o sinal é copiado, então a informação 
também é realizada na cópia. Um sinal pode levar várias 
marcas d’água diferentes ao mesmo tempo, o que se torna 
cada vez mais importante para habilitar a proteção de direi-
tos autorais e de propriedade de verificação. Uma das técni-
cas mais seguras de audio watermarking  é a SSW: Spread 
Spectrum Audio Watermaking (do inglês: Espalhamento do 
Espectro de áudio). Spread Spectrum é uma técnica geral 
para a incorporação de marcas d’água que podem ser im-
plementadas em qualquer domínio das  transformações da 
frequência ou no domínio do tempo. 

As técnicas de sincronismo de conteúdo aproveitam-
-se dessa característica do Spread Spectrum e analisam 
a faixa de áudio para revelar posições no sinal onde, 
considerando as características de sinais de mascaramen-

to da audição humana, podemos 
esconder alguns “códigos digitais” 
sem afetar a qualidade do som do 
original.

 A principal vantagem desta 
técnica é que, se você é um ca-
nal broadcaster ou um provedor 
de conteúdo, pode criptografar os 
dados de reconhecimento que está 
injetando no fluxo, tornando os 

visíveis apenas para seus próprios apps. Geralmente a 
injeção de dados ocorre em intervalos curtos (com 2 se-
gundos ou menos), então essa técnica proporciona uma 
boa precisão de tempo de reconhecimento, o que é um 
fator critico quando se trata de sincronismo de conteúdos 
muito curtos, como comerciais por exemplo.

 A desvantagem fica por conta da necessidade da  lar-
gura de banda disponível que não é tão grande (apenas 
alguns bytes para cada segmento de áudio) o que pres-
supõe  que a técnica pode ser prejudicada por longos 
períodos de silêncio, (chamados de “not acústico”) onde 
não se pode injetar nenhum código de reconhecimento.

The Fingerprints (As impressões digitais)
Essa outra técnica consiste em  tomar uma assinatura 
(também conhecido como “impressão digital”) da faixa 
de áudio dos conteúdos de vídeo transmitidos e armaze-

Como os tablets estão se tornando parte essencial 
da experiência de assistir TV.

Por Tom Jones 
Fonte: techzulu.com 

e Audible Magic

“LOST representa um novo 
formato – fruto da cultura 

da convergência – que 
vem se espalhando por 

vários meios”
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teúdos que serão sincronizados com os apps instalados 
nos dispositivos, e esse é o ponto mais desafiador nos 
projetos de segunda tela. Gerenciar o tempo que a apli-
cação leva para reconhecer o conteúdo que esta sendo 
transmitido e retornar com “match´s” corretos, caso con-
trário toda a experiência de engajamento estará perdida.

Por fim, não será necessariamente a melhor tecnologia 
que ira ganhar, geralmente o vencedor é o serviço que 
encontra a interseção entre: tecnologia, comportamento 
do usuário e usabilidade (que proporcionara melhor 
experiência ao usuário) , pense nisso quando for de-
senvolver seu próximo app para segunda tela.

ná-los em um banco de dados. O dispositivo cliente leva 
o mesmo tipo de impressão digital de áudio em curto 
espaço de tempo (algo entorno de  5 a 10 segundos) e 
envia para o servidor que, em seguida, procura na coleta 
de impressões armazenadas e retorna o ID de conteúdo 
quando ele é encontrado.

A principal vantagem dessa técnica é que  não há 
necessidade de ser o proprietário do conteúdo que ira 
ser  analisado, por isso esta é uma maneira perfeita para 
construir apps de sincronismos quando não se  é um 
canal de TV ou um estúdio de cinema. Mas como tudo na 
vida ela também tem inconvenientes: como a necessida-
de de uma infraestrutura de servidores enorme para com-
parar as assinaturas de uma grande gama de  conteúdo 
que se queira sincronizar, (é como se tivesse uma grande 
biblioteca de impressões de áudio, uma para cada tipo 
de conteúdo que se quer sincronizar: shows, filmes, co-
merciais, etc), uma fórmula muito utilizada é ter acesso  
com antecedência do conteúdo, gerar as assinaturas an-
tes da transmissão e endereça-las ao banco de dados de 
áudio, o que torna essa técnica muito complicada para 
reconhecer eventos ao vivo.

Seja lá como for, em ambos os casos, tudo depende 
de uma plataforma sólida e robusta para gerenciar os con-
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O Switch off dos Técnicos e 
Engenheiros Analógicos

T
udo começou por volta dos anos 70 quando os 
primeiros  TBCs (Time Base Correctors) passa-
ram a fazer parte do grupo de equipamentos 
indispensáveis a qualquer emissora de televi-

são. Naquela época, a maioria dos técnicos, sempre que 
podia, evitava abrir a tampa de um TBC o que denotava 
uma louvável sensatez – é que eles não estavam pre-
parados para aquela nova tecnologia. Mas, a coisa não 
ficou por aí, vieram outros e outros equipamentos cada 
vez mais sofisticados, todos incorporando processamen-
to digital - e o problema dos técnicos foi aumentando. 
E quando digo técnicos, estou usando a palavra no seu 
sentido mais amplo. Estou me referindo aos técnicos 
propriamente ditos, aos auxiliares técnicos e aos enge-
nheiros de televisão.

Ser engenheiro de televisão, nunca foi uma tarefa 
fácil, mas hoje está muito mais difícil – a tecnolo-
gia evolui tão rapidamente que é quase impossível 
manter-se plenamente atualizado. Tenho um amigo, 
que é gerente de engenharia de uma emissora regio-
nal, que quando o apresentam como o “responsá-
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vel técnico da emissora”, ele, prontamente, corrige 
dizendo: “...responsável técnico não, o culpado”. É 
uma brincadeira, mas reflete muito bem as responsa-
bilidades e dificuldades inerentes ao trabalho técnico 
em uma emissora de televisão. 

Como já dissemos, a digitalização da TV brasileira 
não é um fato novo, mas sim uma transformação que 
vem ocorrendo ao longo dos últimos 40 anos. O inte-
ressante é observar que ela tem impactado de forma 
distinta em cada emissora. Isso, por uma razão muito 
simples: quase sempre, a aquisição de um equipamen-
to com nova tecnologia acontece por ocasião da subs-
tituição de um equipamento antigo, que já atingiu o fim 
de sua vida útil, ou quando a emissora resolve ampliar 
sua capacidade instalada. Os equipamentos novos que 
são adquiridos, normalmente, incorporam tecnologias 
de ponta que não existiam nos equipamentos desati-
vados. Exatamente isso tem ocorrido no processo de 
digitalização das emissoras de televisão. Desta forma, 
são os fabricantes de equipamentos que, em última 
análise, têm nos empurrado no rumo da digitalização, 

Por que uma mudança de realidade sempre pode 
ser um pouco traumática. Por Luiz Gurgel
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sendo a única exceção significativa a digitalização do 
segmento de transmissão das emissoras. 

A digitalização da transmissão, no Brasil, teve início 
em fins de 2007 com a ativação das primeiras estações 
transmitindo em ISDB-Tb. A escolha do sistema nipo-
-brasileiro de TV digital foi uma decisão governamen-
tal na qual pouca influência tiveram os fabricantes de 
equipamentos. É importante ressaltar que aqui, mais 
uma vez, cada emissora estabeleceu seu próprio ritmo 
para a adoção das inovações tecnológicas. Neste mo-
mento, muitas já se encontram com sua transmissão 
totalmente digitalizada, enquanto outras ainda nem ini-
ciaram o seu planejamento. 

Com tanto tempo assim de transição, era de se es-
perar que engenheiros e técnicos tivessem mergulhado 
no aprendizado das novas tecnologias e hoje estives-
sem, todos, totalmente preparados para lidar com os 
desafios e possibilidades dos equipamentos e sistemas 
digitais. Infelizmente, os fatos atestam que essa não é 
a realidade. Muitos engenheiros e técnicos se limita-
ram a aprender como interligar os novos equipamentos 
sem procurar conhecer, com mais profundidade, os pro-
cessos que ocorrem dentro deles. Talvez tenham sido 
enganados pelo fato de que, na maioria das vezes, a 
interligação desses equipamentos ocorre na base do 
áudio e vídeo e assim, pensavam eles, tudo continuava 
na mesma, não havia necessidade de se aprofundarem 
no estudo de complexas técnicas digitais. 

Essa postura começou a ficar inviável quando com-
putadores passaram a substituir os VTs das ilhas de 
edição. Até porque os computadores, quase sempre, 
eram plataformas Mac que têm características bem di-
ferentes dos PCs que nos são tão familiares.

A edição usando computadores, entretanto, nos le-
vou a conviver com conceitos e problemas novos, tipo: 
timeline, clipping, edição não linear, formatos de arqui-
vo, codecs de áudio, codecs de vídeo além da necessi-
dade de conviver com novas mídias, dentre as quais se 
destacaram o BluRay, o LTO, o P2, o SxS, o SDHC. Vale 
ressaltar que a escolha do codec apropriado a cada 
situação tem se mostrado um problema delicado, pois 
impacta tanto na qualidade final do produto como na 
velocidade do processamento – e como são incontáveis 
os codecs disponíveis!

Um complicador a mais, foi a chegada dos “siste-
mas digitais”, pois agora a questão não era mais sim-
plesmente interligar “caixas” que eram digitais interna-
mente. Os “sistemas digitais” incorporam conceitos e 
elementos totalmente novos, principalmente ligados às 
redes lógicas de alta velocidade. 

Redes lógicas, metálicas ou de fibra óptica, são ele-
mentos corriqueiros no dia a dia do pessoal de TI (Tec-
nologia da Informação), mas elementos novos na vida 
do pessoal de televisão. Os atuais sistemas integrados 

de edição de jornalismo, geralmente denominados “ta-
peless”, incorporam essas redes nas quais trafegam os 
conteúdos de áudio e vídeo sob a forma de dados. 
Elementos tais como ingest, playout, servidor de ví-
deo, servidor de metadados, volume virtual, servidor 
de autenticação, que são conceitos típicos de TI, de 
repente invadiram a mesa de trabalho dos engenheiros 
e técnicos de televisão. 

O último, mas não o menor complicador, surgiu com 
a digitalização da transmissão. E aqui, quase tudo o 
que se sabia sobre televisão, aprendido ao longo dos 
anos da TV analógica, perdeu o sentido, tornou-se inú-
til. Passamos a lidar com: compressão de vídeo, com-
pressão de áudio, áudio embedded, áudio multicanal, 
codificação AAC, servidor de EPG, servidor de carrossel, 
transport stream, tabelas de serviço, MUX, DEMUX e 
mais uma infinidade de novos elementos que não exis-
tiam na TV analógica. Tudo novidade complicada.

Em face da incorporação de tantos conceitos digi-
tais, muitas emissoras imaginaram que seria um bom 
negócio trocar seus técnicos e engenheiros de televisão 
por técnicos e especialistas em TI. Não deu certo, pois 
embora muito de TI tenha “entrado” nas emissoras, 
há uma parte muito grande dos novos conhecimentos 
que não faz parte do trabalho usual do pessoal de TI. 
O que fazer? 

A única saída, certamente, é estimular os técnicos e 
engenheiros de televisão a  empreenderem um esfor-
ço sério no sentido de se reciclarem, incorporando à 
sua expertise  esses novos conhecimentos que antes 
eram específicos do pessoal de TI. Sabemos que in-
corporar esses novos conhecimentos, não vai ser fácil 
e vai demandar esforço e um tempo razoável. Não vai 
ser um seminário de uma semana que vai resolver 
essa questão. Será necessário dedicação e perseve-
rança, durante muitos meses, ou mesmo anos, para 
se completar essa capacitação.

Lembremos, por outro lado, que o tempo disponível 
é curto, pois o switch off da TV analógica está chegan-
do e com ele virá, inevitavelmente, um verdadeiro swi-
tch off de todos os técnicos e engenheiros de televisão 
que não se prepararem para esse novo, complexo e 
mutável mundo digital.
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Qualidade técnica insuperável

Sem sombra de dúvida 2013 está sendo um ano marco para a Revista da 
SET. Depois de todas as grandes mudanças no começo do ano, com o novo 
layout, periodicidade e projeto editorial, neste número você recebe mais uma 
novidade: a publicação periódica dos Proceedings da NAB.

A Revista da SET sempre teve um caráter muito especial, o de juntar em uma 
única publicação o melhor das reportagens e cases de mercado e lançamentos 
de produto sem perder a relevância técnico-acadêmica que sempre teve. 
É com isso em mente que a cada nova edição selecionamos com carinho 
os melhores artigos técnicos de profissionais do setor de radiodifusão e 
produção áudio-visual

Com esta missão em mente, de sempre trazer o melhor conteúdo técnico ao 
nosso leitor, a SET firmou uma parceria com a NAB (National Broadcasters 
Association), entidade que representa os radiodifusores nos Estados Unidos, 
para a publicação de seus artigos do congresso anual da NAB. Estes textos 
são reunidos anualmente pela entidade num compilado chamado de NAB 
Broadcast Engineering Conference Proceedings, que agora começam a 
integrar, pontualmente, também a Revista da SET, no original em inglês.

E para estrear a pareceria, começamos a publicação com um verdadeiro 
debate sobre o futuro da televisão. Neste artigo, escrito por profissionais da 
Cisco, aborda-se todas as tendências para a transmissão de conteúdo nas 
próximas décadas, em um mundo onde a barreira entre televisão e internet 
ficam cada vez menos densas, e a largura de banda passa a ser um aspecto 
tão importante quanto a largura do espectro.

Boa leitura,

Olímpio José Franco 
Presidente da SET

editorial
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the Future of tV – Project Fresco
Simon Parnall, Kevin Murray and James Walker
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abstract - Within the next five years advances in display 
technology will make science fiction reality, with screens 
that are unobtrusive, frameless, ultra-high definition and 
ambient. No longer need there be a ‘black-hole’ in the cor-
ner of the living room, but screens will instead seamlessly 
blend into the home environment. Organic LED technology 
needs no edges at all, and it will be possible to create tiled 
displays of almost any shape using low-cost standard parts. 
The concept of ‘immersion’, readily expressed in a simple 
control, really does give viewers the opportunity to enjoy 
programs according to their wishes at that moment, with 
content whose size, position, and level of interactivity adap-
tively matches the current needs of each audience. Key to 
the concept is a simple architecture which is readily exten-
sible throughout the home, an engine which reacts to user 
input and metadata within a multiplicity of content items 
and streams, and display-independent metadata to support 
adaptive and dynamic content presentation across a wide 
range of domestic display environments. 

INtRoDuctIoN 
The choice of type and size of television screen for the 
home is so often a compromise between the extremes of an 
exciting viewing experience when the device is switched 
on and the wall or corner space occupied by a dark and 
dull object when the device is switched off. And, when the 
screen is on, the size of the picture may well be inappropri-
ate for the type of content and engagement of the occupants 
of the room. 

Science Fiction overcomes such concerns by assuming 
an invisible and scalable screen – often taking the place of 
the wall itself, or a window or indeed in mid-air. Science 
Fiction has also assumed an intelligent management of pre-
sented material, following the individual and assimilating 
and prioritizing a range of sources. 

Today’s mobile phones make the Star Trek communicator 
look somewhat bulky as advances over the years have suc-
cessively removed the novelty of such a concept. In the same 
way today’s screen, projection and graphics technologies are 
slowly and steadily bringing us closer to a reality of the vi-
sion of Science Fiction. In fact, we are now very nearly at 
the point where key aspects of this vision can be realized and 
could be adopted by consumers in the not-so-distant future. 

Walk into a consumer electronics exhibition today and you 
will find many example components of this vision. There are 
thin-bezel screens that can be treated as tiles to create larger 
and larger displays, or glass screens that transparently reveal 

the wall behind when off. We already have sophisticated com-
panion devices offering touch control and each year we are 
seeing ever more sophisticated gesture and voice recognition. 

Our role in this opportunity space will be to create the 
technologies that integrate such components to produce a 
sophisticated and intuitive user experience that matches 
content and mood, and which produces pictures of an ap-
propriate size and position for each circumstance. Further-
more the presented audiovisual content will be supplement-
ed with additional content and so-called domotic feeds (that 
is material concerning the home). 

In this paper, believing in the inevitability of this trend 
in display technologies and the opportunities this creates, 
we set out our vision for how the television experience will 
evolve, some lessons learned from both the first and second-
phase prototype implementations that we have constructed, 
and discuss our approach to authoring content experiences 
for such a system. 

VIsIoN 
Our vision of the future is of a viewing environment with 
large displays constructed from modular tiles. Displays that 
are a) unobtrusive, b) frameless, c) ultra-high definition and 
d) ambient. They can be adapted to fill or partially fill one 
or more walls of a room, and will co-operate to provide an 
integrated experience. The opportunity is to open up pos-
sibilities way beyond the limits of today’s devices through:
 • content comprising multiple visual elements that can be 

adapted spatially and temporally, freeing the user from 
choosing a single element, or the system from having to 
impose overlays; 

 • shared, co-operative usage of the displays, with con-
nected companion devices becoming personal exten-
sions; 

 • supporting connected applications and services operat-
ing in a more streamlined, integrated manner, reflecting 
and effecting changes in viewer engagement in TV con-
tent; 

 • dynamic adaption to, and control over, the environment 
of the displays, and adapting to the wallpaper and light-
ing; and 

 • introducing domotic content into the TV display in a 
sympathetic manner. 

Project Fresco is an expression of this vision. We have 
in Project Fresco developed and demonstrated a first phase 
‘single display’ prototype at both IBC 2011 and CES 2012.
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This single display was constructed from six tiles, driven 
from one client. Subsequently we have developed a second 
phase ‘dual display’ prototype demonstrated at both IBC 
2012 and CES 2013. A photograph of this is shown in fig-
ure 1. This shows both large displays; each constructed from 
multiple tiled screens, and two users each with a companion 
device that may be used simultaneously to control and inter-
act with the system. 

IMMERsIoN 
Many programs have a natural flow and pace – points at 
which the viewer or viewers are extremely immersed and 
engaged in the content. Examples of this may be a critical 
part of play in a sports game, a news story of direct rel-
evance or a very dramatic scene in a soap. Likewise there 
may be times of lesser immersion or engagement. Examples 
of this may be waiting for players to take their positions, 
an uninteresting news item or a section of the soap that is 
recapping past happenings. In these areas of lesser immer-
sion, the viewer’s interest may naturally be taken by other 
related items, such as the current scores in related games, 
the next news story or what is being said about the soap by 
their social contacts. 

In Project Fresco we have introduced the concept of ‘im-
mersion’. Immersion is key to the way that the displays are 
used and the way that the content is presented on them. Put 
simply, the more immersed in the content the viewer is, the 
greater emphasis that is placed on the core video, and the less 
immersed they are the more emphasis comes to be placed on 
related content which may then be introduced. This related 
material could be social media, advertising, program graph-
ics, additional material, or virtually anything. 

Examples of high and low immersion are shown in 
figures 2 and 3 respectively, which are screen captures 
taken from our prototype. In figure 2, we see how the 
video roughly shares the display with other informa-
tion, ‘call-to-action’ (that is, inviting the user to in-
teract) and promotion graphics, and content sources. 
By comparison, figure 3 shows the high immersion 

example where the program in figure 2 has moved on 
to a section of significance and dramatic tension, and 
the related items have been removed, and the video 
increased in size and prominence. 

In Project Fresco, immersion is controlled in two ways 
– via “broadcast metadata” (as was used for the examples 
above) which indicated the broadcasters expected level of 
immersion, and also via a control in the companion device 
which allows the user to modify the immersion (both up and 
down) as they wish. Clearly other mechanisms could also be 
employed, such as audio or video analysis of the room and 
the viewers, but the prototype shows that these two simple 
mechanisms work very effectively. 

tEchNoLoGIcaL MotIVatoRs 
I. Displays 
Display technology is continually improving. We have seen 
that relentlessly the average screen size is increasing year by 
year, as evidenced by [3]. But there are two key technologi-
cal changes which directly relate to our vision. 

Firstly, screen bezel sizes are getting smaller. Our 
prototype system uses professional monitors with 5mm 
bezels, but LED backlit consumer displays are ap-
proaching similar, or better, bezel sizes and OLED of-
fers the prospect of a bezel width of near zero. Even 
with today’s widths there is the real option of creating 
large ultra-high definition displays out of tiled arrays of 
inexpensive screens. 

Secondly, whilst still in the research laboratories, transpar-
ent displays which naturally allow the underlying environ-
ment to show through are starting to emerge as niche prod-
ucts. These would trivially allow the blending of displays 
into the room environment.

Figure 1: PrOtOtyPe ‘duAl diSPlAy’ SySteM

Figure 2: A lOW iMMerSiON eXAMPle 

Figure 3: A HigH iMMerSiON eXAMPle
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II. Video Content 
We are also starting to see the first indications of the next 
jump in resolution beyond HD with the advent of Ultra High 
Definition – both in displays and in content. At the same time 
as this higher resolution content is arriving, the importance 
of lower resolution content is not diminishing, whether from 
archives, citizen journalists or from challenging remote loca-
tions. Thus it is becoming hard to just assume that any con-
tent will look acceptable on any display size. 

III. Non video Content 
Outside the display arena, we are seeing ever more related 
data sources, from social media through games to dedicated 
websites, feeds and web-service APIs. In the interconnected 
world, these are a crucial part of the entertainment experi-
ence, but today we are faced with the dilemma of either de-
stroying the television experience by placing graphics over 
the video, or taking the viewer away from the lean back 
world of television into the very different and highly-interac-
tive world of the internet. 

bREaKING thE scREEN bouNDaRIEs 
Today’s television makes the basic assumption that “the 
display is always filled”. Thus, video will fill the dis-
play, regardless of the size of display, quality of the 
video, or the resulting impact of an oversized face or 
object; and it also effectively does only one (main) 
thing at a time. 

With larger, higher resolution displays this implicit behav-
ior and more can be challenged. Content need no longer nec-
essarily fill the display, and the display can simultaneously be 
used for many different components. 

In turn, these new capabilities mean that the traditional 
means of laying out video and graphics can be challenged. 
For instance we might: 
• share the display between the content of more than one 

viewer, helping to make the TV a shared focal point rath-
er than a point of contention; 

• ‘unpack’ the constituent elements that are composited by 
a broadcaster in post-production, presenting these along-
side the ‘clean’ audio-visual (AV) content, leaving it un-
obscured. Obvious examples include digital on-screen 
graphics such as tickers, banners and sports statistics. 
To enable this, the composited elements would need to 
be delivered separately alongside the clean AV and then 
rendered in the client; 

• ‘unpack’ all of the contextual assets that are compos-
ited in the Set-Top Box (STB), such as interactive ap-
plications and multi-screen content (e.g. multi-camera 
sports events); 

• present contextually relevant online content alongside the 
video, for example, relevant web content, social com-
ments (such as twitter hash-tags for the show), relevant 
online video etc; 

• enable navigation and discovery user interfaces to be pre-
sented alongside video, going beyond today’s ‘picture-
in-guide’ presentation; 

• present personal content, which whilst not directly related 
to the main television content, may still be desirable to 
end users to be seen on screen. Examples would include 
personal social feeds, news feeds, images, discussion fo-
rums etc; 

• present domotic content, such as user interfaces for in-
home devices and systems, which can include video 
feeds from devices such as security cameras, door entry 
systems and baby monitors; and 

• integrate visual communications, such as personal video 
calls, noting these may sometimes be used in a contex-
tual way e.g. virtual shared viewing experiences between 
homes. 

Thus, the way the TV experience takes advantage of the 
large display is by continuously managing a wide range of 
content sources and types that are combined appropriately 
for presentation. 

I. Real Object Size 
The tradition of a television picture scaling up to fill the 
display means that an object is effectively displayed at an 
unknown size. With this assumption broken, it now seems 
realistic to allow an object to be displayed at its real size, 
regardless of the display (as displays report their size though 
the standard connectors). For instance, in advertising it could 
be interesting to show just how thin the latest phone really is, 
just as is possible in print media today. 

II. Content Opportunities 
In the same way that the composition has always assumed a 
need to fill the rectangle, so has the creation of video content 
– which has followed the model of filling the proscenium 
arch of classical theatre. The proposed systems can offer new 
opportunities to the content creator.

Figure 4: NON-reCtANgulAr CONteNt
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One simple example of this is shown in figure 
4. Here, the movie trailer is blended into the back-
ground to give the appearance that it tears its way 
through the wallpaper, dramatically conveying the 
unsettling nature of the promoted movie. 

There are numerous other areas where this tech-
nique opens up new opportunities. For example: 
• editing could become more subtle with gentle 

fades, and several scenes can co-exist for longer 
and with less interference; 

• content need no longer be fixed into a given size 
– if portrait content is provided from citizen jour-
nalists, then it can be displayed naturally in that 
form; and 

• multiple synchronized videos could be used, in a 
fashion made popular in TV series such as 24, 
but without any requirement for their relative 
placement. 

Implicit in this capability is the requirement to 
support an “alpha plane” style functionality that can 
be used both to describe arbitrary shapes and to allow 
for blending of the content into the background. This 
is, of course, not new and techniques such as luma and 
chroma keying are well known both in the professional 
head-end market place as well as supporting functional-
ity in DVD and BluRay media. However, bringing this 
functionality into a traditional broadcast chain would 
represent a new usage. 

a coMPaNIoNabLE EXPERIENcE 
The growing importance of companion devices (tablets, 
phones, laptops etc.) to the modern TV experience can-
not be understated. Such devices permit us to construct 
an experience which is, at the same time, both collective 
(involving everyone in the room) and yet personal (al-
lowing each person to interact with the various elements 
as they wish). 

The companion device is key and integral to Project Fres-
co – and interactions with the companion device are directly 
connected with what is seen on the large display(s). This is 
achieved through several means: 
• The companion devices are able, within constraints, to 

adapt the content on display, including adding or remov-
ing components or re-arranging the layout. An example 
of this is interface is shown in the iPad screen capture 
of the web-browser in figure 5, where, for instance, the 
display can be re-arranged by dragging around the icons 
representing the parts of the content displayed on the 
large displays. 

• Interactions, such as voting or feedback is done on the 
companion device, but this directly feeds back into the 
large display presentation (in addition to the normal 
feedback one would expect). 

• Control over the level of immersion. Although, as dis-
cussed earlier, a change in the level of immersion can 
be triggered through broadcast data and sensors in the 
room, the companion device is fundamentally able to 
control the final immersion experienced. In the pro-
totype, as shown in figure 5, this is managed through 
a slider control. 

This approach results in interactions with the companion 
device that end back at the main display(s), rather than just 
with the companion device itself. For example scores from 
a game played by the whole family during a show could be 
displayed on the large display. 

a FREsco sYstEM aRchItEctuRE 
The first-phase Project Fresco prototype drove a single 
tiled display. This was built using a single, six-output 
computer (an AMD Eyefinity graphics card in a power-
ful PC) with software that was itself built on standard 
HTML5 technologies (e.g. javascript and CSS transi-
tions) in functionality largely contained within a stan-
dard browser. This approach enabled a fast and flexible 
development and exploration of the principles. Whilst 
the HTML-5 toolset proved to be an excellent platform, 
the use of a single six- output graphics card places fun-
damental limits on scalability, the number of displays 
that can be supported and, of course, on cost. 

We have subsequently developed the architecture to 
support multiple large-display clients, and implemented a 
second-phase prototype which has two large-display cli-
ents in a single room. In doing so we have been explor-
ing how these can be combined for the presentation of a 
single entertainment experience, for example in addition to

Figure 5: A COMPANiON APPliCAtiON iNterFACe
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displaying further content elements, to supporting a 
‘watch party’ where the viewer’s couch can be ‘virtually’ 
extended onto the second display to give an ambient shared 
viewing experience with remote friends or family. We have 
also explored how the two displays can co-operate to support 
multiple simultaneous entertainment experiences (e.g. the 
big game and the soap). 

To achieve the required flexibility in the number of dis-
plays, scalability, cost and content presentation dynamism, 
the architecture developments have been based around sev-
eral concepts, including: 
•   rendering the graphics and video on more than one inde-

pendent client device; 
• utilizing synchronization between the rendering client 

devices, such as used in SAGE [1], but tailored for the 
specific use cases we are tackling; 

• a separation of layout policy issues and rendering issues; and 
• a single layout with a “world view” of the entire set of 

displays in use. 

A high-level overview of the current architecture is 
shown in figure 6. This shows two separate large displays, 
each driven by its own client, although this is highly exten-
sible to many displays and clients. These clients then in-
teract with the layout engine and synchronization server(s) 
to ensure a consistent experience across the displays. In 
addition, the diagram shows that the audio is driven from 
only one display client, a deliberate choice to simplify the 
architecture. We anticipate that a future deployment of this 
architecture could put the layout engine component in the 
cloud, with synchronized rendering clients integrated with-
in display tiles, as an evolution of today’s connected TVs, 
being both scalable and affordable. 

I. Synchronization Architecture 
It is important to be able to synchronize content spread be-
tween different clients. In a more traditional broadcast archi-

tecture, this would theoretically be possible using mecha-
nisms such as the PCR values contained within a transport 
stream, but our approach does not assume either a direct 
transport stream feed to each client, or even that the content is 
made available in transport streams (e.g. it could be streamed 
over HTTP using any one of a number of mechanisms such 
as HLS or Smooth Streaming). 

Instead, we have chosen to synchronize to a master audio 
playback clock on the main audio output. Where broadcast 
content is being consumed, there are many techniques that 
can be used to match this clock to that of the live broadcast 
content. This master audio clock is then replicated and syn-
chronized via the synchronization server to other clients that 
are involved in playing back synchronized media. 

Our implementation has shown that it appears to provide 
a reliable synchronization between different clients to a level 
that is acceptable for lip synchronization. 

Further details of our synchronization model are given in [5]. 

II. Audio Architecture 
Normally, audio is decoded and presented with simply a 
level control. However, in our proposed system the audio 
architecture becomes more complex than in a traditional ap-
proach, with various audio processing operations becoming 
an essential part of the overall architecture. 

The most obvious audio processing requirement is posi-
tioning. From the proposed layout of displays in figure 6, it 
is clear that the secondary display is not between the main 
speakers, and so any video that is presented on this display 
with synchronized audio needs to have this audio reposi-
tioned. This repositioning needs to be dynamic, for instance 
as a video is moved from the primary to the secondary dis-
play, the audio should be moved in synchronization. And, 
given the potential size of a display, repositioning of the 
audio is desirable even when the content is moved within a 
display. For example a video that occupies only the left third 
of the display should have its sound stage correctly placed. 

Earlier we discussed the concept of immersion, and how 
the video element of the experience can be balanced against 
other components to reflect the levels of interest both through 
a program’s length and of a given viewer or viewers. This 
has a direct mapping to processing of the audio. Whilst the 
volume levels are one key part of this, this is best when 
combined with controlled compression – a reduction of the 
dynamic range of the content so that quieter parts become 
louder and the louder parts become quieter. Such processing 
allows the volume to be reduced in a fashion that retains ac-
cess to the quiet sections of the content. 

Much of the required functionality described above ap-
pears to be relatively easy to implement in the proposed 
Web Audio APIs that have recently become available on 
various platforms [2]. This should make implementing the 
required audio architecture within an HTML5 environment 
relatively straightforward.

Figure 6: A NeW FreSCO ArCHiteCture



QUA SEX

Organiazador: Associação de Indústrias de Eletrônica e Tecnologia do Japão

ACEITANDO INSCRIÇÕES
O website para profissionais de áudio, vídeo e comunicação

Administração

Inovações Digitais em mídia que 
estão avançando globalmente.
Inter BEE - Anunciando uma nova era

Um encontro de profissionais do mercado broadcast, vídeo,
áudio e negócios de mídia.
Atenção mundial em inovações para o futuro dos negócios de mídia.
Um papel central nos negócios globais.
Uma feira internacional para negócios entre diversas 
empresas mundiais
Suportando diversificação de mídia com foco em novos 
serviços e melhorias
Reunião de produções promissoras e grandes realizadores.

Feira para profi ssionais de áudio,

           
   Vídeo e Comunicação

Interbee.indd   1 09/08/13   19:53



92   Revista da SET  |  agosto

proceedings 

III. Layout 
One final component of the architecture deals with the lay-
out of the media items to be displayed. Earlier in this paper 
we discussed how content typically packed together can be 
transmitted in an unpacked form, with the chosen and rele-
vant components then laid out by the Fresco system when the 
content is finally presented to the viewer. This process is not 
the highly constrained process we are used to where precise 
locations can be given for each item and, as the displays to 
be used might well be substantially different in each viewing 
environment, the process must be very flexible, and it is this 
flexibility that is an interesting challenge. 

One aspect of the required flexibility comes from the 
number of inputs to the layout process to control what is dis-
played. These come from the local environment such as the 
range, sizes, locations and properties of the displays avail-
able, the immersion level of the viewer and domotic content 
sources or interrupts, and from the broadcaster, such as the 
list of potential components, their relevant priorities and a 
potential preferred immersion level. It is the layout engine 
that balances these inputs and selects a suitable set of com-
ponents to display and locations for them. 

In addition to the “what” of the layout is the “how’, the 
appearance. More specifically, certain components may need 
to be adapted to the environment into which they are to be 
placed. For instance, if the room has white walls and the con-
tent item is white text, some means of making the text legible 
must be provided automatically. More generically, the design 
of an item should be able to adapt to the predominant back-
ground colors of the environment. 

This introduces challenges at several levels that go beyond 
that of most current content presentation designs, such as 
may be found in many websites. Firstly we need an adaptive 
description of the requirements a broadcaster desires beyond 
those commonly in use today. Next, we need a mechanism 
that can quickly and efficiently resolve these requirements in 
the face of a collection of local inputs. Finally, and perhaps 
most challengingly, we need the content producers and de-
signers to understand that their content can and will be pre-
sented in many different ways, and a complete control over 
this presentation is potentially very counter-productive to the 
viewer’s engagement. 

authoRING 
I. Goals 
When designing a content presentation for Fresco, the goals 
of content producers and designers would typically be: 
•  To create a large screen content presentation compris-

ing video and / or other information and content that can 
adapt to: 

 - The available display resources in people’s homes, 
which by definition will vary considerably in both size and 
shape, and in likelihood, much more than today’s range of 
TV screen sizes o The viewer’s desire for immersion as 

they watch, which will vary across the audience 
• To create companion applications to support personal 

interaction, typically drawing on the kinds of applica-
tions that we have seen before in interactive TV (voting, 
play-along games, supporting information etc.), but also 
potentially interacting with the large screen content pre-
sentation. 
In Project Fresco, the large screen presentation is realized 

through two sets of metadata: 
•   A playlist which defines instances of on-screen elements 

(video/audio, subtitles/captions, images, information 
feeds, web content etc.) and their lifetime on a content 
timeline 

•  A layout which defines a set of layout requirements for 
each element in terms of its priority and (rectangular 
and non-overlapping) size and position on-screen (ei-
ther relative or absolute), which the layout engine will 
honor as far as possible, as well as an entrance / exit 
transition style 

Our prototype implementation provides a set of elements 
which can be instantiated ‘as is’ (video/audio, subtitles/cap-
tions, images, RSS, twitter), or re-styled using CSS. For 
more bespoke content, Ajax (HTML) fragments can be cre-
ated. Use of a data binding framework supports data-driven 
content in these Ajax fragments; allowing changing of either 
the content itself or its styling in response to a data change 
which may originate from the playlist timeline, or user inter-
action via a companion application. 

II. Adapting the Experience 
A fundamental question we have been exploring in the devel-
opment of Project Fresco is ‘How does a content presentation 
adapt to the available space?’ The layout engine will allocate 
a rectangular on-screen region to the content elements of 
each selected playlist / layout. The area allocated to a playlist 
/ layout will vary as a function of: 
•  The size and shape of the display 
•  Other content items (i.e. playlist / layouts) displayed, and 
•  The immersion level of displayed content 

In general, the higher the immersion level for this content, 
the larger the area of its region; at full immersion the largest 
area that the display can accommodate. There is a specific 
condition for both maximum and minimum immersion levels 
where only the video element will be presented regardless of 
the region size. 

There are typically two mechanisms by which the ex-
perience will be adapted in response to the available size 
and shape of this region, the first is the selection, size 
and position of the elements presented, and the second 
is the way in which the content of these individual ele-
ments behaves in response to their own changing size and 
shape (or aspect ratio). As well as a priority of each of the
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elements (where for example, the video may be given top 
priority so that under space constraints it may be the only el-
ement of the experience presented), we will typically define 
a minimum size, since for certain types of content it would 
be preferable to omit the element rather than present it in a 
minuscule form (certainly for text). The height and width can 
also be specified in absolute size, as proportions of the parent 
region, or with a fixed aspect ratio (for video and images). A 
further mechanism for adapting the layout is available, that 
is to subdivide the region into a series of named spans of col-
umns of a defined size; each of these spans can be prioritized, 
and elements targeted to a span or set of spans with fallbacks, 
such that as the region gets smaller, spans will collapse in a 
deterministic order, and the elements can be moved between 
spans if specified as fallbacks. 

As an example of a layout, figure 7 shows a ‘wireframe’ 
of a five-span layout, and how it responds to a reduction in 
horizontal size by the layout engine. In this layout, spans B 
and D have the lowest priority (3; shown in brackets), so col-
lapse as the horizontal space is reduced (taking elements d 
and e with them). Element b has been defined to target spans 
A+B+C+D+E, with A+C+E, and C as fallbacks, and so will 

exist in all forms of the layout as the layout adapts, however 
its content will need to adapt to the changing aspect ratio. 

The way in which the content of these individual elements 
behaves in response to their own changing size and shape 
(or aspect ratio) is somewhat content-dependent. For raster-
based content such as video or images, then a conventional 
scaling is likely most appropriate (and preferable to crop-
ping), but for text, a reflowing may be more appropriate. A 
reduction in font size may be tolerable, although legibility 
at reasonable viewing distance will determine a minimum 
acceptable font size. Unlike a web page layout, where re-
flowing typically results in a ‘longer’ rendered page (with the 
inevitable scroll bars), we shouldn’t overflow our element 
area, and hence an appropriate truncation of the content will 
be necessary. 

The problem domain of large-screen layout is very similar 
to that of adapting web content to a wide range of device 
screen sizes and resolutions which so-called ‘responsive’ 
design [4] is addressing. However, the additional factor of 
immersion, and in our case a fixed screen height imposing 
constraints on reflowing content means that the standard re-
sponsive designs tools do not meet all of our needs. 

III. Companion Applications 
Within a Fresco content presentation, any of the large-screen 
elements can have an associated companion application, 
from a simple ‘branded’ URL for a web site or application, 
though to an interactive Ajax (HTML) application which 
runs within the companion experience. All these applica-
tions are accessible whether the corresponding large-screen 
element has been laid out or not (so for example, even in 
maximum immersion, where only the video element would 
be visible on the large screen, all of the companion appli-
cations and links would still be accessible). Of course these 
companion applications could be a ‘mirror’ presentation of 
the large screen version, although presented appropriately for 
viewing on the companion device. 

IV. Lessons learned 
Certainly a challenge for designers when considering an 
adaptive content presentation for Fresco is to avoid design-
ing a rigid layout or composition of elements that would 
only work with a particular screen size or aspect ratio, and 
instead adopting a more flexible or ‘elastic’ approach to 
layout and composition. Fundamental in determining how 
the experience should adapt is what elements are essen-
tial, and what can and indeed should be sacrificed where 
there is insufficient space. In our experience to date, once 
a wireframe of the large screen layout and companion ap-
plication functionality has been designed, getting a quick 
‘prototype’ of the layout up and running can be invaluable 
before refining the visual design and implementing the in-
teractive and data driven aspects of the large experience 
and any companion interaction.

Figure 7: eXAMPle lAyOut WireFrAMe 
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To date our design and implementation of Fresco con-
tent presentations has been manual (and hence somewhat 
labor intensive!). The content presentations have all been 
for previously produced content, so we have only been 
able to use assets (images and graphics) that were cre-
ated as part of the existing production process (e.g. for 
press packs, web sites and mobile applications), however 
we have been able to build rich experiences limited to just 
these assets. Having the opportunity to plan and capture 
specific assets as part of the broader content commission-
ing and production process would only expand what could 
be created for a Fresco experience. We would anticipate 
a visual timeline and layout authoring tool which could 
expedite the authoring process. We would also expect 
that over time a series of ‘tried and trusted’ layouts would 
emerge, and that certainly for episodic content, re-use of 
a common layout, and for live content, use of pre-defined 
layout using either pre-produced or proxy assets (e.g. im-
ages and graphics) would be pragmatic. 

V. Metadata and Content Delivery 
In order for a Fresco system (i.e. layout engine and client(s)) 
to playback a content presentation, it will need to acquire the 
playlist and layout metadata, as well as all of the supporting 
assets referenced by the playlist. For pre-produced (i.e. non-
live) content then this playlist and layout metadata would be 
acquired prior to the content presentation, with the other as-
sets being acquired in advance of the presentation according 
to the playlist (typically on-demand). For live content it is 
likely that a pre-defined layout would be used, which could 
be published in advance of the video and audio going ‘to air’, 
but that fragments of the playlist would be published on a 
dynamic basis (for example, they could be delivered to the 
layout engine via a suitable server-side push method such as 
web-sockets, server-sent events or http long polling), reflect-
ing the dynamic nature of the live content. Examples of the 
dynamic parts of the metadata might include live broadcast-
er-signaled immersion changes, or updates to sports game 
statistics delivered near-live and presented via a data-bound 
Ajax (HTML) fragment. 

cLosING thouGhts 
Our thinking started when considering the possibilities that 
the display industry will be offering in just a few years when 
the black boxes in the corners of out rooms disappear and 
unobtrusive, frameless, ultra high definition ambient displays 
take their place. In exploring the opportunities this technol-
ogy will offer we have come to consider how content is pre-
sented, and the way in which its various components (current 
and future) will be assembled for the viewer. We have come 
to an appreciation of the way in which control and interac-
tion with such an experience can work both in a personal 
and collective manner. And, in contrast to the ‘lean forward’ 
experience of today’s connected TV we have seen how the 

‘lean back’ experience of Project Fresco requires a sophis-
ticated automatic layout control engine, driven by metadata 
that allows content designers to express how potentially rich 
experiences can adapt to different viewing environments and 
appropriate user immersion. 

As we have explored function, so we have explored form, 
and the PC based solution for a first phase demonstration has 
evolved to a believably scalable and cost effective hardware 
and software architecture. The second phase demonstration 
has validated this architecture, and allowed us to further ex-
plore a range of experiences. 

It is often commented that the role of television in our 
lives has changed dramatically as other devices have fought 
for our time and won our attention. And yet, families and 
groups still wish to spend time together, sharing space and 
switching between personal and collective experiences. A 
developed television experience which embraces this truth, 
and which invites immersion and interaction at appropriate 
levels, must surely be for our industry a goal worth aiming 
for. Project Fresco is, for us, a vehicle to explore this space 
and we are excited by the future we see before us, and the 
reaction we have received. The future is not one where the 
medium is marginalized, but a future in which people will 
truly find a new way of looking at TV. 
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