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Ultra Indefinição
Sim, teremos um mundial de futebol transmitido em 4K. Pelo menos é 
isso que garantem todos os fabricantes de equipamentos dos fluxo de 
trabalho broadcast, da captação à transmissão. Aparentemente a guinada 
final no padrão HEVC, junto da capacidade dos sistemas trouxe uma certa 
empolgação para realizar esta proeza de mercado.

Outro fator que colaborou muito com este cenário, foram os testes para a 
transmissão UHD que foram realizadas durante a Copa das Confederações 
este ano. Conversando com todas as empresas que participaram do processo 
(fabricantes e operacionais), não houve quem relatasse fracasso. E mais do 
que isso, todas são categóricas e sem preocupação de que será possível ter 
Copa do Mundo em 4K da maneira mais tranquila possível.

A maior pressão, porém, não vem de um impulso rumo ao desconhecido 
tecnológico, mas do próprio ambiente de consumo. Televisores 4K já tem 
sido vendidos há algum tempo no Brasil e no mundo. É claro que seus 
preços ainda não chegaram aos patamares acessíveis que os aparelhos HD 
hoje têm, mas a população buscou por novas tecnologias, logo é preciso ter 
conteúdo em 4K.

Há quem diga que isso é uma demonstração clara do que o consumidor 
quer e que ele busca por nova e mais ampla qualidade de imagem. Há de se 
atentar, porém, no real conhecimento que o consumidor padrão possui do 
que é Ultra Definição. Hoje, nos lares brasileiros, vemos diversos televisores 
“Full HD” conectados à serviços à cabo SD, ou satisfeitos com OTTs em 720p.

Este cenário se torna bastante preocupante quando de repente os 
broadcasters podem estar somente perseguindo cumprir promessas geradas 
por estratégias de vendas de fabricantes de televisores. Tal ambiente seria 
um triste e sem sentido fechar de ciclo em si mesmo, onde se produz 
conteúdo para suprir uma demanda criada pelo próprio setor de tecnologia, 
ou uma minoria que de fato entende do assunto.

Outro problema que pode ser levantando é o próprio plano brasileiro de 
recanalização da TV Digital. O processo, que está em andamento em função 
da cessão dos canais 52 à 69 para LTE/4G, não prevê canais para um futuro 
padrão mais avançado como 4K ou qualquer futuro padrão FoBTV. Este 
cenário deixa esta nova tecnologia da Ultra Definição restrita à provedores 
de serviço à cabo e transmissão via satélite.

Isso se torna ainda mais importante com o que vem para o futuro. Durante 
a Copa das Confederações, alguns engenheiros da NHK já estavam testando 
seus padrões 8K, que eles juram que estará disponível para broadcast até 
2020. Muitos encaram este cronograma como um devaneio nipônico, mas 
vale lembrar que o cronograma de transmissão do 1080p, que também 
parecia uma loucura japonesa, foi entregue no prazo.

De qualquer forma, vamos avançando, e criando soluções para que 
estas demandas sejam sempre cumpridas. Afinal de contas, cabe a nós, 
broadcasters, estar preparados para qualquer cenário de transmissão, 
com o melhor produto final possível.

Olímpio José Franco 
Presidente da SET

Revista da SET
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO
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Interferência/4G: Conselho 
de Comunicação fará 
consulta pública

Switch-off

A
pós intervenção da Sociedade Brasileira de Enge-
nharia de Televisão (SET) na Câmara onde explicou 
que com a entrada da tecnologia 4G pode gerar 
interferência no sinal causando a chamada “tela 

preta”, inviabilizando o acesso aos canais de TV aberta, 
deputados fará uma consulta técnica sobre o assunto.

O Congresso Nacional informou que o Conselho de 
Comunicação Social fará uma consulta técnica sobre o 
processo de apagão analógico da televisão no Brasil com 
o compartilhamento da faixa de frequência de 700 MHz 
(megahertz) e os canais de TV aberta (UHF).

Isso porque segundo avaliação da SET, é provável 
que, com a entrada da tecnologia 4G da telefonia móvel, 
ocorra interferência no sinal, inviabilizando o acesso dos 
telespectadores aos canais de TV aberta. O alerta foi feito 
pela conselheira Liliana Nakonechnyj (SET/Rede Globo), 
que pediu ao conselho prioridade para o assunto.

Prazo do governo
O Ministério das Comunicações já anunciou a antecipação 
do calendário previsto para a transferência da faixa de 
700 MHz para o uso da banda larga móvel. O prazo final 
para o desligamento (switch-off) da TV analógica no País 
seria 2016, mas o governo pode promover a licitação no 
final deste ano.

Segundo técnicos e especialistas, nessa transição para 
o sistema digital, os telespectadores que não possuem 
conversor ou aparelho de TV Digital e antena de UHF para 
receber o sinal podem ficar prejudicados.

O tema está na pauta da Comissão de Tecnologia de 
Comunicação do conselho. A sugestão é do conselheiro 
Alexandre Kruel Jobim, que apontou a necessidade de 
mais esclarecimentos sobre o assunto. “Dependendo de 
como isso acontecer, a destinação de faixa, pode preju-
dicar a população que vai ficar, em algumas localidades, 
sem a televisão analógica, tendo que fazer investimen-
tos”, disse Jobim.

Para a consulta técnica, serão convidados representan-
tes do Ministério das Comunicações, da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) e da Sociedade Brasileira 
de Engenharia de Televisão (SET), para darem explicações 
técnicas aos conselheiros.

A Portaria 24/09, do Ministério das Comunicações, es-
tabelece que os canais de 60 a 68 do espectro serão 
destinados exclusivamente aos Serviços de Televisão e 
de Retransmissão de Televisão Pública Digital. Entidades 
da sociedade civil e emissoras públicas “demonstraram 
preocupação com a possível realocação dos canais de 
emissoras públicas e estatais”, numa audiência pública 
realizada em março pela Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel).

A deputada Luiza Erundina, que pediu o debate, diz 
que “a proposta do Ministério das Comunicações é que 
esta faixa de espectro, também denominada de 700 MHz, 
seja destinada à exploração dos serviços de telefonia e 
internet móveis no sistema de quarta geração (4G), que 
permite uma maior velocidade de transmissão de dados, 
de forma mais econômica”.

Ela afirma que “a faixa de 700 MHz abrange, hoje, os 
canais de 52 a 69 do UHF, destinados, em sua maioria, 
à TV aberta, na qual estão alocados também canais de 
emissoras do campo público, a exemplo das emissoras 
do Poder Legislativo, da Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC), das universidades e o Canal da Cidadania [um ser-
viço a ser implantado com a TV digital, com faixas de 
conteúdo para os poderes público municipal, estadual e 
associações comunitárias, com programação local]”.

A parlamentar disse na sessão que “não é justo, nem 
vamos permitir que uma decisão dessa ordem, com as 

Por fernando Moura



BRASVIDEO 
TRABALHO E INVESTIMENTO

A expansão de uma empresa não é só sinal de que as 
coisas vão bem, é garantia para seus clientes de que a com-
panhia continua a investir no mercado e a melhorar cada vez 
mais seus serviços. Pelo menos este é o caso da Brasvideo, 
empresa do setor broadcast que atua há 13 anos no seg-
mento de automação e projetos para broadcast e que agora 
expande para uma nova sede.

Somando o novo escritório à sua área já instalada, agora 
são mais de 400 metros quadrados divididos entre a área de 
projeto, suporte, administração e comercial. “Foi uma necessi-
dade que veio de uma leitura nossa de que o mercado estava 
demandando mais do que simples representantes comerciais 
de marcas consagradas”, explica Martin Bonato, diretor co-
mercial da empresa. 

Ciente da demanda cada vez maior por projetos, instala-
ção, treinamentos em idioma local e todo o suporte de pós 
venda, a Brasvideo aceitou o desafio de ampliar a equipe. 
“Estamos em um momento de mercado que os médios e pe-
quenos canais estão mudando o fluxo para digital e equipan-
do para HD, nem sempre estas pequenas empresas possuem 
todo um pessoal de engenharia, e é ai que surgiu a necessi-
dade termos este pessoal para o trabalho”, comenta Bonato. 

Com esta nova filosofia funcionando de forma bem resol-
vida, a expansão veio como consequência. “Estamos expan-
dindo, aumentando a atividade e o valor agregado à cada 
projeto”, conclui Bonato.

Mundo TI
E não é só em questões de pré e pós venda que a Brasvideo 
tem se preocupado em renovar sua mão de obra. A conver-
gência entre os universos do TI e do Broadcast para uma 
coisa única, tem criado, em diversas empresas do setor, a 
necessidade de abrir uma nova ala em seus negócios com 
a capacidade de fornecer serviços para este nicho cada vez 
mais popular.

No caso da Brasvideo, este é uma preocupação que vem 
de longa data. Com seus primeiros investimentos em profis-

sionais ainda em 2002, hoje a empresa conta com mais da 
metade de seu quadro de técnicos ligados à área de Tecnolo-
gia da Informação, inclusive com gerentes de projeto específi-
co para este segmento.

Cases
Claro que este crescimento todo reflete na quantidade de 
trabalhos que a Brasvideo tem entregue à seus clientes. Só 
nos últimos 18 meses, foram 14 projetos de grande porte 
com soluções turn-key de diferentes pontos do fluxo de tra-
balho broadcast.

Um exemplo atual deste esforço é a parceria com o canal 
Esporte Interativo, que está expandindo suas operações no 
Rio de Janeiro. Para este novo investimento, o canal contou 
com a Brasvideo em praticamente todo o projeto. 

Plataforma de trabalho digital HD, automação, Media As-
set Management, Controle Mestre, gerador gráfico, grafismo 
e toda a infraestrutura de dois novos estúdios são algumas 
das ações que a integradora está realizando para a EI. “Não é 
exatamente nosso maior projeto, mas sem sombra de dúvida 
é o mais completo”, afirma Bonato.

Outro trabalho que merece destaque é a a conectorização 
do estádio do Maracanã para a Copa do Mundo FIFA 2014. A 
Brasivideo está realizando a passagem de uma rede de fibra 
óptica e triax completa com mais de 350 pontos por todo o 
estádio, para que os carros das emissoras possam chegar na 
hora de transmitir e se plugarem, sem se preocupar em fazer 
a passagem dos cabos por todo o estádio.

Além disso, a empresa ainda executando toda a parte de 
Controle Mestre e Automação para a Empresa Brasil de Co-
municação. O projeto já foi concluído em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Brasília e deve começar a ser implantado no Mara-
nhão ainda este ano.

“Fora isso ainda poderia citar o trabalho de Acervo com a 
Multi-Rio, a atualização completa da TV Vanguarda ou a estru-
tura da TV Sesc”, finaliza Bonato. De fato, grandes trabalhos 
recompensando um grande investimento no mercado.

Brasvideo.indd   8 08/11/13   13:20
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CanaIS públICoS E pRIvadoS TERão CobERTuRa 
aTual GaRanTIda

Na audiência o governo garantiu que os resultados dos 
testes de interferência entre radiodifusão e internet, a se-
rem realizados pela Anatel, irão nortear as medidas que 
serão adotadas como obrigação na faixa de 700MHz.
Segundo o Ministério das Comunicações, todos os ca-
nais que na atualidade estão em funcionamento acima 
do 51, públicos e privados, serão remanejados e terão 
sua cobertura atual garantida. 
Isso foi o que assegurou a secretária substituta de Ser-
viços Eletrônicos do Ministério das Comunicações (Mini-
Com), Patricia Ávila, em audiência pública na Comissão 
de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. “Para 
isso, serão adotadas soluções técnicas visando à otimi-
zação do uso do espectro”, afirmou.
Durante a audiência pública realizada no Congresso, que 
teve como tema “Televisão Pública e o uso das radiofre-
quências na faixa de 698 MHz a 806 MHz”, a secretária 
falou da viabilidade da atribuição, destinação e distribui-
ção dessa faixa pela Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) para serviços de telecom e da necessidade 
do replanejamento de canais. Segundo Patricia Ávila, o 
prazo de conclusão desse estudo pela Anatel termina na 
primeira quinzena de novembro.
“Não vai haver problema de realocação de canais. Have-
rá lugar para todos eles na faixa 700 MHz, hoje ocupada 
pelas emissoras de televisão analógicas e que será des-
tinada à banda larga”, destacou a secretária substituta, 
que lembrou também da possibilidade de correção de 
coordenadas geográficas ou de potência necessária para 
a adequada cobertura da área de serviço.
Ao final da apresentação, Patrícia observou que o 
custo do remanejamento desses canais ficará por 

conta da licitação da faixa de 700 MHz. “A licitação 
só ocorrerá depois de concluído o replanejamento 
de canais e de identificados os problemas de inter-
ferência”, ressaltou.
Segundo a secretária, os resultados dos testes de inter-
ferência entre radiodifusão e internet, a serem realizados 
pela Anatel, irão nortear as medidas que serão adotadas 
como obrigação na faixa de 700MHz.
A audiência foi realizada na Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática, porque alguns par-
lamentares questiona o que se vai passar com  os canais 
de 52 a 69 do UHF, destinados, em sua maioria, à TV 
aberta e emissoras do campo público, como os canais 
do Poder Legislativo, da Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC), das universidades e o Canal da Cidadania (um 
serviço a ser implantado com a TV digital, com faixas de 
conteúdo para os poderes público municipal, estadual e 
associações comunitárias, com programação local).

implicações que têm, com o interesse público que está 
em jogo, vamos deixar tomar da forma como está sendo 
tomada, só numa visão tecnológica, não sei se é só isso. 
Então não é possível aceitar, admitir que nessa decisão 
seja batido o martelo sem que esta Casa seja ouvida.”

Alexandre Kieling da Associação Brasileira de Televisão 
Universitária (ABTU), disse na Câmara que  o governo tinha 
sido prometido anteriormente que seriam destinados as 
TVs públicas os canais 52 a 69 o que possibilitaria ampliar 
o acesso da população a emissoras como TV Câmara e TV 
Brasil, e esse compromisso não foi cumprido. Por isso, ele 
acusa o governo de repassar para empresas com interesse 
econômico um espaço que poderia ser usado para trans-
mitir conteúdo para a cidadania. “A ABTU se declara forte-
mente contra a transferência da faixa de frequências de 700 

megahertz, destinadas originalmente aos canais públicos 
de televisão à exploração privada de empresas de teleco-
municações. A TV pública aberta e gratuita presta serviços 
que o 4G e o wi-fi não conseguem prestar.”

Segundo o deputado Jorge Bittar, do PT do Rio de Ja-
neiro, a Comissão de Ciência e Tecnologia, da qual é vice-
-presidente, vai estabelecer um cronograma para acompa-
nhar a possível decisão do governo de destinar os canais 
até então destinados à TV aberta para as empresas de 
internet móvel rápida.

*Com MiniCom, Agência Câmara, Agência Senado e Rádio Câmara

fernando Moura
Revista da SEt

 fernando.moura@set.org.br
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Ministro critica cidades com 
leis rígidas para instalação 
de antenas de celulares
o ministro das Comunicações, paulo bernardo, criticou as 
cidades que têm legislações muito restritivas para a 
instalação de antenas de celulares. 

AudiênciA PúblicA: lEi dE AntEnAS

S
egundo o Minicom, atualmente, os municí-
pios têm legislações diferentes sobre o tema 
e alguns têm várias etapas de licenciamento, 
o que faz com que o trâmite para conseguir 

a licença chegue a levar até um ano e meio.
Na audiência pública realizada na Câmara, o Mi-

nistro citou o caso de Porto Alegre, que tem até 
sete etapas de licenciamento, e de Campinas, que 
proíbe a instalação de antenas perto de hospitais, 
escolas e creches. “Em qualquer cidade, a munici-
palidade vai reagir se a gente quiser espetar um 
monte de antenas, mas existem hoje muitos meca-
nismos para melhorar isso, como antenas de pe-
queno porte. Não justifica o município fazer uma 
lei e colocar critérios que não têm base científica 
para estabelecer o limite de radiação”, disse Ber-
nardo, em audiência pública da comissão especial 
sobre a Lei de Antenas.

Para Bernardo, com a aprovação do Projeto de 
Lei 5.013/13, que estabelece normas para a implan-
tação e o compartilhamento da infraestrutura de 
telecomunicações, o prazo para a concessão de li-
cenças para a instalação de antenas pode ser redu-
zido para 60 dias. “A aceleração da implantação da 
infraestrutura é fundamental para melhorar a quali-
dade do serviço, até porque a reclamação sobre a 
qualidade é cada vez maior”, disse o ministro.  

O ministro disse que é preciso harmonizar as le-
gislações sobre o tema. Segundo ele, já existe uma 
lei (11.934/2009) que estabelece limites de emissão 
de radiação definidas pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Além disso, a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) tem competência técnica 
e legal para fiscalizar emissão de radiação e um sis-
tema online que permite acesso às medições feitas 
em todo o país.

O projeto prevê a uniformização, simplificação 

e agilidade de procedimentos e critérios para a 
outorga de licenças pelos órgãos competentes, a 
minimização dos impactos urbanísticos, paisagís-
ticos e ambientais e a ampliação da capacidade 
instalada das redes, com atualização tecnológica e 
melhoria da cobertura e da qualidade dos serviços. 
Também devem ser melhoradas as ações de pre-
caução contra os efeitos da emissão de radiação 
das antenas e o incentivo ao compartilhamento de 
infraestrutura de redes.

Por Redação

Redação
Revista da SEt

 redacao@set.org.br

O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, participou 
de audiência pública da Comissão Especial da Câmara 
que discutiu o Projeto de Lei 5013/13, conhecido como 
Lei Geral de Antenas. E/D: o presidente da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, deputado Paulo Abi-Ackel; e o 
ministro Paulo Bernardo.
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DB6
INTELLIGENT LOUDNESS MANAGEMENT

► One-Step Loudness Management - Plug & Play with the Powerful LoudnessWizard™ Algorithm
► True Value - Cost-Effective, High-Density, Audio at Its finest
► Forever Compliant - Be Compliant Today, Stay Compliant Tomorrow

tcelectronic.com/db6
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alex Kossuta novo 
Country Manager do brasil
a chegada do executivo reforça a relevância do mercado 
brasileiro para as estratégias do grupo, Kossuta será responsável 
pela operação da Screen Service no brasil e pelas atividades de 
marketing e vendas globais.

ScREEn SERvicE

E
m comunicado ao merca-
do, a Screen Service Bro-
adcasting Technologies, 
especializada na produção 

de equipamentos e serviços para a 
transmissão de sinal de televisão di-
gital, informou a nomeação de Alex 
Kossuta ao cargo de vice-presidente 
de vendas e marketing, e Country 
Manager do Brasil. 

O anúncio da empresa faz parte 
da decisão da Screen Service de 
implementar uma nova estrutura 
de vendas distribuída por áreas 
geográficas e reforça a relevância 
do mercado brasileiro para as es-
tratégias do grupo. “O Brasil está 
no centro das estratégias do nosso 
grupo. O mercado brasileiro tem grande represen-

tatividade para a empresa. Vamos 
trazer mais recursos, mais pesso-
as, mais investimentos e nova or-
ganização para o Brasil!”, declara 
Kossuta em comunicado 

O executivo já foi responsável 
pelo controle de gestão e pela 
área de vendas, em multinacio-
nais, na Itália e nos Estados Uni-
dos.  No currículo do executivo 
contam empresas como Motorola, 
na qual ocupou o cargo de diretor 
de Contas Internacionais, assim 
como na Blackberry, onde atuou 
como diretor América Latina.

Por fernando Moura

fernando Moura
Revista da SEt

 fernando.moura@set.org.br
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Honduras escolhe o 
padrão nipo-brasileiro 
de Tv digital
Com a entrada deste país, centro-americano chega a 15 o 
número de nações com sistema ISdb-T.

iSdb-t

C
ontinua a expansão do 
padrão nipo-brasileiro de 
televisão digital, agora o go-
verno de Honduras anunciou 

a adoção do sistema ISDB-T (Integrated 
Services Digital Broadcasting - Terrestrial) 
como padrão para TV Digital terrestre. No 
dia 9 de janeiro de 2007 com a resolução 
NR001/07, Honduras havia optado pelo sistema 
americano, mas acabou revertendo essa decisão. 

Assim, Honduras é o terceiro país na América Cen-
tral a escolher o ISDB-T como sistema de TV Digital, e 
o 15º no mundo. Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, 
Peru, Equador, Venezuela, Costa Rica, Filipinas, Botswana e Guate-
mala já optaram pelo ISDB-T, além de Brasil e Japão.

A Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), órgão re-
gulador de Honduras, ressalta que vários países adotaram o padrão 
ISDB-T porque o sistema combina características técnicas que permi-
tem uma melhor cobertura e utilização do espectro. Além disso, facilita a 
prestação de outros serviços que beneficiam a população.

Segundo o Minicom, a escolha de Honduras se deve a que “o padrão 
nipo-brasileiro proporciona maior qualidade da imagem e do som, possibilita 
a interatividade com o telespectador e acesso por dispositivos móveis, como 
celulares, tablets e aparelhos GPS. Outra vantagem é que o Brasil e o Japão ofe-
recem oferta de capacitação tecnológica e transferência de tecnologia aos países 
que optam pelo sistema”.

Para o governo brasileiro, esta decisão “fortalece a estratégia de expansão do 
ISDB-T para os demais países da América Central, assim como de outros continen-
tes. El Salvador, Belize e Nicarágua também demonstram interesse pelo padrão 
nipo-brasileiro, mas ainda não divulgaram qual sistema adotarão”.

Fontes da Conatel consultadas pela Revista da SET disseram que a mudança de 
norma se deve a que foram poucos os operadores/canais que adotaram e já trabalha-
vam com o padrão ATSC em Honduras, por isto, a migração para o ISDB-T não deve 
causar maiores inconvenientes na transição. Segundo informou a agência reguladora, 
os operadores de TV hondurenhos terão um prazo máximo de 5 anos para migrar ao 
padrão ISDB-T. 

Fonte: MiniCom e agências internacionais

Por fernando Moura

fernando Moura
Revista da SEt

 fernando.moura@set.org.br
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FLUXO ÁGIL, 
CRIATIVIDADE RENTÁVEL

U
ma das missões recentes da fa-
bricante Grass Valley tem sido 
transformar a forma como se tra-
balha com broadcast. Lançando 

produtos cada vez mais simplifi cados e 
com grande capacidade de adaptabili-
dade, a marca tem mostrado que é pos-

sível construir um fl uxo de trabalho mais amigável 
ao profi ssional. E o GV Stratus é mais uma das provas disso.

Construído para ser uma ferramenta de produção de mídia não-linear, o 
Stratus é fruto de uma ampla análise da Grass Valley buscando rompar as barreiras entre usuários, tecnologia e 
conteúdo em uma plataforma unifi cada, adaptável e baseada em software. 

O Stratus é a solução perfeita para equipes que buscam criar, processar e acessar a mídia em uma única 
ferramenta. O sistema é pensado para um framework de produção colaborativo de forma organizada e com 
alta rentabilidade. 

Entre as habilidades do produto estão a inclusão de ferramentas para ingest, edição, adição de conteúdo, 
registro, transferência e playout. Focada em uma usabilidade simplifi cada, o Stratus é ágil, atualizável e extre-
mamente adaptável, garantindo a possibilidade de criar novas metodologias de trabalho mais efi cientes.

A grande sacada desta adaptabilidade é a interface baseada em desktop do produto. Este formato permite que 
cada equipe confi gure seu ambiente de traba-
lho de acordo com as tarefas que mais usam, 
agilizando processos e criando atalhos.

Por fi m, o Stratus é baseado na plataforma 
K2 com capacidades de compartilhamento de 
serviços proxy, EDL, listas de reprodução e 
metadados. Possui interface e APIs que permi-
tem total integração com outras plataformas.

Pode não ser que o GV Stratus seja de 
fato um novo paradigma na produção au-
diovisual, mas sem sombra de dúvida é um 
aprimoramento deste padrão. Um aprimo-
ramento rentável que deve no mínimo ser 
levado em consideração.

Grass Valley_137.indd   8 08/11/13   13:21
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nomeado novo responsável 
pela américa latina 
leonel da luz é o vice-presidente de vendas para américa 
latina ficando em Miami  de onde reportara diretamente para 
o vice-presidente sênior de vendas e marketing da Miranda 
Technologies, Steve Ronneberg.

MiRAndA

M
iranda Technologies, uma das marcas 
do grupo americano Belden, fornecedo-
ra global de soluções integradas para 
sistemas de produção e reprodução de 

sinais para o segmento de broadcast anunciou a 
contratação de Leonel da Luz. Ele possui mais de 
20 anos de experiência no mercado de broadcast. 
Sua mais recente experiência profissional, foi como 
gerente de novos negócios pela empresa Harris 
Broadcast nas regiões da América Latina e Caribe. 
Sua trajetória profissional inclui uma série de proje-
tos tecnológicos e estratégicos na TV Anhanguera, 
CIS Group e Grass Valley.

Marcos Lopez, presidente da Miranda disse que 
“a grande experiência de Leonel no fornecimento 
de tecnologia e integração de sistemas na América 
Latina e Estados Unidos, é refletida em seu his-
tórico profissional de grande sucesso em vendas 
e gestão de negócios. Nossos clientes e parceiros 
destas regiões serão beneficiados com o seu exper-
tise, que com certeza vai contribuir para o desen-
volvimento e expansão da marca Miranda para o 
mercado broadcast”.

Leonel é formado em engenharia eletrônica pela 
Escola de Engenharia Mauá, de São Caetano do 
Sul, Brasil, além de ter feito uma pós-graduação 
em engenharia de transmissão digital de TV e um 
MBA em Administração de empresas. “Miranda tem 
realizado uma transição rápida e bem-sucedida de 
uma empresa transacional para uma companhia de 
soluções em broadcast. Estou muito contente pela 
oportunidade de transmitir seus benefícios – aju-
dar e entregar – soluções inigualáveis para esse 
mercado contagiante e em forte expansão, o qual 
conheço muito bem”, afirma Leonel.

Por Redação

Redação
Revista da SEt

 redacao@set.org.br
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Closed Caption: Não perca uma palavra!

X-ON 75 - Sistema Gerador de Legendas Ocultas 

• Reconhecimento de fala

• Produção On Line e Off Line

• Multiusuário

• Multilínguas

• Validação em tempo real

A dupla ENC25 e X-ON75 formam o mais eficiente 
Sistema Gerador de Closed Caption. Com uma interface 
de operações simples e intuitiva em HTML5, utiliza-se 
do estado da arte em reconhecimento de fala, permitindo 
a geração de legendas ocultas simultaneamente de forma 
on line e off line, tanto em modo PopOn como 
em modo RollUp. 
Possui ainda entrega consistente de informações 
através de um sistema de validação, evitando que dados 
incorretos sejam enviados para o ar.
Integração com Sistemas de Jornalismo e 
Teleprompter (INews, ENPS, EasyNews, etc). 
O fluxo de saída pode ser direcionado para interfaces 
Serial e Ethernet com controle dos codificadores.
Aderência às normas ABNT 15610-1, CEA-608,  
CEA 708 e ARIB-B37.

XDA 13 - Sistema de Censura e Monitoramento

ENC 27 - Codificador de Comunicação Externa

Permite a comunicação em tempo real durante transmissões ao vivo 
entre estúdio e equipamentos de externa em campo, usando o próprio 
sinal ISDB-T.

Vantagens

• Áudio criptografado;
• Custo de transmissão zero;
• Robustez e alcance do sina;
• Mobilidade - tira a necessidade 
  de unidades móveis de 
  equipamentos.

Caráter Coordenativo

Possibilita:
• Sugestões de pergunta e 
  direcionamento da entrevista;
• Instruções de corte e tempo falante;
• >> Está no ar >>

Faz a gravação completa da programação da emissora, 
incluindo todos os fluxos de áudio e vídeo, legendas ocultas, 
dados e guia eletrônico de programação, através do sinal 
DVB-ASI ou sinal do ar.
Permite a gravação dos os serviços simultaneamente
(1SEG e Full-SEG, por exemplo). O armazenamento interno,
permite até 90 dias de programação.
O conteúdo gravado pode ser analisado e pesquisado com 
extrema facilidade de qualquer lugar via interface gráfica web 
multiusuário em HTML5, resgatando informações desejadas 
sem interromper o processo contínuo de gravação.
Responsável por gerar relatórios de aderência e clipping.

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

the power of simplicity
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Centros de mídia 
começam a ser construídos
Esta é a primeira vez que as obras dos núcleos de imprensa não 
são financiadas com recursos públicos.

JogoS olíMPicoS

A
s obras para instalação das fundações 
do Centro Internacional de Transmissão e do 
Centro Principal de Mídia (IBC e MPC, na sigla 
em inglês) foram iniciadas esta semana.

Ao contrário de edições anteriores dos Jogos Olím-
picos, esta é a primeira vez que as obras dos núcleos 
de imprensa não são financiadas com recursos públi-
cos. No Rio, o financiamento é feito por meio de uma 
Parceria Público-Privada (PPP). Desta forma, após o 
evento, o destino das instalações vai ficar sob respon-
sabilidade da iniciativa privada.

Assim, o International Broadcast Center (IBC), cen-
tro destinado às emissoras de TV e rádio com direitos 
de transmissão dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 
em 2016 vai custar cerca de R$ 400 milhões.

As edificações
O IBC terá 85 mil metros quadrados de área constru-
ída, capacidade para cerca de 10 mil pessoas e fun-
cionará 24 horas por dia durante os Jogos. As funda-

ções da instalação compreendem predominantemente 
a instalação de estacas metálicas que formarão as 
estruturas de sustentação do prédio. Ao todo, serão 
utilizadas 5 mil toneladas de perfis metálicos nas fun-
dações do IBC.

As instalações Centro Principal de Mídia têm 27 
mil metros quadrados de área construída. Na área do 
MPC, serão construídos 410 metros lineares de pa-
redes de contenção e executadas 200 estacas, que 
resultarão na utilização de 14 mil metros cúbicos de 
concreto e 415 mil quilos de aço. 

Parte das obras do Parque Olímpico é realizada 
pela Concessionária Rio Mais, com coordenação da 
Prefeitura por meio da Empresa Olímpica Municipal, 
RioUrbe e da Subsecretaria de PPPs da Secretaria Mu-
nicipal da Casa Civil.

Por Redação

Redação
Revista da SEt

 redacao@set.org.br

©
 F

ot
o:

 R
en

a
to

 S
et

te
 C

a
m

a
ra

/E
o

M





20   Revista da SET  |  outubro

reportagem | RTVs

Mutirão regularizará 
retransmissoras de 
TV em todo o País

O objetivo do governo Federal é agilizar e 
desburocratizar as demandas de outorga de 
RTV, além de garantir a cobertura do serviço 

à população.
O Ministério das Comunicações, por meio de porta-

ria publicada no Diário Oficial da União, institui força-
-tarefa para regularizar as retransmissoras de Televi-
são que operam sem autorização do governo – entre 
6 mil e 10 mil estações em todo o País, segundo as 
suas estimativas.

O mutirão que pretende regularizar o Serviço de 
Retransmissão de Televisão – RTV, começará em Mi-
nas Gerais e posteriormente chegará aos estados da 
Bahia e Paraná. O maior número de demandas de 
radiodifusores e da população atendida, além da dis-
ponibilidade de espectro, foram os critérios levados 
em conta para a escolha dos primeiros Estados, que 
foi feita para beneficiar diferentes regiões (Sudeste, 
Nordeste e Sul).

A secretária substituta de Serviços de Comunicação 
Eletrônica do MiniCom, Patricia Ávila, explicou que o 
objetivo da medida é garantir a qualidade do serviço 
que é oferecido à população: ”O governo não pode 
deixar as pessoas sem acesso à televisão. Se existem 
locais nos quais a televisão não chega oficialmente 
ou não é regularizada, nós temos de legalizar pensan-
do no acesso da população aos meios de comunica-
ção, que não pode correr o risco de ficar sem o sinal 
de televisão”, afirmou, lembrando que a força-tarefa 
também pretende agilizar e desburocratizar pedidos 
de outorgas – além de contribuir para a expansão do 
serviço de RTV.

O secretário-executivo interino do MiniCom, Genil-
do Lins, ressaltou que a atuação irregular das retrans-
missoras é um crime: “A qualquer momento, a Anatel 

O objetivo do governo Federal é agilizar e desburocratizar as 
demandas de outorga de RTV, além de garantir a cobertura do 
serviço à população.

Por Fernando Moura

Para o secretário-executivo interino do MiniCom, Genildo 
Lins, a atuação irregular das retransmissoras é um crime.
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Don’t let your loudness drive viewers away
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HD TV is about so much more than just great picture 
quality – high resolution audio matters too. Just how 
disappointed will your viewers be if they experience 

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

‘loud commercial problem’ is a common complaint 
amongst digital television viewers and can even drive 

them away from a channel.

Now, Axon has developed a simple, cost-effective 
and reliable solution based on proven technology the 

DLA42 provides you with complete peace of mind, 
and it possesses the company’s trademark ultra 
compact modular design, simple installation and 

intuitive operation.

Don’t let your loudness become a problem,      
come and talk to Axon.

www.axon.tv

Loudness halfpage 21 x14 + 5mm bleed no-visit-us.indd   1 3-5-2013   14:55:29
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.pode verificar que existe um serviço clandestino, la-
crar a estação e abrir uma ação criminal. Isso é um 
problema para a população, que corre o risco de ficar 
sem o sinal de televisão”.

A portaria integra o acordo de cooperação celebra-
do entre o MiniCom e a Anatel, em novembro de 2012, 
para o cumprimento de política pública que garanta à 
população o acesso à programação transmitida pelo 
serviço de retransmissão (RTV) e estabeleça parâme-
tros para a fiscalização do setor.

Serviço de RTV
A retransmissora é uma estação utilizada pela emis-
sora principal (a geradora) para fazer sua progra-
mação chegar a cada vez mais cidades. Essa esta-
ção apenas retransmite o sinal da geradora, não 
podendo ter programação própria, exceto na região 
da Amazônia Legal, onde as RTVs  - Serviço de 
Retransmissão de Televisão – podem inserir uma 
parte de conteúdo próprio.

Patricia Ávila, secretária substituta de Serviços de Comu-
nicação Eletrônica do MiniCom, garante que o mutirão irá 
permitir a desburocratização do processo.

Fernando Moura
Redação: Revista da SET

fernando.moura@set.org.br
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RTVs

PRiMEiRO EDiTAl PARA MinAS GERAiS
Edital convoca interessados em regularizar retransmissoras de TV de Minas Gerais

Edital publicado na quinta-feira, 24 de outubro de 2013, 
no Diário Oficial da União convoca as pessoas jurídicas 
e entidades do Estado de Minas Gerais interessadas 
no serviço de regularização de retransmissoras de tele-
visão (RTV) que operam sem autorização do governo.
O documento convoca “as pessoas jurídicas interes-
sadas em executar o Serviço de Retransmissão de Te-
levisão, ancilar ao Serviço de Radiodifusão de Sons 
e Imagens, em caráter secundário, com utilização de 
tecnologia analógica, no estado de Minas Gerais”.
Para isso, a documentação deve ser encaminhada à 
sede da delegacia regional do Ministério das Comuni-
cações em Belo Horizonte (Avenida Afonso Pena, 1270, 
térreo), no dia 4 de novembro 2013, no período das 
8h às 15h. Se não houver possibilidade de todas as 
demandas serem protocoladas, serão distribuídas se-
nhas para atendimento no dia seguinte.
O Ministério das Comunicações informou que os re-
querimentos com documentação incompleta ou fora 
dos padrões estabelecidos nos anexos da portaria nº 
282/2013 - Portaria nº 282, de 25 de setembro de 
2013, publicada no Diário Oficial da União de 27 de 
setembro de 2013 – que instituiu força-tarefa para re-
gularizar as retransmissoras de televisão que operam 
sem autorização do governo – entre 6 mil e 10 mil 
estações em todo o país, de acordo com estimativas.
O edital afirma que “visando à habilitação técnica, 

dever-se-á protocolar para cada localidade onde se 
deseje executar o serviço à documentação remanes-
cente do Anexo I e do Anexo II da Portaria nº 282, 
de 2013, acompanhada do competente requerimento, 
devendo ser apresentado, no momento do protocolo, 
o comprovante de entrega da documentação relativa 
à habilitação jurídica” e que “somente poderão ser 
protocolados dez requerimentos por vez, por interes-
sado, acompanhados da documentação pertinente à 
habilitação jurídica ou técnica, devendo o interessado 
se dirigir ao final da fila para protocolar os pedidos 
excedentes”.
As análises de outorgas que não forem concluídas até 
o próximo dia 8 de novembro de 2013 serão enviadas 
à sede do MiniCom em Brasília para dar prossegui-
mento aos processos.
Depois do Estado de Minas Gerais, o mutirão chegará 
– segundo fontes do Ministério das Comunicações – à 
Bahia e ao Paraná. Os critérios para a escolha dos pri-
meiros Estados “foram o maior número de demandas 
de radiodifusores e da população atendida, além da 
disponibilidade de espectro”, explica um comunicado 
do MiniCom.

Para obter o formulário:
http://mc.gov.br/radio-e-tv/acoes-e-programas/forca-
-tarefa-de-rtv

Segundo estimativas do governo operam sem autorização entre 6 mil e 10 mil estações de RTV em todo o País.
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Um dos temas principais tratados no Congresso 
SET 2013 foi o FoB TV (Future of Broadcast Te-
levision), moderado por Liliana Nakonechyj. A 

iniciativa foi criada em abril de 2012 pelas principais 
organizações mundiais de TV, visando estabelecer para 
próxima geração um sistema de transmissão de televi-
são unificado. 

O Comitê Técnico do FoB TV formou dois grupos 
de trabalho para delinear os objetivos do fórum: “Para 
estabelecer requisitos comuns para um novo padrão de 
transmissão terrestre, aplicável a dispositivos móveis 
e compatível com conectividade internet, Ultra HDTV e 
novos sistemas de codificação como HEVC”.

Na palestra ficou claro que o sistema Super Hi-Vision 
(SHV), que esta sendo desenvolvido pela emissora públi-
ca japonesa, NHK, tem como objetivo criar uma experiên-
cia mais intensa para o espectador devido a alta qualida-
de da imagem. O sistema possui uma resolução de 7680 
X 4320 pixels, o que resulta em “imagens incrivelmente 
realistas”, além do áudio com sistema multicanal 22.2. 

Yoshiaki Shishikui, da NHK afirmou que o sistema 

está sendo baseado na visão humana e sua capacida-
de de absorção de informações. Os testes estão em 
pleno desenvolvimento no Japão tanto que Shishikui 
apresentou um cronograma que chamou a atenção dos 
presentes. Espera-se para 2020 a primeira transmissão 
via satélite no sistema 8K.

Para Shishikui, o Super Hi-Vision desenvolvido pela 
NHK será o futuro sistema de transmissão e proporcio-
nara aos telespectadores a sensação de realidade mais 
intensa. “O sistema de vídeo com 7680 x 4320 pixels 
proporciona imagens tão reais que os espectadores 
quase sentem que estão presentes nas cenas transmi-
tidas e do sistema de som multicanal 22.2 produz um 
somem espaço tridimensional, que amplia a sensação 
de realidade e presença”. 

No ano passado, a NHK apresentou uma grande 
amostra de SHV nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, 
em colaboração com a OBS e a BBC. “Reafirmamos 
que o sistema de audiovisual do SHV oferece ampla 
sensação de realidade para o público, de modo que se 
sintam como se estivessem nas instalações olímpicas, e 
que tem potencial de elevar a sensação do espectador 
a um novo nível. Após as Olimpíadas de Londres, as 
promoções para o início da realização de UHDTV foram 
aceleradas no Japão. Como uma força motriz, o Next ge-
neration Television and Broadcasting promotion Forum 
(NexTV-F) foi fundado em maio”.

Joe Seccia, da Harris, apresentou os estudos que es-
tão sendo feitos para o desenvolvimento do sistema 
ATSC 3.0 com o mesmo objetivo do padrão japonês: 
“criar uma experiência ainda melhor que o HDTV para o 
telespectador. Essas novas possibilidades têm por ob-
jetivo agregar valor à transmissão broadcasting fazendo 
com que o negócio continue viável e seja estendido a 
toda cadeia de valor e uso eficiente do espectro”. 

A moderadora da sessão, Liliana Nakonechnyj (SET/
TV Globo), disse à Revista da SET que na sessão “os 

reportagem | Congresso SET 2013 – Parte II

Além do HD!
Nesta segunda parte da cobertura do Congresso SET 2013 
daremos destaque as tendencias e FoB TV (Future of Broadcast 
Television), o Broadband, aos desafios da rádio frente a 
digitalização e as mudanças que podem ocorrer com a 
migração da AM para o FM, segunda tela, e muitos outros 
temas nas 45 palestras em mais de 90 horas de debates 
realizados em São Paulo entre 19 e 22 de agosto passado.

Por Fernando Moura e 
Francisco Machado Filho *
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presentes tiveram a oportunidade de verificar o que 
está sendo pensado e testado para a o futuro da te-
levisão” e que as tecnologias estão estimulando este 
futuro a chegar bem mais cedo. Já que em definitiva, 
a questão parece ser: Qual o futuro da televisão? Será 
possível um padrão único de transmissão? 

Liliana explicou que hoje, o FoB TV conta com 66 
membros, incluindo os seus 13 fundadores. Estes de-
senvolveram a partir de casos de uso, 12 cenários ten-
tando criar um “padrão global de broadcasting”; onde 
seja possível a recepção móvel de conteúdo local HD 
em qualquer lugar com dispositivo móvel (smart phone, 
tablet etc) com a robustez suficiente para usufruir dos 
contéudos; um uso eficiente e flexível do espectro me-
diante a transmissão co-canal e em canais adjacentes,  
serviços distribuídos em mais de um canal de RF.

Ainda é precisa a interoperabilidade de redes median-
te uma combinação de  broadband e broadcast com sin-
cronização de conteúdos e chaveamento  seamles A TV 
do futuro precisa suportar serviços interativos com estru-
tura de comunicações bidirecionais; e múltiplos tipos de 
exibição: 3DTV, Multi-View, e Multi-Screen.

Liliana explicou, ainda, que é necessário criar condi-
ções para a utilização de UHDTV com áudio imersivo e 
target advertising. Além de possuir serviços interativos 
e personalizados; e acessibilidade, segundo é definida 
pelo relatório ITU-R BT.2207-1 que descreve como o bro-
adcasting deve prover serviços para pessoas com defi-
ciências (ex. Deficiências auditivas, visuais, cognitivas, 
idosos etc). Finalmente, a TV do futuro precisa enviar aos 
seus telespectadores alertas de emergência como os en-
viados durante o Tsunami acontecido no Japão em 2011 
para alertar as pessoas ante desastres naturais.

Resumindo, para Liliana, a “arquitetura do FoBTV 
deve suportar todos os padrões existentes de DTV, fu-

turos padrões harmonizados e novas tecnologias, bem 
como interfaces flexíveis para a colaboração de  Broad-
cast e Broadband e serviços interativos”. 

A nível local, o painel: Consumo: qual será o futuro 
da televisão brasileira? TV aberta, TV por assinatura, TV 
Web, vídeo na internet...? Trabalhou as transformações 
do mercado, as suas tendências e possibilidades futuras.

O palestrante Marcelo Coutinho (Portal Terra), falou 
sobre como  a empresa está saindo do modelo do bro-
adcast e entrando no modelo de consumercast, no qual 
o consumidor quer guiar a sua própria experiência. “O 
consumidor hoje não quer mais estar submetido à en-
genharia do software ou seja lá o que for”, explicou.

De acordo com ele, o que “nós vendemos não é 
conteúdo, mas sim a atenção das pessoas atraídas por 
ele. Assim, a saída é encontrarmos formas de otimizar 
a atenção do telespectador”. Ele também lembrou que 
o consumo de conteúdo pela internet já é maior do que 
através de revistas e jornais, que o tempo das pessoas 
navegando na internet já é maior do que assistindo TV 
e que quem faz as duas coisas ao mesmo tempo volta 
sua atenção para a internet. “Não adianta a gente pen-
sar um meio versus o outro. Acho que cada vez mais 
a gente vai ter que pensar um jeito que os meios se 
integrem”, finalizou.

Thiago Guimarães, pesquisador INPI-CNPQ, mostrou 
como pode ser o futuro do consumo de TV e de anún-
cios a médio prazo, considerando produtos já patente-
ados por grandes empresas de tecnologias. As multi-
plaformas e a segunda tela permearam as discussões 
do painel. Todas essas novidades e mudanças estão 
transformando as carreiras e áreas, e levando, cada vez 
mais, à microespecialização.

O moderador Luiz Gurgel (SET/ TV Jornal PE) falou so-
bre como a TV aberta ainda domina o setor de publicida-
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de diante de outras mídias, mas que, ainda assim, será 
necessário usar a criatividade e descobrir como comple-
mentar seu conteúdo nas multiplataformas, desafio que 
também faz parte do futuro da TV por assinatura.

Broadband TV x Broadcast TV
O painel “OTTs e TVs conectadas: harmonização de con-
teúdo. Broadcast x Broadband” moderado por David 
Britto, coordenador do Módulo de Mercado do Fórum 
SBTVD (SET/ TQTVD) debateu os desafios e potencialida-
des de integração dos dois sistemas de entrega de con-
teúdo. Foram apresentadas as experiências em HBBTV, 
sistema híbrido de televisão desenvolvido na Alemanha 
e o Hybridcast sendo desenvolvido pela NHK do Japão.

Além destes cases, o painel contou com a par-
ticipação de Aguinaldo Boquimpani, consultor DTV, 
que apresentou dados sobre o consumo dos dois 
sistemas por uma parcela significativa da audiência 
que já está fazendo uso tanto do sistema broad-
cast quanto broadband e ao mesmo tempo. Ou seja, 
para Boquimpani, a simultaneidade e harmonização 
já aconteceu por parte do consumidor. Falta, agora, 
a indústria se adaptar a este novo comportamento.

Para Boquimpani o “impacto da internet na TV, apenas 

uma promessa por muitos anos, avança aceleradamente 
e está desafiando todo o mercado. Os consumidores es-
tão mudando seu comportamento e o modo como assis-
tem conteúdo, criando suas próprias agendas e utilizan-
do diferentes dispositivos para mergulhar no conteúdo 
quando e onde quiserem. Os autores e produtores de 
conteúdos e os prestadores de serviços de radiodifu-
são devem encontrar novas estratégias para gerenciar a 
crescente demanda pelo consumo de mídias em multi-
-plataformas, incluindo novas soluções para descoberta 
e entrega de conteúdo, consistência na experiência de 
consumo e melhor engajamento do consumidor para o 
sucesso do objetivo final de monetização”.

Christoph Dosh, da IRT, apresentou os padrões da 
HBBTV e suas funcionalidades utilizando o html 5. Afir-
mou que ainda não existe uma ligação entre o broad-
band e o broadcast nas telas das novas TVs conecta-
das, mas que esse é o futuro da televisão. 

O HBBTV já está sendo utilizado por vários países 
da Europa, tais como: frança, Suíça, Áustria, Alemanha, 
Polônia e Holanda. Outros territorrios como o Reino 
Unido, Portugal e Rússia, estão fazendo testes e países 
como Austrália, Japão, China e alguns do continente 
africano estão interessados em conhecer o sistema. 
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Até dezembro de 2012, disse Dosh, havia 1.4 mi-
lhões de dispositivos no mercado capazes de receber a 
HBBTV, e 59% destes dispositivos estavam conectados 
a internet. Para 2013, espera-se fechar o ano com 12 
milhões de aparelhos aptos para a HBBTV e que des-
tes, 8,5 milhões estejam conectados a internet. 

Por fim, Masaru Takechi, apresentou a experiência da 
NHK na utilização do Hybridcast, que também faz a in-
tegração dos sistemas broadband e broadcast usando 
o html 5. Takechi apresentou experiências interessantes 
que o sistema permite em segunda tela ou conteúdo 
interativo e on demand via o sistema broadband, total-
mente integrado ao conteúdo broadcast. 

Segundo Takechi, a NHK sempre considerou que esse 
sistema hibrido era mais do que simplesmente um toca-
dor de conteúdo, assim a emissora entende o sistema 
hibrido como uma prestação de serviços integrados ao 
broadcast. Com isso, vários modelos de negócios podem 
ser constituídos para monetizar os aplicativos. O lança-
mento da versão hibrida ocorreu no dia 2 de setembro 
de 2013, e esse serviço teste poderá ser acompanhado 
pelos receptores já disponíveis no mercado. 

Televisão: oportunidades e ameaças
Fernando Bittencourt (SET/ TV Globo) moderou o pai-
nel “Radiodifusão: oportunidades e ameaças”, e con-
tou com a participação de Gordon H. Smith, CEO e 
presidente da NAB. A sessão de perguntas e respostas 
moderadas pelo repórter da TV Globo, Álvaro Pereira 
Júnior, esteve direccionado para que os presentes pu-
dessem ter a possibilidade de comparar a atuação do 
setor broadcasting norteamericano frente aos desafios 

que a radiodifusão brasileira está enfrentando. 
Os temas abordaram desde a experiência de switch-off 

nos Estados Unidos e as políticas adotadas pelo governo 
americano até o posicionamentos das emissoras de TV 
quanto aos novos players de distribuição de conteúdo 
como Google TV, Apple TV e os serviços OTT, como Netflix. 

Na opinião de Smith, a grande força do sistema de 
radiodifusão é o seu conteúdo e este conteúdo é grátis. 
Esse é um argumento muito forte que deve ser usado 
pelas emissoras, pois a TV como um veículo de massa, 
pode atingir um público que o broadband não pode al-
cançar ou se tentar alcançar terá um investimento mui-
to grande a ser feito. “A transmissão para os brasileiros 
é grátis, mas o broadband você paga. Você realmente 
vai pedir que cada um pague pela televisão? De graça 
para as massas e muito melhor do que pago para as 
massas”, afirmou Smith. 

Na sequência Bittencourt corroborou esta ideia afir-
mando que o ”modelo broadband não pode substituir 
tudo que o broadcast entrega para a audiência. É im-
portante que a gente entenda qual a vocação de cada 
plataforma. O sistema broadband e um conteúdo sob 
demanda com um número limitado de usuários, inves-
tindo conforme aumento de usuários. No broadcast o 
conteúdo é massificado. [É entregue] para um número 
ilimitado de usuários. Um investimento independente 
do número de usuários”.

Ponto comum entre os dois mercados é o debate 
pela taxação do must carry. Nos Estados Unidos as 
emissoras negociam diretamente com as operadoras de 
TV por cabo o valor do conteúdo capturado por elas. 
Bittencourt lembrou que na TV Digital essa possibilida-

O painel “Consumo: qual será o futuro da televisão brasileira? TV aberta, TV por assinatura, TV Web, vídeo na inter-
net...?” trouxe ao congresso um discussão importante no contexto atual do mercado.
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de está aberta para as emissoras. Um tema que ainda 
será bastante discutido no Brasil.

Para Smith, estamos em um tempo de mudanças. “Cla-
ramente a internet é uma tecnologia que destrói, é o gé-
nio que sai da lâmpada, ele esta aí, então as emissoras 
tem de pensar no cenário e entender o poder que eles 
tem. O primeiro é o valor do nosso conteúdo que vale 
muito dinheiro porque é muito caro produzir uma TV mui-
to boa, e isso é algo que as emissoras fazem sozinhas e 
a internet faz só em parte. Por isso, o conteúdo vale. Digo 
às emissoras que se alguém quer o seu conteúdo, tem de 
pagar por isso, é preciso negociar para obter recursos e 
por isso é preciso negociar para coabitar com elas”.

Rádio: futuro e potencialidades
O Congresso SET 2013 dedicou muito espaço ao fe-
nómeno da rádio, a migração proposta pelo governo 
para a FM e a cobertura dos grandes acontecimentos 
esportivos que estão chegando ao País, e o futuro das 
emissões de rádio.

No painel, “modelos de produção no rádio: Copa do 
Mundo, externas e estúdios IP”. O debate levantou ques-
tões sobre infraestrutura, questões técnicas, cobertura de 
eventos e uso de novas tecnologias nas transmissões.

Na área técnica e de infraestrutura, as discussões 
abordaram o uso de codecs, modelos de transmissão, 
medidores de volume de áudio e outras transformações 
surgidas com a mudança do sinal analógico para o digi-
tal. Tomaz Alonso, do Sistema Globo de Rádio, alertou 
que a rede não cresceu só em sinais, mas também em 
pontos de distribuição com as novas plataformas.

Tomaz explicou que trabalha em um projeto que 
tenta “revisitar utilização dos ambientes de produção; 
reformar e ou reconfigurar conforme necessidade; estu-
dar distribuição de sinais dentro do centro de produ-
ção; e escolher novas consoles de áudio”.

Para Tomaz é necessário estabelecer um padrão de 
interoperabilidade entre dispositivos de áudio IP, e re-
alizar avaliação dos equipamentos das emissoras, que 
permitam trabalhar com consoles padrão broadcast: bar-
ramentos e fades; diversos sinais na planta de produção; 
outras plataformas de distribuição ao vivo; sinais dinâmi-
cos (Estúdios X Emissoras X Programas); e roteamento.

No jornalismo, o celular se tornou um equipamento 
fundamental durante as coberturas, pois proporciona 
ao repórter mobilidade, torna possível que o jornalista 
esteja presente onde os fatos estão ocorrendo. Depois, 
se o assunto for relevante ou tiver desdobramentos, é 
possível mandar uma equipe de externa.

As coberturas da Copa das Confederações deste ano 
e da Copa do Mundo em 2014 foram destaque nas dis-
cussões. Segundo Michele Nali, do Comitê Organizador 
da Copa de 2014, as únicas exigências da FIFA, além da 
estrutura dos estádios, foi em termos de cobertura. As-
sim, o 3G insatisfatório é um ponto que preocupa a orga-
nização. “Não há, e não há mesmo, nenhum pedido da 
FIFA em relação à infraestrutura do país. Agora, as tele-
comunicações são outra coisa”, esclareceu. Apesar do 3G 
ser um problema, isso deve afetar diretamente apenas 
os jornalistas, mas não irá influenciar nas transmissões.

Cláudio Carneiro, da Rede Itatiaia, disse aos presentes 
que na Copa da África do Sul,  em 2010, a cobertura se re-

(Der a esq) Gordon H. Smith, CEO e presidente da NAB; o repórter da TV Globo, Álvaro Pereira Júnior e Fernando 
Bittencourt (SET/ TV Globo) participaram do painel “Radiodifusão: oportunidades e ameaças”.
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alizou com a combinação entre conexão por IP (2 MBps) e 
circuito V.35 (circuito Digital 128Kbps) via Embratel; e que 
nos Jogos  Olímpicos de Londres 2012 foi realizada com 
uma combinação de conexão por  IP (50 MBps) e linha 
ISDN. O que se fará na Copa da 2014 esta ainda por se 
definir, porque no País há muitos condicionantes.

Isso porque, segundo Carneiro, existem “limitações 
para cobertura no Brasil” devido a “baixa qualidade 
de 3G; qualidade e preço de ADSL, IP Connect; dis-
ponibilidade e preço de acomodação para acreditados 
e não-acreditados; e dificuldade de transporte aéreo, 
rodoviário e urbano”.

Pela sua parte, Cauê Franzon, do Grupo RBS explicou 
como realizar externas e que tipo de conectividade, mo-
bilidade e modelos de operação são utilizados pelo gru-
po. Para ele, a melhor solução em esporte quando existe 
conexão com estádios é “fibra óptica, rádio enlace e IP” 
porque esta garante que o sinal chegue aos ouvintes.

Em outro painel foi discutido o contexto das rádios on-
-line e terrestres, e nele os palestrantes mostraram como 
os modelos novos e tradicionais de rádio podem coexistir.

Mediado por Marco Túlido, do Sistema Globo de 
Rádio, o painel discutiu o contexto atual das rádios 
terrestres e das suas concorrentes on-line no Brasil, e 
contou com a presença destacada de Gordon H. Smith, 
presidente e CEO da NAB. 

André Freitas, da Comscore, fez uma grande con-
textualização de como o Brasil se insere no mercado 
on-line. Sendo a sétima maior audiência no mundo, as 
possibilidades para aqueles que querem investir nesse 
setor são muitas. 

“O Brasil hoje tem a sétima maior audiência de internet 
do mundo. Está à frente da França, do Reino Unido e é o 
líder da América Latina, seguido do México”, disse Freitas, 
para quem “o forte do brasileiro é a mídia social. Não só 
na internet. Isso pode ser observado desde o áudio, com 
a grande participação dos ouvintes em programas de au-
ditório. Isso apenas se intensifica pelas possibilidades da 
internet. O Google é a maior propriedade on-line do Brasil, 
seguido pelo Terra e UOL. Os brasileiros estão altamente 
envolvidos em conteúdo social. O Orkut ainda é a segun-
da rede social mais utilizada. O twitter fica em terceiro. 
Facebook em primeiro. Ask.FM em quarto lugar. Por isso a 
rádio pela internet pode ser um caminho”.

Sérgio Percope (.mobi) mostrou que a rádio encon-
tra suporte nessa plataforma, surgindo via streaming 
e com muitas possibilidades para smartphones e ta-
blets. Enquanto as rádios via streaming estão diante de 
muitas opções inovadoras de transmissão de conteúdo, 
aquelas tradicionais que ainda transmitem por sinal ter-
restre enfrentam alguns problemas. 

Segundo Gordon Smith, um dos maiores problemas 
enfrentados pelas rádios tradicionais é não estar nos 
smartphones e tablets, que “são as plataformas do sé-
culo XXI”. As rádios tradicionais ainda são a forma mais 
confiável de comunicação devido a sua possibilidade 
de se manter no ar em situações de crise. Nos Estados 
Unidos, a NAB está trabalhando para que os celulares 
voltem a ter receptores de rádio terrestre. “Como políti-
ca pública, a inclusão de um chip de rádio nos celulares 
e tablets é muito importante. É uma forma de seguran-
ça pública e garantia à informação”, afirmou. 

Neste painel foram discutidos os desafios que existem em uma cobertura de Copa do Mundo, desde a definição do 
escopo da cobertura, passando pelas etapas de contratação das facilidades com a empresa que gerencia todo o 
processo de transmissão (HBS), até a execução da cobertura propriamente dita.
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Smith ainda acrescentou que as estações de rádio 
precisam estar cientes de que estão sendo desafiadas. 
Os legisladores estão tão focados nos novos recursos 
on-line que se esqueceram da importância do rádio tra-
dicional. Fica a cargo dos próprios comunicadores tra-
balharem em conjunto com os políticos na busca por 
soluções. “Parte da função de um comunicador é se reu-
nir com legisladores para deixá-los cientes do que você 
está fazendo para educar e informar a população, e con-
vencê-los a investir na sua área. Não presuma que eles 
valorizam o que vocês fazem porque eles não sabem 
o que vocês estão fazendo”, alertou o presidente NAB.

Para Smith, “os grandes desafios do rádio nos Esta-
dos Unidos estão relacionados com a internet” já que 
no país muitas rádios “se estão voltando para a prática 
do streaming via internet ao invés do rádio tradicional. 
A grande pergunta para as emissoras de rádio é: “deve-
mos fazer streaming ou não”. 

Outra grande questão para o rádio é, segundo o CEO da 
NAB, tentar conseguir chips de rádio introduzidos em apa-
relhos como o celular. A maior parte das pessoas nos Esta-
dos Unidos têm acesso a rádio em casa ou no carro. “As es-
tações de rádio precisam estar cientes de que estão sendo 
desafiadas. Pelos celulares, é possível ter rádio através de 
streaming, mas não rádio terrestre. Eles (smartphones) são 
a plataforma do século XXI. Por isso, nos Estados Unidos, a 
NAB está trabalhando para que os celulares tenham recep-
tor de sinal de rádio terrestre nos celulares”.

Durante a tarde de quarta-feira, 21 de agosto, o Con-
gresso SET 2013 promoveu o painel “Alta performance 
na produção e distribuição de rádio: qualidade de áu-
dio e cobertura eficiente” moderada por Eduardo Cap-
pia (SET/ EMC Projetos). 

O consultor José Cláudio Barbedo fez uma crítica à 
falta de qualidade de áudio no rádio atual. As peque-
nas, porém inúmeras, alterações no áudio (clipping) 
que se tornaram possíveis com os estúdios digitais es-
tragam a qualidade do áudio. “E no final, o que sai não 
é som”, afirma.

Outro assunto tratado foi a acústica para estúdios de 
broadcast, que precisa levar em consideração fatores 
estéticos e comerciais além do fator acústico. Renato 
Cipriano (WSDG) lembrou que cada usuário tem uma 
demanda, mas que tudo é possível, desde que seja fei-
to com base em critérios. “É muita coisa que você tem 
que pensar. E quando você começa a fazer isso dentro 
de um critério acústico, você não pode errar, porque é 
tudo muito caro”, explica.

O assunto final do painel foi a migração das AMs 
para FM. Como pontos centrais da discussão, a necessi-
dade de fortalecer o setor e a importância do conteúdo 
das AMs. “Nós queremos preservar isso, queremos que 
isso não se perca, queremos preservar a informação 
regional”, esclareceu Monique Curvinel, gerente de Tec-
nologia da Abert.

Para Monique, o maior problema é a “desconsideração 
da diferença de propagação entre canais no início e no 
fim da faixa” é no momento em que as novas plataformas 
avançam no mercado de mídia, a transição das emissoras 
de Ondas Médias para a faixa de FM deve ser encarada 
como uma oportunidade de fortalecimento do setor.

“Temos que criar um ecossistema saudável no setor 
para que o mercado consiga absorver a migração. Que-
remos que essa mudança fortaleça o Rádio. Queremos 
que todos saiam ganhando”, disse a gerente de Tecno-
logia da entidade para quem a necessidade de preser-
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O painel “Cobertura eficiente: a posição da antena de transmissão na torre causa deformação no diagrama de (ir)
radiação: mito ou verdade?”, moderado por Valderez Donzelli (SET/ ADTHEC) debateu como será feito o compartilha-
mento das torres que será o ponto chave nas instalações de TV Digital.
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vação de conteúdo é a principal razão pela qual a Abert 
e as entidades estaduais de radiodifusão defendem a 
migração das rádios AM, prejudicadas cada dia mais 
por ruídos e interferências. “Seja nos grandes centros 
ou no interior, precisamos salvar as informações locais 
produzidas pelas rádios de Ondas Médias”, advertiu.

Na palestra, a engenheira detalhou as principais pre-
missas legais e técnicas em negociação com o Minis-
tério das Comunicações. Uma das mais importantes é 
que a migração será facultativa. “Essa é uma decisão 
de business. Em primeiro lugar, a rádio deve saber se a 
mudança irá ou não beneficiá-la. Já sabemos que nem 
todos vão querer migrar”, explicou.

Segundo ela, a adaptação da outorga estará condicio-
nada ao pagamento do valor correspondente a diferença 
entre os preços mínimos da concessão na respectiva lo-
calidade; à regularidade fiscal, tributária e trabalhista; e 
à viabilidade técnica. “É uma mudança de serviço e não 
sabemos ainda quanto será esse valor”, disse. 

A mudança de enquadramento deverá proporcionar 
à outorgada cobertura equivalente em Ondas Médias, 
ressalvadas situações de inviabilidade técnica. “Nin-
guém espera que a FM atinja a mesma cobertura que 
o radiodifusor tem hoje em AM, mas vamos tentar ao 
máximo equivaler essa cobertura”, destacou. Ela acre-
dita que essa correlação seja determinada com base no 
enquadramento de classe da emissora. 

 
Fibra óptica na TV Digital
A palestra “Sistemas de recepção de DTV: antenas” mo-
derada por Eduardo Bicudo (SET/EBC) discutiu a utili-
zação de fibra óptica na distribuição da TV Digital em 
antenas colectivas. Nesta sessão, foram abordados a 

recepção e distribuição de canais adjacentes digitais, 
filtros, conversores amplificadores. A palestra apresen-
tou de forma prática, a fusão, a emenda mecânica, a 
medição, a conectorização, entre outros conceitos. 

Ainda, em relação a fibra óptica se discutiram as 
suas vantagens, desvantagens, princípios de funciona-
mento, tipos, construção e tipos de cabos ópticos. Ain-
da, atenuação e dispersão na fibra óptica. Nesse sen-
tido, os profissionais debateram os tipos de luz: LED, 
laser, comprimento de onda. Os conectores com seus 
respectivos tipos e polimentos. As emendas de limpe-
za, decapagem, clivagem, emenda por fusão, mecânica, 
conectorização. E a instalação de fibra óptica explican-
do os cuidados, DIO, DGO (caixas de passagem). 

Ainda, os palestrantes trouxeram ao Congresso os 
principais sistemas de recepção utilizando a antena pa-
rabólica em grandes condomínios, onde a TV Digital 
ainda não chegou, sistemas com antena Log periódica 
com conversores para locais onde a TV Digital já esta 
operando. Aplicações em edifícios e o problema do des-
ligamento do sistema analógico.

No painel “Cobertura eficiente: a posição da antena 
de transmissão na torre causa deformação no diagra-
ma de (ir)radiação: mito ou verdade?”, moderado por 
Valderez Donzelli (SET/ ADTHEC) tentou esclarecer aos 
participantes como depois das estações de grande por-
te, dentro do cronograma do switch-off da tecnologia 
analógica, os profissionais no Brasil terão nos próxi-
mos anos o desafio de projetar e instalar um número 
superior a 5000 estações de médio e pequeno porte, 
entre retransmissoras e geradoras locais. Em paralelo, 
aconteceram também os projetos e implantação para a 
rede de frequência única (SFN) e Gap Filler.

O painel Beyond HD, tratou sobre o novo formato de produção, o 4K que será utilizado durante a Copa do Mundo 
de 2014 a realizar-se no Brasil para a transmissão da Final a ser disputada no Estádio do Maracanã.
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Para Valderez, “um dos principais componentes do sis-
tema de transmissão para TV Digital é a antena de trans-
missão, que determina a geometria da área de cobertura. 
A escolha do tipo de antena é fundamental, porem a sua 
instalação na torre é tão importante quanto para garantir a 
cobertura e a confiabilidade do que foi projetado”, assim, 
segundo ela, o “compartilhamento das torres será o ponto 
chave destas instalações. Como decidir: utilizar a torre exis-
tente; rearranjar a disposição das antenas na torre existente 
ou dimensionar uma nova torre para as novas antenas”.

No painel, Mario Lensing (Kathrein) defendeu que en-
quanto nos preocupamos com os transmissores e outros 
equipamentos técnicos, não gastamos o devido tempo 
pensando na antena, sendo que é através dela que todo 
o gasto da transmissão vai sair. Outro fator relevante é a 
vida longa de uma antena, ou seja, é preciso projetá-la 
pensando a longo prazo. A importância da antena passa 
pela preocupação com o serviço que você quer prestar 
e o que o cliente espera de você. “O projeto junto com 
a antena é muito importante, senão você vai investir na 
transmissão e não vai adiantar”, explicou.

Os palestrantes falaram sobre a localização da ante-
na na torre e sua influência no diagrama de irradiação. 
Também foram abordados temas como a imprevisibili-

dade da antena e o tabu que é dividir o topo da torre 
com outras emissoras que não sejam do mesmo gru-
po no Brasil. Encerrando, Tomasz Borodo (RFS) trouxe 
exemplos de antenas e torres adequadas para cada 
tipo de transmissão e para números variados de broad-
casters. Além disso, questionou sobre a necessidade de 
investir em novas estruturas de torres.

As novas tendências da mídia
O painel moderado por Cláudio Eduardo Younis (SET/
Eletro Equip), mostrou as tecnologias disponíveis, 
como as empresas de broadcasting estão trabalhando 
para trazer inovação aos seus consumidores e quais as 
tendências no futuro próximo da mídia digital. Partici-
param do painel os palestrantes Salustiano Fagundes, 
HXD Solutions; Hugo Marques, da Cisco; Fernando Al-
buquerque, da RTP; João Padilha, da Net e Maurício 
Vieira, da Civolution. 

Entre as principais novidades de inovações para o 
futuro, os aplicativos para conteúdo on-demand e as pla-
taformas de Segunda Tela parecem ser as opções mais 
próximas e promissoras. Segundo Fernando Albuquerque 
(RTP), a tendência é que o usuário peça cada vez mais 
das empresas de broadcasting. A experiências de assis-
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tir à TV deve se tornar cada vez menos passiva. Assim, 
as tecnologias que permitem uma maior participação do 
usuário na experiência de assistir TV devem fazer suces-
so com os telespectadores. “O consumidor mudou de 
perfil. Eles têm um nível de engajamento maior agora”, 
concordou Salustiano Fagundes (SET/HXD Solutions).

Enquanto Hugo Marques da Cisco mostrou o Videos-
cape, seu novo aplicativo de convergência de conteúdo 
em telas de TV, smartphones e tablets, Maurício Vieira 
(Civolution) explicou um bom exemplo de empresa en-
gajada nos trabalhos com tecnologias de Segunda Tela. 
Essas plataformas permitem que as empresas tenham 
uma relação one-on-one com a audiência.

Para Vieira é importante ter em conta que o “fenômeno 
da social TV está crescendo em todo mundo” o que esta 
gerando, em países como os Estados Unidos, onde o Fa-
cebook e o Twitter dominam Social TV, se crie uma maior 
“fragmentação das plataformas de Segunda Tela” que 
podem gerar através de sincronismo e interação com a 
Segunda Tela, “novas oportunidades de negócios e entre-
tenimento aprimorando a experiência do telespectador”.

Assim, a entrega de mais conteúdo e a possibilidade 
de engajamento permite a fidelização do telespectador 
e, assim, o aumento da audiência. “Foi feito um aplica-
tivo de Segunda Tela de “The Walking Dead” na Ingla-
terra e observou-se um aumentou na audiência do pro-
grama na TV em 75%”, exemplificou Vieira para quem 
“reconhecimento automático de conteúdo” na Segunda 
Tela que permite através da sincronização da Segunda 
Tela com a televisão uma “monetização e interactivida-
de em tempo real” dos conteúdos produzidos.

Ainda, o painel “Mídias e Conectividade: como a inter-
net, as redes sociais, a simultaneidade e a convergência 

das mídias estão definindo um novo cenário?, foi reali-
zado em forma de debate com a moderação de Roberto 
Franco, presidente do Fórum SBTVD e diretor de assuntos 
regulatórios do SBT discutiu como a internet, as redes 
sociais, as novas tecnologias e as convergências destas 
mídias estão definindo um novo cenário no setor.

Assim, segundo Franco, cada vez mais pessoas es-
tão conectadas e interconectadas, opinando, intervin-
do, participando, produzindo e compartilhando conteú-
dos, num patamar de interação nunca antes imaginado. 

“Há maior voracidade na busca de informação e 
entretenimento e, ao mesmo tempo, uma dificuldade 
crescente em identificar o que é relevante e acreditável 
no emaranhado de meios e abundância de informação. 
Os hábitos estão mudando. A forma com que se relacio-
nam e se conectam entre si, com as marcas, conteúdos 
e meios não são mais os mesmos”.

Juliana Sawaia (IBOPE) aportou dados referentes a 
uma ampla pesquisa que o Instituto realizou com o 
objetivo de conhecer o padrão de comportamento da 
audiência e sua conectividade com outras plataformas 
e ferramentas de compartilhamento. E os números im-
pressionam já que 55% dos brasileiros consomem TV e 
internet simultaneamente e muito dessa simultaneida-
de está no crescente acesso aos tablets, smartphones 
e outros celulares com acesso à internet. 

“Simultaneidade e convergência são palavras-chaves 
no novo contexto mediático, onde os meios são con-
sumidos nas mais variadas combinações e formas”, 
afirma Sawaia. O cenário atual é “favorável à simulta-
neidade” porque a maioria das pessoas “habitualmente 
consomem dois ou mais meios ao mesmo tempo” pelo 
que o desafio de hoje é captar a atenção desse público 

O painel moderado por Cláudio Eduardo Younis (SET/Eletro Equip), abordou as tendências tecnológicas e comporta-
mentais associadas a mídia digital. 

©
 F

ot
o:

 R
ed

a
çã

o





40   Revista da SET  |  outubro

Congresso SET 2013 – Parte II 

Fernando Moura
Redação: Revista da SET

fernando.moura@set.org.br
Colaboraram nesta reportagem: 

Lucas Hidalgo Esteves e 
Marcela Elisabete Malossi Antunes

e traze-lo pelos conteúdos.
A pesquisa também demonstra que o consumo de 

mídia tradicional ainda é muito superior ao de mídia 
digital. Porém, o rápido e constante crescimento da 
primeira é que tem chamado a atenção, além do alto 
consumo de vídeos. 

Segundo Juliana, a “experiência e relacionamentos 
são palavras-chave. A internet atua no processo de de-
cisão como facilitadora da interação e provedora de in-
formação”, hoje “a opinião das pessoas se tornou mais 
forte por causa da união promovida pelas redes sociais”.

Por outro lado, o painel “WebTV – Como as novas 
plataformas de tecnologia redefinem nosso consumo 
de vídeos”, mostrou como esta mudando o consumo 
de vídeos com as novas tecnologias.

Segundo os palestrantes, as multiplataformas dominam 
as discussões já que as pessoas estão consumindo cada 
vez mais conteúdos em mídias em duas ou mais telas. Esse 
consumo acontece de forma descontrolada, pois surge de 
acordo com a evolução de acesso das pessoas às tecnolo-
gias, como aparelhos, banda larga e internet móvel. 

Esse uso fragmentado torna cada vez mais difícil 
manter a atenção do usuário e lança a necessidade 
de desenvolvermos novas ferramentas para alcança-lo. 
“Essa é a nossa realidade e nós precisamos preparar o 
nosso conteúdo para essa realidade”, comentou San-
dra Gimenez (Youtube).

O contexto em que a pessoa está inserida influencia 
a escolha do aparelho que será usado, bem como a 
atividade a ser realizada influência na escolha da tela. 
Os novos aparelhos impulsionaram as mudanças de 
hábito de consumo dos telespectadores: a TV é a tela 
mais consumida de forma simultânea, as atividades 
mais comuns enquanto uma pessoa assiste TV é usar 
a segunda tela para fazer buscas e comentar nas redes 
sociais o que está assistindo.

Os consumidores multitarefas querem ter uma expe-

riência personalizada e adaptada ao seu estilo de vida. 
Segundo Sebastiano Fagundes (HDX), um novo ecossis-
tema está sendo formado, um ecossistema onde TV e 
internet começaram a se misturar. “Mas não é a morte da 
TV como alguns previam, é o início da nova era de ouro 
da TV e essas tecnologias é que vão ajudar”, afirmou.

Beyond HD
O painel Beyond HD, tratou sobre o novo formato de 
produção, o 4K que será utilizado durante a Copa do 
Mundo de 2014 a realizar-se no Brasil com a transmis-
são da final a realizar-se no dia 12 de julho de 2014 no 
Rio de Janeiro.

“Vídeo é fácil, áudio é difícil e comunicação é im-
possível”. Com esta pequena brincadeira, Peter Symes, 
da SMPTE, iniciou sua palestra durante a sessão. O 
investigador discorreu sobre a produção e distribuição 
do sistema 4K que já desponta como a evolução do 
sistema HD de televisão. 

Durante a Copa das Confederações 2013 realizada no 
Brasil e notíciado pela Revista da SET (Veja edição 134), 
4 jogos de futebol foram gravados no sistema 4K como 
tese para a realização da Copa do Mundo em 2014. Con-
tudo, como afirmou Symes, o sistema de captação e 
produção em 4K vem atendendo a indústria de forma 
satisfatória, mas a distribuição deste conteúdo por meio 
da radiodifusão ainda requer uma padronização que 
impede que as emissoras invistam neste novo formato 
aguardando os padrões standard para a radiodifusão. 

“Quanto melhor a imagem, mais sensível e perceptí-
vel fica o que não está correto”, afirmou Symes e várias 
definições como codecs, hertização, e principalmente, 
definições de áudio ainda dependem de testes para 
que possam ser adotados.

Em seguida, Wilson Almeida, da TV Globo, disse que 
acredita que o mesmo salto que a TV analógica foi 
obrigada a dar em termos de produção, cenário etc. 
também deverá ser dado em relação ao HD para o 4K, 
obrigando os profissionais de televisão a rever nova-
mente as regras de produção de TV, não apenas para o 
esporte, mas também, para o entretenimento.

Para Raymundo Barros, também da TV Globo, dois 
objetivos da sessão foram alcançados. Primeiro o sta-
tus dos processos dos padrões de 4K que estão sendo 
estabelecidos pela indústria e, segundo, compartilhar 
com os radiodifusores estas experiências em 4K e 8K 
e quem em breve se tornarão o novo padrão da in-
dústria televisiva.

Aguinaldo Boquimpani, consultor DTV disse aos presen-
tes que “a indústria de radiodifusão em todo o mundo 
corre para absorver e se ajustar a essa revolução que é 
a internet e começar a explorar mais intensamente os 
novos caminhos da integração”.
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Final da Copa 
do Mundo em 4K
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O IBC 2013 esteve marcado pela afirmação definitiva da tecnologia 
4K, e com ela, de produtos, plataformas, workflows e produções ao 
vivo com esta tecnologia de avançada. Com o 3D deixado defini-
tivamente de lado, a indústria broadcast parece apostar todas as 
suas fichas nesta nova forma de captação, produção e transmissão. 
Em um IBC com recorde de visitantes foi possível assistir à primeira 
transmissão ao vivo em 4K de um jogo de rugby. Dos corredores da 
maior feira de tecnologia audiovisual da Europa fica um sentimen-
to e uma pergunta: o 4K será o primeiro passo para os 8K sonhado 
pela NHK que quer transmitir os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 
nessa resolução, ou será uma tecnologia que chegou para ficar?

Por Fernando Moura, em Amsterdã
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O maior encontro do mercado broadcast da Euro-
pa, IBC (International Broadcasting Convention), 
contou com mais de 1.400 expositores distribu-

ídos em 14 pavilhões e teve cifra recorde de visitantes 
com um total de 52.974 participantes divididos entre 
conferencistas, visitantes, expositores e imprensa de 
todo o mundo.

O encontro decorreu no Amsterdam RAI Exhibition 
and Congress Centre (RAI) em Amsterdã, Holanda, de 
12 a 17 de setembro de 2013, e deu um importante 
destaque ao Brasil, não só pela proximidade da Copa 
do Mundo 2014 e das Olimpíadas do Rio em 2016 se-
não pela realização de um seminário exclusivo para 
broadcasters brasileiros realizado pelo IBC em conjunto 
com a SET que debateu a evolução da TV e tecnologias 
como 4K, 8K, nuvem, internet e tecnologias móveis, 
tentando estabelecer quais os melhor processos dessas 
tecnologias e quais as que melhor se adaptam ao pú-
blico que agora utiliza dispositivos móveis para receber 
conteúdos de áudio e vídeo.

Para Olímpio Franco, presidente da SET, o destaque 
dado à entidade pelo IBC é uma amostra da importân-
cia do mercado brasileiro no mundo e como a SET tem 
trabalhado neste tempo. “O seminário é o resultado de 
muitos anos de trabalho e investigação dos membros 
da SET e o reconhecimento a essa trajetória,” disse.

A edição 2013 do IBC contou com 431 palestrantes 
no congresso e a presença dos CEOs das maiores em-
presas de mídia do mundo, incluindo o Fahad al Saud, 
rei da Arabia Saudita. A portas fechadas, mais de 140 
CEOs discutiram ‘Please Adjust Your Set: Retuning Your 
Strategy for the Connected Era’, e tentaram criar estra-
tégias para aproveitar as novas oportunidades que o 
Mercado está oferecendo aos mídia. Ainda, 249 delega-
dos de todo o mundo tiveram um treinamento especial 
e sessões de orientação, bem como a possibilidade de 
interagir com seus pares.

“Obrigado a todos. Estamos em constante evolução. 
Tentamos oferecer aos visitantes as mudanças na nossa 
indústria e refletimos sobre elas. Que continuemos a atrair 
este número de participantes, isso mostra que continua-
mos sendo relevantes na indústria, disse Michael Crimp, 
CEO do IBC na coletiva de encerramento do evento.

“Nossos visitantes vão desde CEOs aos líderes como 
os novos operadores que estão entrando para o ne-
gócio. Estamos orgulhosos de ser o lugar onde toda a 
indústria se reúne a cada ano”, disse Crimp.

4K everywhere!
No IBC 2013 foi possível ver soluções e ferramentas para 
todo o workflow de trabalho em 4K, desde a captação 
e produção até a emissão via satélite, passando por 

O IBC 2013 realizado em Amsterdã, capital da Holanda esteve marcado pela afirmação da tecnologia 4K e o adeus ao 3D.
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sistemas de edição, pós-produção, soluções de replay 
para operações ao vivo e câmeras super slow motion 
em 4K, grafismo e até cenários virtuais adaptados para 
este tipo de produção. “Hoje só precisamos de dinheiro 
para montar uma estação em 4K, as ferramentas estão 
todas a disposição”, disse um broadcaster brasileiro 
minutos antes do início do seminário exclusivo para a 
SET oferecido pelo IBC Council.

E esta reflexão é certeira, a questão é saber se exis-
te hipótese de investimento na área e se no futuro a 
tecnologia vai vingar. Outro broadcaster disse a repor-
tagem da Revista da SET. “Há três anos só se falava 
de 3D, hoje ninguém lembra mais, por isso antes de 
investirmos temos de ter claro que a tecnologia vai 
para frente”.

Como fazer uma análise de todos os produtos apre-
sentando no IBC seria impossível, por tempo e espaço, 
decidimos realizar uma espécie de roteiro – em duas 
partes – onde fosse possível, através de diferentes fer-
ramentas criar o que poderá ser o caminhão de externa 
que fará a final da Copa do Mundo 2014 a disputar-se 
no Estádio Maracanã no próximo 13 de Julho de 2014. 
Na primeira etapa nos dedicaremos a câmeras e siste-
mas de replays e falaremos das principais novidades 
da feira europeia.

Sony
A marca japonesa mostrou toda a sua tecnologia 4K 
para o mercado e fez questão de lembrar aos visitantes 
que o Mundial de Futebol de 2014 no Brasil será uma 
excelente vitrine para a suas novas tecnologias.

Numa colectiva de imprensa focada no 4K e no 
Brasil, Katsunori Yamanouchi, Vice-Presidente da Sony 
Professional Solutions Europe anunciou que a final da 
Copa do Mundo que acontecerá no Estádio do Mara-
canã será produzida em 4K e transmitida para todo o 
planeta com esta tecnologia.

Na colectiva, Yamanouchi chamou a atenção dos pre-
sentes dizendo que “as produções em direto em 4K já 

não são uma visão de futuro, mas sim uma realidade. 
Estas podem ser realizados”. Junto com essa revela-
ção, o diretor da FIFA TV, Niclas Ericson, afirmou que o 
4K esta testado e por isso será possível transmitir ao 
vivo a final da Copa do Mundo de 2014 em 4K “é uma 
evolução natural. Precisávamos ter a certeza de que 
tínhamos a tecnologia para mostrar a Copa do Mundo 
da melhor forma. Acreditamos que o 4K vai gerar uma 
experiência mais rica e emocionante aos espectadores”.

Com este anúncio se confirma o que a Revista da 
SET tinha revelado na sua edição 134, após a realização 
da Copa das Confederações da FIFA 2013, onde a FIFA, 
em parceria com a Sony, realizaram testes de produ-
ção ao vivo em 4K, os primeiros do gênero no mundo 
e com bons resultados, segundo tinham explicado os 
seus responsáveis. Assim, as provas realizadas pela 
marca japonesa e a FIFA em terras brasileiras permiti-
rão que a final da próxima Copa do Mundo, a realizar-se 
no Rio de Janeiro em julho de 2014,seja produzida e 
transmitida ao vivo em 4K.

Mostrando a importância do mercado brasileiro, a 
Sony anunciou a PXW-Z100 4K, que tinha sido apre-
sentada no Brasil no início de setembro e noticiada 
pela Revista da SET na edição 136. Esta é uma câme-
ra compacta profissional 4K da linha XDCAM equipada 
com um sensor Exmor R CMOS 1/2.3”, ótima para criar 
incríveis conteúdos em 4K (4096x2160) em 50fps ou 
60fps. Juntamente com a lente fixa G de alto desempe-
nho compatível com 4K.

A PXW-Z100 pesa menos de 3 kg, utiliza o forma-
to de gravação XAVC (4096 x 2160, 50fps ou 60fps, 
4:2:2, Intra-frame, gravação 10 bit no formato de ar-
quivo MXF), além de ser possível obter uma alta taxa 
de bits de 500Mbps ou 600Mbps. As resoluções QFHD 
(3840x2160) e HD (1920x1080) também podem ser es-
colhidas, sendo compatíveis com a maioria das TVs 4K 
que estão à venda para consumidores finais.

Luiz Padilha, diretor de marketing e vendas da área 
profissional da Sony Brasil disse em Amsterdã a Re-
vista da SET que a responsabilidade da Sony Brasil 
aumentou muito. “Hoje somos o foco das atenções. 

A VariCam, uma câmera em 4K foi um dos destaques no 
estande da Panasonic.

No IBC, a EVS apresentou o EVS 4K Live Slow-Motion 
Replay System, um sistema que tinha sido mostrado em 
forma de prototipo no último NAB 2013.
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Na coletiva de hoje o Brasil esteve em destaque e no 
próximo ano todos os olhares estarão focados na Copa 
do Mundo e na produção ao vivo em 4K que vamos 
realizar. O nosso desafio é imenso”.

Para ele a utilização de conteúdo em 4K para o cinema, 
televisão, comerciais e documentários “já é uma realida-
de. No IBC mostramos que é possível [Veja Box – “Trans-
missão ao vivo em 4K”]. Impulsionado pelo lançamento 
da nossa câmera CineAlta 4K, a PMW-F55, em fevereiro 
deste ano, este mercado está crescendo rapidamente, as-
sim como o novo formato de vídeo XAVC, capaz de mani-
pular dados em 4K e HD com eficiência. Nesta edição da 
IBC, a Sony mostrou que está aumentando o seu portfólio 
para possibilidade de produções ao vivo em 4K, tanto 
para eventos esportivos, como demais produções”.

“Conforme essas soluções 4K da Sony aumentam, 
facilitamos para que produtores de conteúdo possam 
seguir o mesmo fluxo de trabalho, já conhecido por eles 
através do HD, pelos seus próprios sistemas, lentes e 
outros ativos. Podendo assim, entrar mais facilmente no 
mundo do 4K ao vivo com menor investimento e meno-
res recursos de equipamentos 4K”, completou Padilha.

A empresa japonesa apresentou ainda o 4K “SXRD”, 
o novo projetor digital 4K, SRX-T615 que esteve presen-
te como protótipo, tem, segundo Padilha a hipótese de 
misturar conteúdo 4K nativo.

Panasonic
No estande da Panasonic, o destaque foi a apresentação 
da VariCam 4K, a primeira câmera de mão 4K com gra-

A edição 2013 do IBC teve recorde de visitantes, quase 53 mil,  divididos entre conferencistas, visitantes, 
expositores e imprensa de todo o mundo.

A PXW-Z100 tem captação 4K (4096x2160) 50fps ou 
60fps  já que conta com um sensor Exmor R CMOS 
iluminado por trás, mesmo em filmagens 4K, a câmera 
fornece alta sensibilidade.

A Grass Valley apresentou no IBC a LDX 80 Compact 
Series, que segundo os responsáveis da marca é a nova 
geração de câmeras compactas do mercado.
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vação em 24P a 100/120P e que contará com tecnologia 
Ultra P2. Este protótipo, incluirá um sensor Super 35 mm 
com resolução 4K, mas a maior novidade é a que poderá 
gravar com cartões de memória P2 de 256GB.

O produto que estará disponível no mercado em 
2014 e, segundo informaram à Revista da SET os res-
ponsáveis da marca no estande da Panasonic no IBC, 
poderá estar disponível para começar a realizar traba-
lhos visando as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro.

A VariCam 4K não foi a única novidade para o mercado, 
a Panasonic apresentou a AJ-PX5000G, que tinha sido lan-
çada à venda mundialmente em agosto passado em São 
Paulo, na Broadcast & Cable 2013. Este equipamento é a 
primeira câmera P2 HD, com gravação nativa AVC-Ultra e 
com entradas de cartões de memória micro P2. 

Esta câmera de ombro, oferece pela primeira vez 
em P2 HD, gravação em 1080/50p, além de 1080/50i 
e 720/50p graças aos seus três sensores MOS de 2.2 
milhões de pixels com uma resolução horizontal de 
1000 linhas e uma sensibilidade de F13. Também foi 
apresentado o AJ-PD500, o primeiro gravador P2HD 
com gravação nativa AVC-ULTRA e entradas de cartões 
de memória microP2. O AJ-PX5000G tem a capacidade 
de gravação AVC-LongG e AVC-Intra100/50 e com ela, a 
gravação dos codecs DVCPROHD, DVCPRO50, DVCPRO 
e DV de forma opcional. 

A EVS apresentou formalmente o XT3, versão 4K. O 
EVS 4K Live Slow-Motion Replay System do qual tínha-
mos falado na cobertura da NAB 2013 (ainda protótipo) e 
durante os testes 4K realizados pela FIFA/SONY na Copa 
das Confederações 2013, já esta no mercado e é o pri-

meiro sistema de replay do mundo em 4K/UltraHD. Este 
equipamento será utilizado na final da Copa do Mundo no 
Estádio do Maracanã

Baseado no servidor de produção XT-3, o EVS 4K rea-
liza o ingest de 4 feeds 3G-SDI em simultâneo enquanto 
reproduz outros 4 feeds 3G-SDI permitindo o replay ins-
tantâneo de vídeo em 4K, o que é equivalente a 16 ca-
nais em HD ao vivo para garantir suporte ao vivo de oito 
milhões de pixels a 50 ou 59,94 frames por segundo.

O servidor 4K XT3 é controlado através do painel 
EVS’LSM, o que permite aos usuários atuais do sistema 
operar o novo servidor sem necessidade adicional de 
treinamentos. Com este sistema, além de reprodução 
de imagens em 4K é possível realizar out de imagens 
em três diferentes modalidades: slow-motion, clipping 
e highlights.

Alguns equipamentos em HD
Não só se falou de 4K no IBC, marcas como a Grass Val-
ley, JVC, Ross Video, entre outras trouxeram a feira de 
Amsterdã equipamentos pensando no fluxo de trabalho 
em HD. Assim, a GY-HM70, o novo modelo de câmeras 
da JVC chega ao mercado com um zoom óptico de 16x 
F1.2 e a tecnologia Super LoLux, e um sensor CMOS 
retroiluminado de 1/2.3” de 12 megapixels.

A LDX 80 Compact Series, é segundo Cristiano Barbieri, 
uma “pequenina” que oferece o mesmo conjunto de re-
cursos, suporte ao formato e desempenho e usa o mesmo 
sistema de controle de câmera da C2IP como o intervalo 
LDX, “que oferece qualidade de imagem incomparável, fle-
xibilidade e eficiência, mas a um preço mais baixo”.

A AJA apresentou no IBC o AJA Previews Io 4K 
com Thunderbolt

O pavilhão do futuro, teve o destaque da NHK  do Japão 
e a sua tecnologia Super Hi-Vision (8K).
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Esta câmera grava em 1080p50/60 e tem entradas e 
saídas 3G HD-SDI e sinais SMPTE 424/425M, com um 
sensor CMOS Xensium-FT 2/32” com shutter global.

Outra novidade foi a câmera ultra panorâmica da 
Panasonic. O novo sistema de câmera Ultra Panorâmi-
ca trouxe ao mercado, a proposta de combinar quatro 
câmeras AW-HE120 HD integradas em um único siste-
ma que permite produzir imagens panorâmicas de 180º 
(64:9) em alta definição, que pode ser utilizada em 
eventos esportivos. O sistema permite a sincronização 
através de um equipamento compacto.

Fujinon lançou a objetiva  XA55x9.5, um equipamen-
to com estabilização óptica e zoom de 55x que incor-
pora as lentes de campo 50-60x. Com esta tecnologia, 
a marca diz que estas objetivas podem corrigir o tremor 
da imagem causado pela força do vento ou um apoio 
instável. Ainda, com a focal de 9.5 mm a 525 mm, o 
equipamento mostra bom rendimento em retransmis-
sões esportivas, de concertos e produções ao vivo.

A Vizrt apresentou uma solução inovadora para 
eventos esportivos nos quais as emissoras são Host 
Broadcasters. O Havester, um sistema UNMANNED, é 
uma solução que permite de forma remota utilizar as 
câmeras gravadas em uma Unidade Móvel (UM) de ex-
teriores desde a emissora e inclusive desde o estúdio 
onde esta sendo realizado o programa esportivo. Ou 
seja, com um tablet, é possível criar um play list do que 
foi gravado, por exemplo no sistema de replay EVS ins-
talado no caminhão. Assim, definindo profiles, é possí-
vel ir buscar de forma remota jogadas gravadas na UM 
que serão enviadas a emissora através de uma rede IP 
fazendo a transferência de arquivos.

Uma vez realizado o pedido, o aplicativo envia a or-
dem através da rede IP e chegam ao destino (FTP, HTTP, 

VME, ou Viz Libero). Nesse momento, o Harvester tem 
a capacidade de gerar diretamente um clipe Libero Viz 
com todos os ângulos de câmera captados e gravados 
no sistema do caminhão. Assim, o tempo de resposta 
para aplicações Libero Viz no estúdio é drasticamente 

O estande da wTVision mostrou o upgrade do Studio 
CG, uma solução que agora pode funcionar através de 
um sistema MAM.

Charlie Vogt, o novo CEO da Harris 
Broadcast fez a sua apresentação 
pública no IBC 2013 e deixou claro 
que o objetivo da empresa e conti-
nuar a ser uma das mais importan-
tes do setor a nível mundial.

A coletiva de imprensa da Sony no iBC 
2013 liderada por Katsunori Yamanou-
chi, vice-Presidente da Sony Professio-
nal Solutions Europe teve a Copa do 
Mundo de 2014 como foco principal já 
que esta será transmitida em 4K.

O diretor da FIFA TV, Niclas Ericson 
anunciou no IBC 2013 que a final 
da Copa do Mundo de 2014 será 
produzida e transmita em 4K.
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reduzido, porque o Viz Libero registra o fluxo de infor-
mação e realiza a sincronização automática.

Outros lançamentos e novidades
A Riedel Communications e Studer Harman anunciaram 
o desenvolvimento conjunto de um sistema de rote-
amento de áudio. Este novo equipamento permite a 
integração direta com o sistema MediorNet da Riedel 
sobre a nova interface digital A-Link da Studer e permi-
te capacidades I/O superiores a 10.000 x 10.000.

Nils Quak, gerente de marketing e comunicação da 
Riedel disse à Revista da SET que o mercado brasileiro 
aos poucos está melhorando e que a empresa tem fei-
to algumas conquistas interessantes. “A Riedel é forte 
em latino América, sobretudo no Chile. No Brasil vamos 
devagar, mas estamos avançando, acredito que com a 
Copa do Mundo e as Olimpíadas as coisas melhorem e 
ganhemos uma maior quota de mercado”.

A Irdeto anunciou no IBC 2013 a evolução do Irdeto 
Multiscreen, uma solução pré-configurada e pronta para 
a inclusão da marca da operadora. O equipamento, se-
gundo Graham Kill, CEO da Irdeto, “reduz o risco, custo 
e tempo de entrada no mercado para as operadoras 
que queiram lançar serviços multi-telas e uma experiên-
cia de qualidade internacional em até quatro semanas”.

Este equipamento possui uma infraestrutura baseada na 
nuvem para “ajudar as operadoras de TV paga, over-the-
-top (OTT) e TV aberta a oferecer vídeo de alta qualidade 
em qualquer tela, inclusive tablets, smartphones, decodi-
ficadores (STBs) conectados à IP e PCs”, disse Kill. “Para 
as operadoras que queiram estimular o consumo, e gerar 
receitas com uma experiência personalizada, o Irdeto Mul-
tiscreen oferece mecanismos avançados de recomendação, 

integração plena com a mídia social e publicidade direcio-
nada. Seu design também inclui a facilidade de acréscimo 
de novas aplicações e a compatibilidade com a plataforma 
existente da operadora e seus fornecedores preferenciais”.

Harris
O IBC 2013 foi para a harris Broadcast a plataforma de 
lançamento da nova estratégia da empresa que logo 
de um ano de incertezas pela fusão, trabalha e disse 
avançar no mercado. Assim, o novo CEO; Charlie Vogt 
descreveu em uma interessante e agitada coletiva de 
imprensa a sua visão de liderança e o planejamento 
para a Harris Broadcast. 

Na colectiva, Vogt deu um importante destaque a 
parceria da Harris com a HBS (Hosting Broadcast Servi-
ces) empresa da FIFA TV encarregada da produção, cap-
tação e roteamento do sinal dos jogos das competições 
da entidade. Assim, o novo CEO disse que a empresa 
teve um papel muito importante no desenvolvimento 
do Equipment Room Container (ERC), que vinha sendo 
trabalhado desde o mundial da África do Sul. 

O contêiner, como explicado na edição 134 da Revis-
ta da SET), foi montado na Alemanha pelos engenhei-
ros da HBS e conta com equipamentos da empresa. 
Os milhares de cabos (coaxiais, Ethernet, áudio etc.) 
utilizados na ERC foram testados e conectados às ca-
beças de rede do evento para analisar os seus resul-
tados. Uma vez completado o teste, os cabos foram 
desconetados da sala de operações da IBCC, mas a ERC 
continuou em funcionamento para experimentar algu-
mas outras funcionalidades do sistema. Pelo explicado 
por Vogt, os 12 contêiner serão utilizados na Copa do 
Mundo 2104 no Brasil.

A presença brasileira foi muito produtiva porque esteve marcada pela chegada dos executivos das emissoras que 
tomam as principais decisões.
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UHDTV: HISpaSaT 4K
A empresa espanhola apresentou em coletiva de imprensa no IBC 2013 o seu canal 
dedicado exclusivamente à emissão de conteúdos em UHD, o HISPASAT 4K. Assim, a 
empresa será a primeira a emitir via satélite e em canal aberto um sinal em 4K, que 
estará à disposição da indústria para a difusão de emissões com esta tecnologia.

O objetivo da empresa é permitir a realização de tes-
tes e estimular a criação de conteúdos com esta tec-
nologia, a fim de promover o seu desenvolvimento 
para poder colocá-la ao serviço dos espectadores o 
antes possível. O projeto é uma parceria da Hispasat 
com a Abertis Telecom, Thomsone a RTVE, mas está 
previsto que outras emissoras e produtoras coloquem 
conteúdos em 4K no sinal nos próximos tempos.
Na Coletiva, Ignacio Sanchis, diretor de negócios de 
Hispasat disse à Revista da SET que o “4K é uma 
realidade” e o que a empresa esta fazendo “é dis-
ponibilizar um espaço para que as emissoras e pro-
dutoras possam veicular os conteúdos produzidos 
com esta tecnologia”.
O primeiro conteúdo deste canal é um documen-
tário de 50 minutos sobre o Museu do Prado, re-
alizado pela Televisão Pública Espanhola (TVE) e 
co-produzido pela Hispasat. Para isso, Pere Vila, 
diretor de planejamento e inovação tecnológica da 
RTVE disse que, ante o questionamento da Revista 
da SET, que a maior diferença entre “o 4K e o 3D 
é que esta tecnologia aporta benefícios ao teles-
pectador e a quem a produz. Produzir em 4K gera 
mais-valias e muda a forma de produzir televisão”.
Para Sanchis, o novo “satélite se configura como 
a plataforma idónea para o desenvolvimento de 
serviços em UHDTV pela sua cobertura universal, 
elevada capacidade e grande largura de banda, im-
prescindível para transmitir grande quantidade de 
informação em alta definição. O trabalho da Hispa-
sat neste campo é uma amostra do nosso espirito 

inovador. O impulso al UHD é o desejo de manter-
mos a empresa na vanguarda da tecnologia e fazer 
chegar aos nossos clientes e a toda a sociedade, da 
maneira mais rápida e eficaz possível, os últimos 
avanços no campo das telecomunicações”.
O novo canal transmite em MPEG-4 a uma taxa de 
transmissão de dados de 35Mbps, em HEVC (High Effi-
ciency Video Coding) da Thomson Video Networks de 
forma experimental, a uma velocidade de 18 Mbps, o 
que “o converte no sistema de transmissão mais efi-
ciente do mundo neste momento”, explicou Sanchis. 
Os conteúdos, codificados nesse formato, se transmi-
tem no padrão DVB-S2 no satélite Hispasat 1E, no mo-
mento, na sua cobertura europeia. Está previsto emitir 
para América do Norte e do Sul nos próximos meses.

Xavier Redón, product manager da Abertis Telecom; 
Ignacio Sanchis, diretor de negócios de Hispasat; 
Eric Gallier, vice-presidente de marketing de Thom-
son; e Pere Vila, diretor de planejamento e inovação 
tecnológica da RTVE durante a apresentação do 
primeiro canal em Ultra Alta Definição. 

“A Harris Broadcast está melhor posicionada do que 
nunca para investir e inovar, e estamos ansiosos para com-
partilhar nosso roteiro com clientes, distribuidores, mídia e 
analistas na IBC 2013. Como uma nova empresa indepen-
dente, nós estamos movendo rapidamente, aproveitando 
os benefícios de nossa escala global e avançada, tecnologia 
patenteada para atender as necessidades dos clientes e 
uma indústria em transição. A IBC 2013 representa um local 
ideal para comunicar nossa visão para as empresas e a 
indústria, ao colaborar de perto com os principais fornece-
dores de conteúdo do mundo”, disse Charlie Vogt.

wTVision
wTVision lançou no IBC 2013, uma nova versão do Stu-
dio CG. Esta solução junta a capacidade de controlar 
servidores de vídeo independentes e plataformas grá-
ficas permitindo o playout de vídeos e gráficos a partir 
de um ambiente integrado. 

A última geração do Studio CG pode incluir o seu 
próprio servidor de vídeo interno, wTVision Media 
Playout Server, com capacidade para múltiplos outputs 
independentes, em simultâneo.

Esta nova funcionalidade junta-se à outra aplica-
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O Dejero + Nucomm Connect Live Transmitter foi apre-
sentado pela empresa como uma solução prática e sim-
ple de links para emissoras desde localizações externas.

Fernando Moura
Redação: Revista da SET

fernando.moura@set.org.br

ção do Studio CG: controlar os principais motores 
gráficos (Vizrt, ORAD, Ross Video, Chyron, entre ou-
tros) para fornecer gráficos em tempo-real em pro-
gramas em direto.

Elsa Ferreira disse à Revista da SET que este sis-
tema “é uma ferramenta pensada para workflow de 
vídeo com um servidor MAM” e que podem ser inse-
ridos em diferentes sistemas de produção instalados 
nas redacções. Agora um jornalista na redação pode, 
além de ver os templates que estão sendo usados, 
por exemplo no interface do ENPS, como também con-
segue ver que vídeos estão disponíveis fazendo pes-
quisa fazendo possível ter um workflow de produção 
quase completo”.

Segundo Elsa, o Studio CG se integra facilmente 
num fluxo de trabalho de produção de notícias, sen-
do integrado com outros sistemas da wTVision ou com 
sistemas de parceiros. O ecossistema de soluções de 
estúdio da wTVision cobre as principais áreas ligadas à 
produção de um programa de notícias em direto.
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TRANSMISSORES:

•DIGITAL DE 25W A 5KW
•FM DE 300W A 40KW

SISTEMAS  ANALÓGICOS  E  DIGITAIS
•UHF E VHF DE  30W A 30KW

ACESSÓRIOS:
•MODULADORES
•MULTIPLEXADORES
•GERADORES ESTÉREO
•RECEPTORES ANALÓGICOS E DIGITAIS
•LINK´S MICRO-ONDAS FIXOS E PORTÁTEIS

Gap-Filler - TGI-9050

Transmissor FM - TFM 3K5

Multiplexador/Remultiplexador DVB & ISDB-T

MRX-200
b

Transmissor FM - TFM 25W

Receptor DVB-S/S2 - RST-400

Modulador ISDB-T   -  MDI-400b
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pRIMEIRa TRaNSMISSãO 4K aO VIVO Da HISTORIa
O domingo 15 de setembro de 2013 se realizou a primeira transmissão ao vivo via 
satélite em 4K de um evento esportivo no mundo. Assim, a transmissão internacional 
ao vivo em Ultra Alta Definição pode ser vista nos estandes das marcas que 
permitiram a realização do evento inédito.

A primeira transmissão de um evento esportivo ao 
vivo em 4K foi possível pela parceria da BTC (Bro-
adcast Technology Solutions), a Ericson, a Newtec, 
a Sony e a Intelsat. O jogo da primeira liga inglesa 
de rugby – Saracens vs Gloucester Aviva – produ-
zido em Londres foi assim transmitido em direto 
para os estandes das marcas no IBC 2013 e contou 
com muitos espectadores ansiosos por ser parte 
da história.
A primeira cobertura ao vivo via satélite contou 
com o caminhão de externa 4K da BTC onde foram 
levadas 3 câmeras Sony F55 como as utilizadas 
nos testes da Copa das Confederações 2013 no 
Estádio do Mineirão e que a Revista da SET descre-
veu. Para isso, o BT TV Outside Broadcast (Unidade 
Móvel de Ultra Alta Definição – UMUHDTV) contou 
com 2 circuitos de acceso, dois Core Connections 
para BT Tower e uma monitorização de BT TVOB.
Andy Weston, diretor de produtos de satélite e re-
des de mídia globais da BT, em entrevista com a 
Revista da SET, disse que “a transmissão foi um 
êxito. Foi uma prova clara e contundente de que 
é possível realizar produções ao vivo em 4K”, por 
isso, “acredito que no Mundial do Brasil, faremos 
jogos em 4K com nossa parceria com a Sony”.
Na captação foram utilizadas, como referido 3 câ-
meras Sony F55, com gravação em formato Super 
35mm, com uma resolução nativa de 4096 x 2160 
(11,6 milhões de pixels, 8.9 milhões efectivos). No 
teste, foi utilizado o codec XAVC 4K (QFHD) 4:2:2, 
com um bit rate até 30 fps de 300 Mbps, e com-
pressão MPEG-4 AVC/H.264 e um mixer 4K da Sony, 
o MVS-8000X Vision Mixer. 
Os encoders foram os AVP2000 Contribution En-
coder da Ericson que emitiram por streaming qua-
tro sinais HD SDI 1080p59.94 TS (3Gb/s each, SDI) 
4:2:2, a uma resolução de 10-bits em 3G –SDI. 
Assim, desde o caminhão foi distribuído um strea-
ming UHDTV IP ASI MPTS, 4Kp59.94 TS a 100 Mbs 
que foi enviado através de fibra óptica para um 
modulador Newtec, M6100 Broadcast Satellite, que 
segundo Kerstin Roost, diretora de relações públi-
cas da Newtec, é hoje “a tecnologia mais avançada 
para transmitir conteúdos esportivos premiums em 
4K de forma confiável, variando desde conteúdos 

de baixo bit-rate de até taxas muito elevadas como 
as necessárias para emitir em UHDTV”.
A transmissão foi realizada em MPEG-4 com com-
pressão AVC. O sinal saiu da UMUHTV por fibra 
óptica e foi enviado pela rede terrestre IntelsatOne 
desde Londres para o teleporto da Intelsat na Ale-
manha, onde foi realizado um up-link ao satélite 
Intelsat 1 W , onde foi enviado por DTH equipa-
mentos Newtec . 
O resultado, foi visto no IBC uma sinal 4:2:2, com 
10-bit, ou seja, um sinal UHDTV 4K a 60 quadros 
por segundo. “A tecnologia 4k UHD é o próximo 
passo na evolução da transmissão de televisão, 
assim como a Intelsat tornou rápida a transição 
de SD para HD, agora está pronta para realizar 
a transição integral para o novo formato”, disse 
Peter Ostapiuk, vice-presidente de produtos para a 

A intelsat foi uma das parceiras da realização da 
primeira transmissão ao vivo via satélite em 4K.
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TQTVD presente no IBC 2013 no Pavilhão Brasileiro
De 13 a 17 de Setembro de 2013
Hall 8 / Booth 8.A19 - RAI Amsterdam

Conheça outras soluções da TQTVD em www.tqtvd.com.br
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mídia da Intelsat.
Estevão Ghizoni, gerente de vendas da Intelsat 
para América do Sul e Caribe disse à Revista da 
SET que o satélite Intelsat 1W está posicionado 
para oferecer conteúdos em 4K. “Os conteúdos em 
4K são uma oportunidade nova que aparece e a 
Intelsat quer estar junto dos seus clientes para dar 
serviço e qualidade”.
Para Ghizoni, é importante que os operadores de 
DTH entendam que “ se podem diferenciar no mer-
cado se fornecem serviços em 4K. Por isso esta-
mos apostando na tecnologia. Para gerar diferença 
de qualidade, e por isso, queremos que esta tec-
nologia chegue a casa das pessoas”. 
O responsável da Intelsat afirma que a implantação 
desta tecnologia é um processo lento. “À medida 
que a tecnologia se aperfeiçoa, novos elementos 
na rede de transmissão se tornarão disponíveis. 
A Intelsat continua seus esforços para assegurar a 

transmissão de ponta a ponta dos conteúdos dos 
operadores até a residências dos assinantes”.
A alimentação do vídeo em 100 Mbps foi codifi-
cada e decodificada em tempo real pela Ericsson, 
utilizando codificadores AVP 2000 e receptores RX 
8200. Antes do sinal chegar aos decodificadores 
da Ericson, passaram pelos Newtec Demod AZ910. 
A Newtec forneceu os equipamentos de modula-
ção, com tecnologia Clean Channel que tem, se-
gundo os responsaveis da empresa, um rendimen-
to até 15% melhor em comparação com o padrão 
DVB-S2 - preservando a interoperabilidade com os 
receptores profissionais (IRD).
Para quem teve a oportunidade de observar a 
transmissão nos diferentes estandes do IBC, a 
qualidade é realmente incomparável. Basta saber, 
se haverá emissoras ou produtoras a captar e emi-
tir nesta qualidade de vídeo, que sem dúvidas, é 
fantástica.

A Ericson foi outra das responsáveis pela primei-
ra transmissão ao vivo via satélite em 4K, e os 
visitantes da feira pararam em grande número para 
observar a qualidade de imagem transmitida.

O  VP-Media Product Management, Peter Ostapiuk foi 
o encarregado de apresentar a primeira transmissão 
ao vivo via satélite em 4K no IBC 2013 realizada as 
15 horas do domingo 15 de setembro de 2013.
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paVIlHãO BRaSIlEIRO EM aMSTERDã
Parceria entre Apex-Brasil e Sindvel leva brasileiros ao IBC pelo 2º ano consecutivo. O 
cantinho do Brasil em Amsterdã esteve formado pela EITV, Hitachi Kokusai Linear, Ideal 
Antenas, Opic Telecom, Playlist, SP Telefilm, e TQTVD.

Organizado pela SINDVEL (Sindicato das Indústrias 
de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do 
Vale da Eletrônica) e a Apex-Brasil (Agência Brasi-
leira de Promoção de Exportações e Investimentos), 
a participação brasileira em terras holandesas está 
a caminho da consolidação. A diferença da NAB 
onde a presença leva mais tempo, no IBC “estamos 
pelo segundo ano consecutivo”, mas “em diferente 
espaço. Temos de nos afixar em um local certo e 
mantê-lo para que os visitantes saibam onde encon-
trarmos”, disse à Revista da SET, David Britto, coor-
denador do Módulo de Mercado do Fórum SBTVD 
(SET/ TQTVD) no estande da TQTVD.
Para Britto é fundamental a presença internacional 
e mostrar que o Brasil “é um país que desenvolve 
tecnologia. Nosso país é conhecido por produtos 
primários e a tecnologia é o último lugar onde as 
pessoas esperam encontrar coisas. Isso tem de mu-
dar. E nós estamos tentando fazer essa mudança. 
Para o visitante tecnologia do Brasil desperta curio-
sidade e temos de aproveitar a curiosidade e pegar 
a atenção dele de verdade”.
Os executivos das empresas brasileiras no estande sa-
bem que “essa é uma tarefa ingrata”, mas “no caso da 
TOTVQ a única maneira de quebrar esse paradigma foi 
sair do Brasil, visitar os clientes na casa deles por isso 
90% do que fazemos é exportado. A nossa empresa 
tem uma pessoa em Tóquio [Japão] que circula na Asia 
e nós permite estamos nesse mercado”, disse Britto.
Para Bruno Prodocimo, gerente comercial da EiTV - En-
tretenimento e Interatividade Para TV Digital, estar no 
IBC é um desafio. “A empresa que se esforça para estar 
a frente em tecnologia e inovação deve estar presente 
em uma feira mundial do porte da IBC, e apresentar 
seus produtos ao mercado de broadcasting para os 
seus futuros clientes nacionais e internacionais”.
E não só, esta feira é importante porque “juntamen-
te com a excelente iniciativa do SINDVEL de juntar 
todas as empresas e indústrias do mercado em um 
pavilhão Brasileiro, podemos mostrar a força e di-
fundir o padrão ISDB-T por todo o mundo, espe-
cialmente para aqueles países que estão a definir o 
padrão de distribuição”, afirma Prodocino.
Marcelo Zanot, gerente de vendas da ideal Antenas, 
disse que a “feira foi muito boa para nós!” de to-
das as maneiras, “acreditamos que a NAB ainda se 

destaca, devido ao fluxo de brasileiros presentes”.
Para Zanot, “internacionalizar” a marca é muito impor-
tante porque marca presença no exterior, expressão 
que comparte José Carlos Morães, gerente da Opic Te-
lecom, quem explicou que mostrar a marca fora ajuda 
a dar a conhecer o trabalho e permite que os clientes 
saibam “que estamos junto deles. Hoje temos que 
mostrar-lhes como com novas tecnologias é possível 
criar novos “layout” nas emissoras de TV e rádio”.
Um dos pontos de interesse do pavilhão foi a vi-
sita de clientes de países que adotaram o sistema 
nipo-brasileiro de TV Digital e de alguns que podem 
chegar a adotar o sistema. Segundo Britto, “veio 
gente de vários países da África, como Cabo Verde 
que pensam integrar a zona do ISDB-T, e isso só é 
possível estando presente neste tipo de eventos”.
O Pavilhão faz parte do Projeto Setorial Eletroele-
trônicos Brasil que está formado por empresas que 
desenvolvem produtos, soluções e serviços de alto 
valor agregado para diferentes mercados. 
Com o apoio do Governo Federal, por meio da Apex-
-Brasil (organização diretamente ligada ao Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), 
o projeto busca ampliar a participação das empre-
sas brasileiras do setor eletroeletrônico. A gestão 
do Projeto está sob a responsabilidade do SINDVEL, 
instituição que congrega cerca de 150 empresas da 
cidade de Santa Rita do Sapucaí (MG), região co-
nhecida como Vale da Eletrônica.

Para David Britto eventos como o IBC servem para 
mostrar os produtos aos países que adotaram o sis-
tema ISDB-T é aos que poderiam aderir, mostrando 
as soluções criadas no Brasil.
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SEMINáRIO paRa BROaDCaSTERS BRaSIlEIROS NO IBC
Quase duas centenas de broadcasters brasileiros participaram do encontro organizado 
pela SET e o IBC que se realizou no dia 13 de setembro em Amsterdã. No seminário foi 
debatida a situação atual da indústria com temas como 4K, 8K, Segunda Tela e Home TV. 
O moderador do evento foi Peter Owen, presidente do IBC Council.

Com o título: “Living together in a Broadcast, cellu-
lar and I.P. World”, o seminário coordenado pelo 
IBC contou com a presença do Presidente da SET, 
Olímpio Franco; Liliana Nakonechnyj, diretora inter-
nacional da SET; Gordon H. Smith, presidente e CEO 
da NAB e uma importante comitiva de brasileiros 
que acompanharam o evento.
O seminário que decorreu no Emerald Room do IBC, 
RAI em Amsterdã e teve como moderador a Peter 
Owen, presidente do IBC Council, e como palestran-
tes a Phil Laven, presidente do projeto DVB; Ian Trow, 
diretor sénior da Emerging Technology, Harmonic; e 
do Dr. Mike Short, vice-presidente de Telefónica.
O seminário organizado de forma conjunta pelo IBC/

SET debateu com estes especialistas a evolução da TV 
e tecnologias como 4K, 8K, nuvem, internet e tecnolo-
gias móveis, tentando estabelecer quais os melhores 
processos destas tecnologias e quais as que melhor 
se adaptam ao público que agora utiliza dispositivos 
móveis para receber conteúdos de áudio e vídeo.
Ainda foi discutido se o LTE pode oferecer um ser-
viço de transmissão broadcast e se o HEVC pode 
transformar-se no codec de entrega de conteúdo no 
futuro? E se estes sistemas podem coabitar, expli-
cando para isso a experiência europeia sobre parti-
lha do espectro móvel / terrestre.
Muita informação e muito debate, na próxima edição da 
Revista da SET publicaremos um resumo do seminário. 

Liliana Nakonechnyj (SET/Rede Globo); Mike Short, 
vice-presidente de Telefónica; Ian Trow, diretor sénior 
da Emerging Technology, Harmonic; Olímpio Franco, 
presidente da SET; e Peter Owen, presidente do IBC 
Council no final do seminário.

Cerca de 200 broadcasters participaram do seminá-
rio no Emerald Room do IBC, RAI em Amsterdã.

Peter Owen, presidente do IBC Council e Mike Short, 
vice-presidente de Telefónica discutiram o futuro da 
TV no seminário organizado para os associados da 
SET no IBC 2013.

Muito crítico, Phil Laven, presidente do projeto DVB 
disse aos broadcasters brasileiros que é preciso criar 
novas formas de fazer TV.
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a OB VaN 4K MaIS pEqUENa DO MUNDO
A irreverente Blackmagic Design apresentou à Revista da SET uma unidade móvel 
4K montada em um triciclo. O projeto implementado para uma emissora de TV 
dinamarquesa foi realizado em uma motocicleta adaptada que permite realizar produções 
ao vivo ou captação em 4K. Para isso, a Blackmagic instalou um ATEM Production Studio 
4K e monitores de áudio e pode utilizar nele as suas câmeras Blackmagic Production 
Camera 4K.

O projeto realizado para a Nimb TV da Dinamarca foi 
construído por especialistas da empresa Stjernholm 
& Co, e pode ser utilizado para a realização de pro-
duções de multicâmera Ultra HD 4K em eventos ao 
vivo. Ele já foi reservado para a seção da próxima 
temporada da versão do programa “The X Factor” 
que será gravado em vários locais em Copenhague.
No triciclo foi montado um ATEM Production Studio 
4K, que permite trabalhar em SD, HD ou Ultra HD 
4K com até oito câmeras. Ainda, a unidade móvel 
está preparada para utilizar o ATEM 1 M/E Produc-
tion Panel para controle de hardware. Ou seja, com 
o ATEM Production Studio 4K temos um switcher de 
produção Ultra HD 4K que permite a produção ao 
vivo no Ultra HD 4k com até 8 entradas, sendo que 
4 delas são 6G-SDI e as outras HDMI 4K, incluindo 
geração de gráficos interna.
O ATEM Production Studio 4K inclui um painel de 
controle ATEM Software para Mac e Windows que 
oferece controle completo do switcher desde um lap-
top ou computador. Este software fornece o controle 
completo de transições, keyers, entre outros. Os usu-
ários que queiram utilizar um painel de hardware tra-
dicional podem adicionar um painel de transmissão 
ATEM de1 M/E ou um painel de transmissão ATEM de 

2 M/E, e dessa forma operar da forma tradicional, dis-
se Simon Wetsland a reportagem da Revista da SET.
O switcher também possui um multiviewer inte-
grado para 8 entradas, pré-visualização e feeds de 
programas. As saídas de multiview estão em HD, o 
que possibilita o uso de qualquer TV ou monitor 
HD, mesmo ao utilizar Ultra HD. Um programa de 
conversão de saída permite que um trabalho feito 
em Ultra HD receba feeds em HD. Ainda, possui uma 
saída auxiliar, painel frontal feito de metal usinado 
e botões que permitem fazer mudança de auxiliares 
ao vivo em seu painel frontal. Para auxiliar essa 
tarefa, o switcher possui também uma tela em LCD.
Ainda, esta OB Van 4K conta com um gravador 
HyperDeck Studio Pro SSD enquanto a captura e re-
produção é feita através do Blackmagic UltraStudio 
4K. O Blackmagic Audio Monitor, trabalha em um 
rack e permite a monitoração de áudio de altíssima 
qualidade com o avançado de vídeo 6G -SDI para 
fontes de vídeo Ultra HD, para assegurar o controlo 
de qualidade, onde a unidade esteja trabalhando, 
explicou à Revista da SET, Stephanie Hueter, gerente 
de comunicação da empresa australiana.
“Na NAB 2013 tínhamos conhecido a linha de pro-
dutos da Blackmagic. Rapidamente percebi que eles 
seriam capazes de entregar equipamentos fantás-
ticos a um custo acessível “, explica Niels Borup, 
co fundador da TV Nimb. “Nós agora temos a ca-
pacidade de trabalhar com uma grande variedade 
de clientes, desde os cineastas independentes até 
as emissoras nacionais, e oferecer flexibilidade, e 
confiabilidade na produção Ultra HD 4K, onde quer 
que eles queiram produzir”.
“Niels e Toke são uma equipe de produção extrema-
mente pró-ativa, apaixonada que viu uma oportu-
nidade fantástica no mercado”, disse Morten Stjer-
nholm , CEO  da Stjernholm & Co. “O Blackmagic 
ATEM Production Studio 4K permite que a equipe 
de produção capte conteúdo no mesmo padrão que 
podemos encontrar em caminhões enormes, mas o 
tamanho e a agilidade do ciclomotor dá uma enor-
me vantagem competitiva. O fluxo de trabalho em 
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Ultra HD 4K permite que a equipe ofereça streaming 
de alta qualidade para grandes eventos ao vivo, 
bem como um sistema flexível no qual as emisso-
ras podem conectar rapidamente as suas câmeras e 
emitir praticamente desde qualquer lugar”.
No fim da entrevista com a Revista da SET, Westland 
comentou. “Sabe, o mais incrível desta unidade mó-
vel não é onde ela esta montada, é o preço. Custou 
menos de 100 mil dólares.”
Ainda, a empresa australiana apresentou três novos mi-

ni-conversores 6G-SDI para Ultra HD que segundo Grant 
Petty, CEO da Blackmagic Design, foram criados já que 
“com os novos fluxos de trabalho Ultra HD baseados 
em tecnologia 6G-SDI e produtos como as unidades 
ATEM Production Studio, de produção ao vivo, existe 
a necessidade de interfaces capazes de ligar todo o 
tipo de sistemas de broadcast e sistemas/equipamen-
tos Ultra HD. Estes novos mini conversores permitem 
estas ligações de forma simples, possibilitando fluxos 
de trabalho melhores e mais rápidos”.
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reportagem | transmissão via satélite

A Banda Ka é uma 
tecnologia disruptiva?
Um dos muitos interrogantes e novidades que trouxe o Congresso 
SET 2013 foi o das chamadas tecnologias disruptivas e o que elas 
podem fazer nas tecnologias satelitais. Por Fernando Moura

A palavra disrupção quer dizer, segundo o dicio-
nário Houaiss da Língua Portuguesa: “ato ou 
efeito de romper(-se); ruptura, fratura”. O ter-

mo foi apresentado por Lincoln Amazonas Antunes 
de Oliveira, diretor vice-presidente da Star One, na 
palestra:“Tendências e inovações das operadoras de 
satélite para as emissoras brasileiras de TV”, modera-
da por J. M Cristovam (SET/Unisat).

Para Oliveira, na atualidade “a tendência é uma 
mudança na TV Tradicional” já que cada vez mais a 
internet entra na casa das pessoas. “Há uma mudança 
de comportamento, o que sinaliza para um novo perfil 
e uma nova gama de aplicações.”  Para ele, hoje “de-
vemos falar de vídeo e não mais de TV, porque vídeo é 
mais amplo que TV pois o negócio é mídia em todo lu-
gar e não apenas TV na sala de visita em casa,” disse 
Oliveira. “Por isso precisamos tecnologias disruptivas 
porque deslocam ou rompem a tecnologia existente 
oferecendo algo inovador, trazendo novos atributos”.

Oliveira afirmou no Congresso SET 2013, que tal-
vez a banda Ka seja uma tecnologia disruptiva por-
que com ela pode ser utilizada a banda com unidades 
SNG com veículos pequenos gerando emissão SNG em 
IP com “transmissão de altas capacidades com custo 
mais baixo (canais HD e Ultra HD).

Na sequência do Congresso a Revista da SET entrevis-
tou ao diretor executivo da Embratel Empresas e presi-
dente da Star One, Gustavo Silbert para avançar mais no 
conceito de “disrupção”. Para ele trabalhar com tecnolo-
gias disruptivas é fundamental e impreterível nos dias de 
hoje. A seguir apresentamos alguns trechos da entrevista:

Revista da SET: Que sería uma tecnologia disruptiva?
Gustavo Silbert: Há várias tecnologias consideradas dis-
ruptivas. Alguns exemplos: válvulas x transístor; câmera 
digital; celular; Skype; discos rígidos pequenos; desktops 
x minis; Notebooks x Desktops; tablets; smartphones. 

Pontuamos a possibilidade da Banda Ka vir a ser 
uma tecnologia disruptiva no ambiente das comunica-
ções por satélite. Com o lançamento do D1, a Embra-

tel, por meio da Star One, terá a oportunidade de veri-
ficar de perto esse aspecto em adição às experiências 
que já estão ocorrendo em algumas partes do mundo. 

Revista da SET: Quem poderá usar esta tecnologia 
disruptiva?
Gustavo Silbert: Em uma das aplicações que esta-
mos desenvolvendo, pretendemos ter estações de 
Banda Ka de pequeno porte, mas de grande capa-
cidade quando comparadas com as atuais. O D1 po-
derá transmitir de 34Mbps a 90Mbps para uso em 
backhaull de celular. Além disso, prevemos o uso 
de estações tipo SNG em Banda Ka usando IP para 
contribuição de conteúdo para TV e dispositivos em 
geral. Cremos que haverá espaço para pontos de pre-
sença em Banda Ka em ERBs para desafogar redes de 
celular (data offload) como é feito hoje com estações 
WiFi nas grandes cidades. Assim como usar estações 
em Banda  Ka para alimentação de redes WiFi em 
áreas urbanas. Um ponto interessante a considerar 
é usar a Banda Ka para tornar os serviços DTH inte-
rativos independentemente do uso da rede terrestre 
(onde elas não estiverem disponíveis).

Gustavo Silbert, presidente da Star One afirma que o 
novo satélite terá capacidade de receber e transmitir 
sinais de televisão, rádio, telefonia, Internet e dados para 
aplicações de entretenimento, telemedicina, tele-educa-
ção e negócios.



Revista da SET: Por quê essa preferência da Star One 
da banda Ka no novo satélite?
Gustavo Silbert: A Embratel/Star One não possui prefe-
rência pela Banda Ka no novo satélite, o Star One D1. 
Ela está sendo implementada ao lado de dois outros 
payloads, um de Banda C e outro de Banda Ku. No caso 
específico do D1, a Banda C entra como reposição do 
Brasilsat B4. A Banda Ku e  a Ka entram como expansão 
de capacidade visando oferecermos novas alternativas 
ao mercado. A Banda Ka, abre espaço para atendimen-
tos mais inovadores e lançamento de novos produtos.

Revista da SET: Estão chegando os grandes eventos 
esportivos ao Brasil. A Embratel/Star One pensa que o 
requerimento de capilaridade de fibra óptica por parte 
da FIFA e do COI pode limitar a expansão das empre-
sas de satélite?
Gustavo Silbert: Os requisitos de capilaridade de fibra 
óptica não deverão limitar a oferta de serviços de satéli-
te, pelo contrário. Faz parte dos requisitos desses órgãos 
internacionais a existência de sistemas de contingência 
que sejam independentes das fibras. Nesse aspecto, o 
satélite entra como uma solução perfeita dada as suas 
características de cobertura, capacidade e confiabilidade.

Revista da SET: O D1 servirá para a Copa de 2014?
Gustavo Silbert: Não, pois o D1 será lançado em 2016.

 
Revista da SET: Sendo assim, que plano tem a Embra-
tel/Star One visando a Copa de 2014 e as Olimpíadas 
de 2016? 
Gustavo Silbert: Para 2014, a Embratel/Star One já tem 
disponível o satélite Star One C3 Rio 2016, o mais novo 
satélite da frota, lançado no final de 2012. Ele já está à 
disposição das empresas que desejarem utilizá-lo. Para as 
Olimpíadas, teremos o Star One C4, que chegará no final 
de 2014 e o Star One D1, que chegará no início de 2016.

O Star One D1 esta sendo construído pela empresa 
canadense-americana Space Systems Loral e será lança-
do ao espaço por um foguete da empresa francesa Aria-
nespace. Pesará cerca de 6 toneladas e possui configu-
ração de 28 transponders (receptores e transmissores 
de sinais) em Banda C, 24 em Banda Ku e cerca de 300 
transponders equivalentes de 36 MHz em Banda Ka.
www.starone.com.br

Fernando Moura
Redação: Revista da SET

fernando.moura@set.org.br
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Projeto Brasil 4D
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Pesquisas do Banco Mundial revelam que público de baixa renda 
tem facilidade em interagir com TV Digital e segundo a entidade 
o projeto da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) é referência 
em inclusão digital e deve ser levado a outros países. Em princi-
pio, nos próximos meses o projeto será realizado em quatro países 
de América Latina – Uruguai, Peru, Equador e Costa Rica – e  logo 
se fará o teste em Paraguai, Bolívia, Chile e Botsuana. No Brasil, o 
projeto deve ser repetido em São Paulo.

Por Deisy Feitosa*

Pesquisas do Banco Mundial realizadas com 100 
famílias de beneficiários do Programa Bolsa Fa-
mília de João Pessoa (PA), participantes do pro-

jeto piloto Brasil 4D, revelaram que essa audiência de-
monstrou, de maneira geral, um grande interesse em 
conhecer e interagir com as novas funções proporcio-
nadas pela TV Digital. 

Os resultados das pesquisas foram apresentados, 
pela primeira vez ao público, durante o Congresso SET 
2013, na mesa “Brasil 4D: TV digital interativa à serviço 
da inclusão social”, realizada dia 22 de agosto, e que 
teve como moderador o superintendente de suporte da 
EBC (Empresa Brasil de Comunicação), André Barbosa Fi-
lho. A mesa foi integrada, ainda, pela professora Cosette 
Castro, da Universidade Católica de Brasília (UCB); pela 
jornalista Madrilena Feitosa, da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), e pelo diretor da Intacto, André Terra. 

O superintendente de Suporte da EBC disse, durante 
sua participação, que os resultados do projeto piloto 

realizado na capital paraibana foram muito positivos e 
anunciou que essa iniciativa será, agora, implementada 
em uma grande capital brasileira e deverá beneficiar 
um número maior de cidadãos. “Isso aumentará a vi-
sibilidade ao projeto, até porque vamos distribuir um 
número maior de conversores e envolver tecnologias 
que não usamos ainda e parceiros que não estavam 
no primeiro estudo, mas tudo se deve a essa primeira 
iniciativa”, comentou. 

Barbosa, coordenador-geral do projeto, confirmou que 
o exemplo do Brasil 4D também será seguido por vários 
países que adotaram o Sistema Brasileiro de TV Digital 
Terrestre. Na primeira etapa acontecerá no Uruguai, Peru, 
Equador. Logo em seguida, será realizado no Paraguai, 
Bolívia, Chile e na Botsuana, primeiro país africano a ado-
tar o sistema. “Acho que com isso a gente passa também 
a dizer para o mundo: não esqueça da televisão aberta, 
do modelo gratuito e da possibilidade de participação que 
existe através desse meio difundido”, reforçou.

Professora Cosette Castro apresentou resultados de pesquisa sobre Brasil 4D no Congresso SET. 
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Ele destacou que o Brasil 4D é resultante do tra-
balho de uma grande rede colaborativa, que envolveu 
instituições e empresas, dentre elas a Universidade Ca-
tólica de Brasília, Universidade Federal de Santa Cata-
rina, Universidade Federal da Paraíba, TV Câmara de 
João Pessoa, Secretaria de Desenvolvimento Social de 
João Pessoa, Banco do Brasil, além das empresas Mec-
trônica, Totvs, Harris, D-Link, OI, Intacto/HDMA, Spinner, 
EBCom, Broadcom e EITV que cederam equipamentos 
para atender às demandas do projeto.  

Barbosa comentou sobre o lançamento recente do 
projeto mundial “Internet.org”, que reúne empresas de 
telefonia, internet e infraestrutura para oferecer internet 
a 2/3 da população do planeta, uma vez que, segundo 
ele, 4 bilhões de pessoas no mundo não têm internet. 
Mas ele questionou a viabilidade da iniciativa e sobre 
como será o futuro da televisão diante desse contexto.  
“A pergunta é: eles conseguirão fazer isso num curto 
espaço de tempo? E com quais recursos? Sabemos que 
vai demandar talvez muito mais de um trilhão de dó-
lares. Se os Estados Unidos precisam de um trilhão de 
dólares para desenvolver a internet, quantos trilhões 
de dólares serão necessários para a cobertura do mun-
do inteiro? Mais do que isso: qual o papel da televisão 
nesse processo? Ela vai continuar sendo um processo 
linear de apresentação de programas nesse espaço de 
tempo, ou ela vai ser um processo on-demand? Quer 
dizer, qual é a perspectiva que está se lançando para a 
televisão em termos da participação? Acho que o Brasil 
4D vai ficar na história do Brasil, na história da televi-
são brasileira por ter sido o primeiro a desafiar essas 
questões”, analisou.

O projeto Brasil 4D foi a primeira experiência de in-
teratividade na TV pública, aberta e digital brasileira 
com cidadãos de baixa renda e testou tanto a habi-
lidade dos telespectadores em se relacionarem com 
os recursos interativos da programação, como outras  
funcionalidades do sistema digital. O Brasil 4D é uma 
iniciativa da Superintendência de Suporte da EBC e 

foi implementado em João Pessoa, pelo Núcleo Lavid/
UFPB. No dia 20 de agosto, ganhou o Prêmio SET 2013 
na categoria “Melhor solução de interatividade desen-
volvida para a TV digital terrestre baseada em Ginga”. 
Na mesma semana, recebeu menção especial, em Nova 
York, durante o prêmio: Inovação e Criatividade 2013, 
promovido pela La Cumbre TV Abierta. 

A programação interativa do Brasil 4D foi exibida 
para o público presente no Congresso da SET, no estan-
de do Fórum SBTVD (Sistema Brasileiro de TV Digital). 
Durante os quatro dias do evento, a EBC disponibilizou 
os conteúdos do projeto aos participantes, permitindo 
a todos interagirem com as aplicações. Assim, audiên-
cia obteve mais informações sobre programas do Go-
verno Federal, através do Brasil 4D.

O Estudo
O Banco Mundial realizou pesquisas para avaliar os 
impactos socioeconômico e sociocultural do Brasil 4D 
junto às famílias de três bairros da periferia que recebe-
ram a transmissão digital em seus lares, através de um 
Canal de Serviços, exibido em multiprogramação, pela 
TV Câmara de João Pessoa, o canal 61.3. 

A programação ofertava três conteúdos sobre pro-
gramas do governo Federal: um vídeo com opções de 
interatividade sobre programas do Sistema Único de 
Saúde (SUS), como aleitamento materno e Bolsa Fa-
mília; outro conteúdo com informações sobre cursos 
e empregos, com vagas de cursos gratuitos ofertados 
pelo Pronatec e vagas de emprego disponíveis no Sine 
de João Pessoa; o terceiro apresentava informações 
sobre benefícios sociais (cadastro único e prestação 
continuada). A programação também constava de um 
aplicativo do Banco do Brasil que ensinava a controlar 
o orçamento familiar.

A pesquisa socioeconômica, coordenada pelo econo-
mista Rodrigo Abdalla, demonstrou, por exemplo, que 100 
por cento dos entrevistados consideraram que as vagas 
de cursos gratuitos, divulgadas pelo Canal de Serviços, 
contribuíram para torná-los mais informados sobre como 

Programação do Brasil 4D foi exibida no estande do 
Fórum do SBTVD durante o Congresso SET.

As jornalistas Cristiana Freitas, da EBC, e Madrilena 
Feitosa, da UFPB, receberam Prêmio SET, em nome da 
equipe do Brasil 4D.



72   Revista da SET  |  outubro

TV Digital Interativa

obter melhor qualificação para ingressar no mercado de 
trabalho. Um total de 89% afirmou que o aplicativo sobre 
“Cursos e Empregos”, desenvolvido pelo Núcleo Lavid/
UFPB e TV UFPB, “ajudou bastante ou muito na busca de 
informações por vagas no mercado de trabalho”.

Esses dados foram editados pela professora Cosette 
Castro em um livro que sistematiza os resultados das 
pesquisas patrocinadas pelo Banco Mundial. O docu-
mento, chamado “Brasil 4D: Estudo de Impacto Socio-
econômico sobre a TV Digital Pública Interativa”, foi 
lançado em Brasília, no dia 30 de agosto, no IV Fórum 
Mundial de Mídias Públicas. 

No Fórum, Cosette disse que uma vantagem do pro-
jeto para as famílias participantes foi conhecer a tele-
visão pública com qualidade de imagem e de som, na 
TV aberta terrestre. “Isso faz muita diferença para quem 
somente vê chuviscos e fantasmas e não consegue es-
cutar direito”, pondera. O estranhamento que houve, 
segundo a pesquisadora, é que eles desejavam um 
maior fluxo de conteúdos. “O fluxo televisivo tem no-
vidade o tempo inteiro e, nesse caso do Canal de Ser-
viços, não tinha muitas novidades, havia atualizações 
sobre empregos e cursos, mas não novos conteúdos. 
É natural que estranhem, pois as pessoas lidam com a 
lógica de ter sempre informações e entretenimento na 
programação televisiva”, explicou. 

Ainda no que se refere aos benefícios percebidos 
pelo público, de acordo com Cosette, um total de 82% 
dos entrevistados avaliou que o aplicativo sobre pro-
gramas do SUS, desenvolvido pela equipe da Univer-
sidade Católica de Brasília, ajudou muito e bastante 
a obterem conhecimentos em saúde. Com relação ao 
aplicativo que disponibilizou informações sobre “Be-
nefícios Sociais”, como o cadastro único e prestação 
continuada, 71% dos entrevistados declarou que este 
ajudou bastante ou muito a conhecerem mais sobre 
direitos e deveres sociais. Esse conteúdo foi produzido 
pela Universidade Federal de Santa Catarina.

Em termos de facilidade de uso dos aplicativos, o de 

“Cursos e Empregos” foi o que, na visão dos entrevis-
tados, obteve os melhores indicadores, alcançando o 
índice de 81% de classificações como muito fácil e fácil. 
“Isso não é de estranhar, já que o conteúdo audiovisual 
interativo foi desenvolvido pela Universidade Federal 
da Paraíba com linguagem local, e contou com a parti-
cipação de um popular comediante da Paraíba”, avaliou 
a professora Cosette Castro. “Isso comprova algo que 
os estudos de Comunicação têm mostrado e falado, 
que é a questão da regionalização. A localização dos 
conteúdos é um fator essencial para a identificação, 
para as pessoas gostarem do que estão vendo e parti-
ciparem”, continuou. 

Em segundo lugar, ficou o aplicativo “Saúde”, com 
79% dos entrevistados declarando que era muito fácil ou 
fácil. Seguindo o mesmo critério, o aplicativo sobre “Be-
nefícios Sociais” ficou em terceiro lugar, com 67% dos en-
trevistados declarando que o uso do aplicativo era muito 
fácil ou fácil. Já o aplicativo de “Educação financeira” teve 
53% de indicações de que era muito fácil ou fácil.

A pesquisa sociocultural, coordenada pela professo-
ra de Antropologia Social da UFPB, Luciana Chianca, 
evidenciou que, em termos de escolaridade, 57% do 
universo pesquisado têm ensino fundamental incom-
pleto, 14% têm ensino médio incompleto e apenas 
2% tem ensino médio completo.  A pesquisa levantou 
ainda dados como ocupação das famílias no mercado 
de trabalho e hábitos de lazer. Ficou demonstrado que 
a maioria dos entrevistados está ligado a dois tipos 
de atividades: construção civil e serviços domésticos. 
Como grande parte das ocupações se configura como 
trabalho precário, estas não são necessariamente en-
tendidas pelos entrevistados como emprego. Conforme 
revelou a pesquisa, o desemprego se afirma e existe 
negação da atividade precária realizada. 

Ao abordar como se deu a escolha dos temas e so-
bre a linguagem utilizada para os aplicativos, Cosette 
Castro disse que os roteiros interativos foram bastante 
discutidos pelas equipes, que trabalharam questões 
como linguagem, usabilidade, acessibilidade e perfil do 
público. Ainda assim, segundo ela, houve dificuldades, 
como é o caso do aplicativo destinado à educação fi-
nanceira, desenvolvido pelo Banco do Brasil. “Ele ti-
nha bastante texto e uma linguagem mais específica, 
isso fez com que as pessoas tivessem dificuldade em 
acessá-lo e compreendê-lo, embora tivessem interesse 
pelo tema”, observou.

Segundo a Agência Brasil, um dos consultores do Ban-
co Mundial, Rodrigo Abdalla, também pesquisador do 
Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), que 
entrevistou 89 pessoas em 77 residências das cem que 
participam do projeto explicou que dentre os dados que 
chamam a atenção da pesquisa está o de que dois terços 
dos entrevistados declararam que tiveram ganhos econô-
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Lançamento do projeto piloto foi na casa de Dona Adair 
Ferreira, no bairro do Cristo, João Pessoa. 
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micos a partir da TV digital. “As famílias detectaram be-
nefícios e redução de despesas, especialmente por obter 
informações do governo que antes demandariam um des-
locamento e gastos com transporte”, pontuou Rodrigo. 
“Os resultados são animadores”, comemora.

Isso porque, segundo Márcio Wohlers, economista da 
Universidade de Campinas que participou de um estudo 
para avaliar os impactos do projeto, as famílias tiveram, 
em média, uma economia de R$ 8,90 no período em que 
utilizaram o sistema. “Parece pouco para quem é da clas-
se média, mas a redução corresponde a 13% do bene-
fício cedido pelo Bolsa Família, por exemplo”, pontuou.

Desafios para implementação do Brasil 4D
A jornalista Madrilena Feitosa, que coordenou as etapas 
de implementação do projeto, em João Pessoa, junta-
mente com o diretor do Centro de Informática da UFPB, 
Guido Lemos, disse que, ao iniciar as atividades, a equi-
pe se deparou com desafios como a seleção e convenci-
mento das famílias a se integrarem ao projeto, além do 
desenvolvimento de roteiros interativos para um público 
com baixa escolaridade e que não conhecia as funcio-
nalidades da TV digital interativa. “Buscamos facilitar a 
usabilidade dos aplicativos para torna-la mais amigável, 
mais intuitiva. Exemplo disso é que procuramos utilizar 
as mesmas cores do controle remoto para o comando de 
ações similares, no desenvolvimento do aplicativo sobre 
“Cursos e Empregos”, produzido pela UFPB”, explicou.

Ela afirmou que a seleção e integração das famílias 
ao projeto foram viabilizadas com o apoio da Secre-
taria de Desenvolvimento Social de João Pessoa, que 
coordena as atividades do Programa Bolsa Família e 
conhece o perfil desses cidadãos. Conforme relatou, as 
informações básicas sobre o projeto foram repassadas 
durante reuniões nas sedes dos CRAS - Centros de Re-
ferência em Assistência Social dos bairros de Mandaca-
ru, Cristo Redentor e Colinas do Sul/Gramame. Nesses 
encontros, uma das informações mais recorrentes foi 

a de que, ao participar do projeto, as famílias teriam 
acesso a informações sobre programas e serviços es-
senciais do governo Federal, sem sair de casa e fazendo 
uso, pela primeira vez, de uma nova tecnologia que 
permite escolhas durante a programação. 

A jornalista contou que, durante as reuniões, as 
famílias foram informadas que seriam instalados, em 
cada casa, um set-top-box e uma antena UHF. Cada par-
ticipante também receberia um controle remoto para in-
teragir com a programação e seria instruído sobre como 
utilizar o novo equipamento. “Para a nossa surpresa, 
houve muito boa receptividade, as famílias queriam re-
ceber o equipamento”, comemorou. 

Segundo Madrilena Feitosa, as famílias usuárias do 
sistema demonstraram predisposição e interesse em 
interagir com os conteúdos veiculados, demonstrando, 
com raras exceções, um mínimo de conhecimento ope-
racional no uso do controle remoto. “Uma das reações 
mais frequentes desse público foi de surpresa, ao ver, 
pela primeira vez, a imagem em alta resolução na tela da 
TV de casa, quando a equipe terminava a instalação dos 
equipamentos”, observou. Ela acrescentou que a maior 
parte dos telespectadores envolvidos no projeto não 
dispõe dos modernos aparelhos de TV e tinha acesso 
apenas à transmissão analógica. “Quando viu a imagem 
digital, a dona de casa Geane Gomes, do bairro Colinas 
do Sul, disse: nunca pegou desse jeito”, relatou. 

A respeito do desenvolvimento dos roteiros inte-
rativos, Madrilena informou que as equipes das três 
universidades buscaram trabalhar com conteúdos que 
fossem compreendidos pelas diferentes gerações que 
compunham a audiência, caracterizada também pela 
baixa escolaridade.  As aplicações interativas foram 
desenvolvidas para oferecerem o menor grau de com-
plexidade e dificuldade ao público.  Essas aplicações, 
conforme explicou, apresentavam fácil usabilidade e 
eram percebidas como tal.  Na equipe de produção dos 
roteiros estiveram as jornalistas e pesquisadoras em TV 
Digital, Kellyanne Alves e Madrilena Feitosa, do Núcleo 
Lavid/UFPB; o professor da UCB, Alexandre Kielling; a 
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Edineide Mendes procurou curso de cabeleireira depois 
de ver os conteúdos do Canal de Serviços. 

Equipe do Lavid/UFPB orientou famílias sobre funciona-
mento dos set-top-boxes.
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TV Digital Interativa

EBC
Os aplicativos e as empresas parceiras da EBC

As 100 famílias participantes do projeto pioneiro tive-
ram a sua disposição quatro aplicativos entre dezem-
bro de 2012 e março de 2013:
Trabalho (Ministério do Trabalho): Informações sobre 
as possibilidades de qualificação profissional gratuita 
e vagas de emprego, a posse de documentos e o que 
fazer para consegui-los. Desenvolvido pelo Pólo Mul-
timídia da UFPB;
Saúde (Ministério da Saúde): quatro episódios con-
tados através de comédias de situação (sitcom), que 
abordaram os programas Saúde da Família,  Vacinação 
e Aleitamento Materno e Farmácia Popular. Este último 
também permitiu a interatividade ao apresentar a lo-
calização das farmácias mais próximas. Desenvolvido 
pela Universidade Católica de Brasília (UCB);
Benefícios (Ministério do Desenvolvimento Social e 
Ministério da Previdência):  com informações sobre 
benefícios do Governo Federal, como o Bolsa Família 
e o Cadastro Único. Desenvolvido pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC);
Educação Financeira (Banco do Brasil): aplicativo de-
senvolvido pelo BB.

O projeto Brasil 4D da EBC é uma parceira com a 
TV Câmara Federal, Prefeitura de João Pessoa, Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Fede-

ral de Santa Catarina (UFSC), Universidade Católica de 
Brasília (UCB), ministérios, e empresas privadas como 
a TOTVS, D-Link, Harris Broadcast, EBCom, EiTV, Bro-
adcom, OI, Intacto, Mectronica e Spinner.
D-Link: doação de 100 set-top-box (conversor digital 
DTB-331) às residências dos usuários do programa 
Brasil Sem Miséria selecionados;
Harris: empréstimo de equipamentos para instalação 
da estação transmissora de TV digital (MAXIVA, UAX-
2000, de 2 KW de potência, fabricado pela Harris Bro-
adcast em Campinas e e um sistema NetVx, SELENIO, 
com codificadores MPEG-4 HD, SD e 1-Seg, além de 
multiplexador ISDB-T.);
Mectronica: empréstimo de equipamentos para insta-
lação da estação transmissora de TV digital;
Oi: doação de 100 Chips para os usuários do progra-
ma Brasil sem Miséria selecionados;
TOTVS: desenvolvimento do software para os aplicati-
vos rodarem no set-top-box da D-link e recomendações 
para o desenvolvimento das aplicações interativas;
Intacto: relatórios em tempo real da audiência e qua-
lidade de sinal;
EITV: carrossel de aplicativos;
Spinner: empréstimo da carga fantasma;
Broadcom: atualização dos Chips para os set-top-box.

pesquisadora de TV Digital e jornalista Cristiana Freitas, 
da EB; e o professor Fernando Crocomo, da UFSC.

Os conteúdos interativos permitiram aos telespec-
tadores fazer escolhas durante a programação. Usando 
as teclas coloridas do controle remoto era possível ter 
acesso aos conteúdos do menu principal do Canal de 
Serviços. Nessa tela principal eram disponibilizadas as 
quatro programações interativas: o aplicativo Saúde, 
cujo ícone tinha a cor verde; o aplicativo Cursos e Em-
pregos, na cor amarela; o aplicativo Benefícios, na cor 
azul, e o aplicativo do Banco do Brasil, na cor verme-
lha. Para a navegação, dentro de cada um dos aplicati-
vos, foram utilizadas as teclas convencionais de entrar, 
play, sair, além das setas que indicam que o usuário 
deve seguir adiante ou retroceder. Os controles remo-
tos distribuídos aos participantes continham teclas nas 
cores amarelo, vermelho, azul e verde. Ela contou que 
os jovens, já acostumados a manipular equipamentos 
digitais, ajudaram os pais a utilizar o aparelho e os 
serviços, mas, ainda assim, ressaltou a importância da 
presença de técnicos, em projetos como esse, para mo-
nitorar e acompanhar as famílias.

Avaliação da transmissão digital
Segundo André Terra, da Intacto, empresa que ava-
liou o sistema de transmissão digital, durante a exe-
cução do Brasil 4D, uma das descobertas do trabalho 
de campo foi que o sinal digital de uma grande emis-
sora do País não chegava com qualidade em algumas 
áreas dos bairros testados. “Apesar de a amostra-
gem ter sido pequena e termos que levar uma série 
de coisas em consideração. O maior aviso para nós 
foi: será que isso vai influenciar no resultado dos 
pontos de Ibope das emissoras? Quão preparado o 
mercado está para não sofrer impactos de audiência 
com o switch-off?”,  revelou. Ele ainda observou que, 
mesmo nesses bairros periféricos, presenciou TVs a 
cabo instaladas, em muitas casas, graças à oferta de 
assinaturas de baixo valor.

Deisy Feitosa
Jornalista e mestre em 
TV Digital pela Unesp. 

Doutoranda/USP
Edição. Fernando Moura 

(Revista da SET)
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entrevista - Marcos Lopez

Novo modelo de negócios
Um bate-papo sobre tecnologia e futuro com Marcos Lopez, 
presidente da Miranda Technologies.

Quando a Miranda Technologies anunciou sua 
fusão com a fabricante Belden, muitas es-
peculações surgiram no cenário mundial do 

broadcast. Como era de se esperar, durante a NAB, 
em abril, as empresas trataram de esclarecer o má-
ximo de informações possíveis para seus clientes 
e representantes, visando manter uma estabilidade 
de mercado.

Como estratégia para mudar este cenário, o presidente 
da companhia canadense, Marcos Lopez, fez sua primeira 
visita oficial ao Brasil fora de uma feira de negócios. “É 
mais agradável o que estou fazendo agora do que ficar 
confinado num espaço de convenções”, brinca. 

Lopez visitou o Rio de Janeiro e São Paulo para 
conhecer as instalações de seus clientes, onde seus 
produtos estão sendo usados e os potenciais negó-
cios no País. “Deixe-me dizer porém que apesar de ser 
bastante interessante esta incursão, eu entendo a im-
portância das feiras de negócios também”, completa.

Durante esta visita, Lopez arranjou um tempo em 
sua agenda para bater um papo com a Revista da SET, 
onde abordou as novas estratégias, falou da possibili-
dade de fabricação no Brasil e até das novas tecnolo-
gias que devem surgir na indústria.

Revista da SET: Entendemos que muita coisa mudou 
na Miranda desde sua aquisição pela Belden. Focando 
mais em um cenário regional, o que muda?
Marcos Lopez: Eu acho que uma das grandes áre-
as que muda é a estratégia geográfica. Claramente a 
Belden já começou a fazer um investimento grande 
aqui na América Latina. Eles possuem uma grande fá-
brica no México, além de este incrível escritório em 
São Paulo. Desta forma podemos trabalhar com os 
recursos da Belden para formar uma única frente para 
nossos clientes de broadcast. 

Por exemplo, com estes novos recursos nós esta-
mos conseguindo colocar suporte e pessoal direto 
aqui no Brasil, e também estamos fazendo todo o 
trabalho quando se fala de peças sobressalentes para 
servir nossos consumidores da melhor forma possível. 

Revista da SET: Houve alguma coisa que a Miranda 
teve que deixar para trás após esta aquisição?
Lopez: Não, na verdade uma das coisas que nosso 
CEO John Stroup sempre fala é que a Belden não com-

pra empresas que estão com problemas financeiros, 
estratégicos ou de posicionamento de marketing. Eles 
investem em empresas que estão indo bem. Desta 
forma, eles compram empresas que já tem boas estra-
tégias, funcionam e dão lucro, assim não há muito o 
que se deixar para trás.

Não houve nada que precisamos mudar com rela-
ção aos mercados que atendemos e as estratégias de 
produtos que estávamos avançando. O que estamos 
fazendo é focar em novas regiões onde éramos fracos. 
Outra grande mudança é que a Belden é uma empresa 
que já existe há uma centena de anos, eles tem pro-
cessos bastante robustos quando se fala em gerência 
de talentos, operações, finanças e estes processos 
são algo que trouxemos para dentro da Miranda.

Revista da SET: Tratam-se de processos administrati-
vos ou industriais?
Lopez: Um pouco de cada. Uma das coisas que a Belden 
tem como valor é o aprimoramento contínuo. E como 
parte deste princípio, a Belden adotou a filosofia de Lean 
Enterprise. Muita gente acha que Lean é uma política de 
operações, o que é verdade, pois uma parte bastante im-
portante é a fabricação, mas uma parte muito importante 
é que eles adotaram Lean em recursos humanos, vendas 
e marketing, e também agora nós estamos trazendo isso 
para a Miranda. É uma longa transição, mas todo mundo 
na Miranda está vendo as vantagens.

Revista da SET: A ideia da Belden é criar uma Super-
-Marca com a Miranda no setor Broadcast?
Lopez: Para responder isso vou dar um passo para 
trás. Uma das estratégias que a Belden adotou há 

Por Flávio Bonanome
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cinco anos é olhar para aquisições por dois motivos: 
1 - Preencher um papel importante numa linha de pro-
dutos; 2 - Ter presença geográfica. 

No caso da Miranda, foi uma evolução lógica do 
que eles fazem. A Belden vende excelentes cabos 
de broadcast e o próximo passo era comerciali-
zar um pouco da eletrônica do broadcast. Então 
a Miranda era uma parte importante do que eles 
queriam fazer no mercado. Seguindo a compra da 
Miranda, eles tomaram uma atitude muito impor-
tante. Pegaram a empresa de 2 bilhões de dólares 
e quebraram em quatro plataformas de negócios. 
Uma delas é broadcast e nesta plataforma a marca 
principal é a Miranda. 

Revista da SET: Depois desta aquisição, o que mudou 
na visão da Miranda para o mercado brasileiro?
Lopez: Para começar, há mais de 9 meses atrás, a Mi-
randa não tinha sequer uma pessoa de vendas aqui no 
Brasil. O que nós fizemos primeiro, e é o mais impor-
tante, foi identificar o pessoal chave para estar aqui 
localmente. Então agora temos uma pessoa comercial, 
contratamos um engenheiro de suporte e estamos com-
pletando a contratação de uma pessoa de pré-venda. 

Revista da SET: Um dos desafios do Brasil é que não 
se trata de um mercado novo, mas sim um mercado 
maduro onde vocês já possuem uma porção de con-
correntes. Como lidar com isso?
Lopez: Eu acho que não é muito diferente de outras re-
giões que estamos tentando entrar. Uma das coisas que 
eu tento falar para nossos clientes é olhar para cada em-
presa sob um ponto de vista. Temos aqui concorrentes 
como a Grass Valley e a Harris. Uma das coisas que estes 
dois concorrentes tem é que eles foram comprados por 
entidades financeiras. E estas empresas tem como foco 
o lado monetário da coisa, ou seja, eles normalmente 
compram empresas que não estão em seu melhor mo-
mento, fazem delas companhias muito eficientes, e tem 
por objetivo vender a companhia em quatro ou cinco 
anos para ter lucro. Já com a Belden, é um investimento 
puramente estratégico. Eles compraram a Miranda e vão 
comprar outras empresas para atingir certos objetivos e 
entrar em determinados mercados com suas estratégias 
de produtos. Eles estão por aqui há 100 anos, não estão 
pensando em sair do mercado nos próximos dois ou três 
anos, como outros grupos financeiros estão fazendo.

Então os clientes estão começando a entender o 
quão importante a Belden é como apoio financeiro 
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Marcos Lopez

neste mercado, e como vai crescer ainda por muitos 
anos. Os clientes querem esta estabilidade, eles pre-
cisam de estabilidade e acho que a família Belden e a 
marca Miranda entregam isso. 

Revista da SET: Em termos práticos, o que isso signi-
fica para o mercado brasileiro?
Lopez: Agora queremos aumentar suporte e vendas 
e ter certeza que teremos o inventario aqui no país, 
por que a alfândega não é fácil. Precisamos conseguir 
reagir imediatamente a qualquer problema de nossos 
clientes. Vamos crescer nossa capacidade nisso. 

Outra coisa é pensar em fabricar no País. Eu não es-
tou confirmando que vamos fabricar produtos aqui, mas 
é algo que estamos de fato estudando por que há alguns 
benefícios em trazer mais valor a nossos clientes fabri-
cando localmente do que no fazendo tudo no Canadá.

Revista da SET: Mudando um pouco de assunto, vimos vá-
rios produtos Miranda sendo usados nos testes 4K na Copa 
das Confederações. Como foram os testes para vocês?
Lopez: Muito bem sucedidos. O caminhão tinha sete 
câmeras 4K e eles usaram para fazer este teste. Isto é 
parte da estratégia da Miranda em sermos inovadores, 
acreditamos que 4K é a nova evolução da resolução. 

O que fizemos com a Telegenix (empresa responsável 
pela Ob-Van) não foi só o router para o quad-link 4K, mas 
também o Multiviewer, amplificadores de distribuição e 
também o down coverter para HD. Temos uma boa his-
tória para produção 4k e vamos continuar investir nisso. 

Eu acredito que o 4K será o catalisador de novas tec-
nologias, como a tecnologia Ethernet para o mundo bro-
adcast. Ethernet já esteve no mundo broadcast, já temos 
muitos produtos IP hoje, mas eu estou falando de Strea-
ming Ethernet em alta qualidade e resolução, não mover 
arquivos, estou falando de transmissão. Isso vai levar 
tempo, mas já estamos trabalhando nestas soluções.

Revista da SET: Estão prontos então para a Copa do 
Mundo em 4K?
Lopez: Sim, não teremos problemas com a Copa 2014 
nem Olimpíadas. Eu acredito, porém, que até 2016 
veremos 4K via Ethernet, mas por agora ele precisará 
ser feito em quad-link por duas razões: As câmeras e 
os switchers são quad-links. É importante que para o 
operador não haverá diferenças práticas. Pode ser HD, 
3G, 4K, tanto faz, operar tem que ser a mesma coisa. 

Revista da SET: Interessante você falar da transmis-
são em Ethernet, que é algo que já aconteceu nos úl-
timos anos no áudio profissional. A ideia é a mesma?
Lopez: Bom ponto. Vemos historicamente esta transição 
acontecendo com áudio antes do vídeo. Da maneira que 
hoje o áudio adotou Ethernet, o vídeo também o fará. O 
desafio com o vídeo é sempre a largura de banda, que 

é muito maior. Outro desafio é que enquanto tentamos 
mudar a forma de conectar as coisas, temos esta nova 
resolução que é 16 vezes maior que o HD. 

Revista da SET: No mundo do pró-áudio, um dos 
problemas da Ethernet é a falta de padronização de 
protocolos...
Lopez: Outro excelente ponto. Nós estamos trabalhando 
com a EBU e o SMPTE para garantir que o que quer que 
façamos se torne um padrão. Não queremos que acon-
teça conosco o que aconteceu com o áudio, onde temos 
AVB, Dante, RockNet, REAC etc. todo mundo tem seu pró-
prio padrão e ninguém pode interoperar com cada um. 
Isso é muito triste. Mas eu acho que a comunidade bro-
adcast pode superar isso, pois já fizemos algo parecido. 
O SDI é um exemplo de bom trabalho em padrão e hoje 
centenas de equipamentos funcionam com SDI. 

Eu acho que uma das coisas que não devemos esquecer, 
é que com o crescimento da demanda de banda, o investi-
mento para aumentar a capacidade de banda do Ethernet 
vai sempre ser crescente. Hoje 10G e 40G é barato, 100G já 
tem mais caro, se você olhar para a curva, verá que chega-
remos a bandas nos próximos 10 anos que outras soluções 
nunca chegarão perto. E é por isso que Ethernet parece ser 
a plataforma correta para olhar para vídeo broadcast.

Revista da SET: Você acredita que o 4K veio para ficar 
ou é uma escada para o 8K?
Lopez: Bem, se nossos amigos no Japão tem algo 
a dizer, eles estão confiantes que em 2020 eles vão 
transmitir em 8K...

Revista da SET: Mas isso é real, ou é só um sonho japonês?
Lopez: Eu acho que até pode ser um sonho japonês, mas 
a NHK já fez algo parecido. Eu lembro quando eles fala-
ram que iam transmitir em 1080p, todos pensaram que 
era um sonho, mas eles fizeram e foi no cronograma que 
eles disseram que iam fazer. Então eu acho que eles são 
confiáveis em seus cronogramas. 

Revista da SET: Dá para dizer que isso dependerá 
mais da boa venda de televisores 4K?
Lopez: Ok, vamos olhar para o 3-D, que foi um desa-
pontamento para a maioria das pessoas. O que acon-
teceu com o 3-D é que o consumidor não gostou dele. 
Então medir a resposta do consumidor à tecnologia é 
uma coisa boa. 

Outra coisa é o ponto de vista de produção. O 3-D tra-
zia novos processos, pessoas e equipamento para dentro 
do fluxo de trabalho. O que eu gosto do 4K é que o fluxo 
de trabalho não é muito diferente do SD, HD, 3G. 

Flávio Bonanome
Redação Revista da SET

flavio.bonanome@set.org.br
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Audio for Mobile TV, iPad and iPod
Thomas Lund

TC Electronic A/S
Risskov, Denmark

Abstract - For five years, the author has systematically 
studied audio capabilities of Pod and Mobile TV devices 
from Apple, Nokia, Samsung and Sony Ericsson. This pa-
per is the first public report from parts of the test investi-
gating what a Mobile user is able to hear, and what she 
can’t. Taking test results and perceptual criteria into ac-
count, guidelines are given for optimum station handling 
of programs for Mobile devices. Furthermore, the paper 
presents a transparent and codec-agnostic audio path 
from HDTV to multiple personal platforms, attaining the 
goal without a need for “sausage processing”. The tech-
niques described aim at high audio quality, based entirely 
on open standards and a low station workload.

INtRoDuctIoN
Among audio lovers, digital has acquired a bad name for 
its massive use of lossy data reduction, and for its prolific 
loudness wars that have caused numerous casualties in mu-
sic, broadcast and film. 

Most of our music heritage from the past 20 years is in 
bad shape, and sounds even worse when played on a fine 
reproduction system [1-4]. Unfortunately, the music can 
be considered lost because neither session recordings, nor 
a non-squashed, linear master is obtainable. Let’s just not 
hope the period had a Beatles, a Kathleen Ferrier, a Dylan, 
or a Pink Floyd to offer; but that we won’t know without 
extra hindsight years from now.

Another field where hyper-compression is senselessly 
applied is in broadcast commercials. They are, however, 
short-lived, and there will be no regrets not being able to 
hear them in the future.

More worrying, feature films have also gone into a peak 
level managed death spiral. Despite well standardized re-
production systems, thanks to SMPTE, Dolby and THX, 
playback gain is now being systematically decreased in film 
mixing as well as in theaters, thereby voiding the immense 
benefits of calibrated listening. A recent survey of cinema 
playback level in Denmark places the average at “4.75” on 
the arbitrary Dolby scale. Reducing the gain by 8-10 dB on 
the average is a sad sign of the times.

At the root of the problem lies peak level measurement. Rook-
ies as well as skilled operators are misled by an instrument that 
should only be used to avoid clipping. Even worse, the cheapest 
way to implement meters in digital audio is based on sample peak 
detection, so that’s what engineers and editors are still looking at 
in their ProTools, MediaComposer, Logic, Final Cut, Premiere 
etc. Note how sample peak meters are notorious for not even 
showing reliably if a signal will cause overload [1-3].

In all areas, audio production must break lose from peak 
level measurement and from peak level normalization. Also, 
studios should cover sample peak meters with gaffer tape.

This paper is about getting well sounding audio safely 
distributed to mobile platforms, and not about producing 
for lowest common denominator requirements. What makes 
predictable transmission possible at all is a new broadcast 
standard where loudness and not peak level takes center 
stage. The worldwide cornerstone is ITU-R BS.1770-3 
which works across genres, across platforms, and regard-
less if linear audio or a wide range of lossy data reduction 
codecs is employed in parts of the signal-chain.

thE staNDaRD
Since ITU-R BS.1770 was revised in 2011, it has included 
an all-important measurement gate, allowing for reliable 
discrimination between foreground sound and background 
sound. Normalizing broadcast audio based on its foreground 
(mezzoforte) loudness level gives significant benefits:
- Optimal measure for use across genres.
- One Target Level => transparent from production onwards.
- One Target Level => simple, works well without metadata.
- Application friendly measure: Automatic start and stop.
- Open standard. No patents to muddy the waters.
- More headroom than a speech based measure.

Details about the five first topics may be found in [5, 6]. 
The standard’s latest revision at the time of writing is BS. 
1770-3, which is now the world reference [7].

Peak to Loudness Ratio, PLR
A transparent definition of Program Loudness isn’t the only 
virtue of BS.1770. The standard also specifies a technique 
to stay clear of overload, namely to observe “true-peak” 
level, a superior technique compared to sample peak.

Programs and music tracks may consequently be evalu-
ated by their Peak to Loudness Ratio, or actually truepeak 
to loudness, abbreviated “PLR”. This is a measure of how 
demanding on headroom a program will be for the down-
stream signal-path.

Modern pop/rock music and commercials generally have the 
lowest PLR values, which is a sign of extensive use of com-
pression and limiting in the production process. A recent study 
compares PLR over time of the most popular music tracks in 
US, UK and Germany, see Fig 1. It reveals a high point with the 
introduction of CD in the mid 80’ies, and a significant decline 
ever since [8]. Some tracks today have a PLR of less than 8 dB. 
At the opposite side of the scale, feature films and classical mu-
sic have the highest PLR values, sometimes over 20 dB.
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FIG 1. PLR FOR THE 7488 MOST POPULAR MUSIC 
TRACKS IN US, UK AND GERMANY, 1973 THROUGH 2011

FIG 2. HEADROOM VS. NORMALIZATION METHOD
1: SPEECH, 2: BS.1770-1, 3: BS.1770-3headroom

For a certain signal-path, the ratio between the maximum-
peak level it handles and the normal RMS operating level 
is called headroom. Any part of a signal-path constitutes a 
possible headroom bottleneck, and the entire chain is limited 
by its weakest link.

The normalization method used at a station has a serious 
effect on the amount of headroom available, and therefore on 
how well high PLR programs may be passed without clip-
ping or processing. The phenomenon is illustrated in Fig 2, 
which is a typical example [6, 9].

The bar marked “1” shows a program with a Loudness Range 
of 20 LU normalized using speech anchoring, as in ATSC 
guidelines [10]. A side-effect of this cinema approach is a pro-
nounced loss of headroom in broadcast, with clipping or limit-
ing as a result. The same program is shown on bar no. 2, but this 
time normalized using the old BS.1770 measure without gat-
ing. Much of the headroom is still eaten by Loudness Range, i.e. 
parts of the program louder than its normalization point. Finally, 
the program has also been normalized using BS.1770-3, where 
less of the Loudness Range has vanished. Bar no. 3 shows how 
the same program escapes processing just by utilizing a more 
intelligent normalization scheme [5, 6, 7, 9].

“Headroom” is therefore used about a platform’s ratio be-
tween max True-peak level and Target level based on BS. 
1770-3. The latter refers to the default Program Loudness 
used, i.e. -24 LUFS in most of the world, where headroom in 
DTV thus is 22 dB (-2 dBTP relative to -24 LUFS).

Note: This paper uses the ISO compliant unit “LUFS” rather 
than “LKFS”. However, the two are identical, so -24 LUFS is 
exactly the same as -24 LKFS. Some people have taken the 
“U” vs. “K” as an indication of measurement gating or not, but 
that is a misunderstanding. There is only one BS.1770 standard, 
currently the -3, and it employs a relative gate at -10 LU.

Because cross-genre balancing and headroom is better 
with BS.1770-3 normalization than with any alternative, it 
was a disappointment how ITU chose to not dispose of am-
biguous and patent restricted speech normalization in the re-
cently revised ITU-R BS.1864 concerning international pro-
gram exchange. Instead, the two methods, BS.1770-3 norm 
and Speech norm, are both recognized. A crying shame for 
transparency and therefore for audio at large.

PERcEPtIoN aND tRaNsIENts
Sensation can be divided into reception and perception. 
Sound is mechanical energy transmitted through a medium, 
typically air, which has to fall within a certain frequency in-
terval for the ear to recognize a stimulus. Our eyes also only 
detect a small frequency range of the electro magnetic waves 
that come our way, and the sharp spot (called macula) covers 
just roughly the size of the moon on the sky.

Nevertheless, the bandwidth of our senses is much higher 
than the bandwidth of our consciousness. Therefore we con-
stantly prioritize between hearing, seeing, touch, taste, smell 
and various somatic assessments to bring down the total to a 
mere 30 to 40 bits per sec, see Fig 6 [11].

Physiologically speaking, senses arrive at the brainstem, 
which is the center of prioritization and of cross-modal cor-
relation. The most temporal acute processing we have is per-
formed in this region, namely L/R ear comparison for local-
ization. It’s important to realize how sensation takes time, 
and changing priority from one sense to another takes even 
longer. 400-500 ms to be precise, see Fig 3. The illustration 
shows Libet’s groundbreaking findings that were doubted for 
years [12, 13]. Note how startle associated with some senses 
compensates for latency.
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Fig 3 also justifies why the Momentary Loudness measure 
of ITU-R [19] and EBU [5] at 400 ms is relevant (see Fig 5), 
and why it’s not meaningful to define a shorter time interval 
for measuring loudness. 

Fig 4 shows the perceptual bottleneck of the brainstem. 
The primary auditory path is fast without many synapses, 
so we react to acoustic startle quickly (70-100 ms). Hearing 
is the undisputed king of temporal sensing, and by having 
startle associated, we’re able to react quickly to threats when 
newborn, or if we want to win a 100 m sprint.

However the reticular path with its final “switchboard”, 
the Thalamus, decides which sense we’re actually conscious 
of, and that takes far longer (Fig 3). This is a reason why the 
combination of cell phone and driving is a lethal cocktail.

We obviously hear sounds shorter than 400 ms, but such sounds 
should not be confused with the general sense of loudness all hu-
mans share across borders. Phonemes, the building blocks of lan-
guage, are much shorter, but unlike loudness they take training to 
learn [14]. Intelligibility, clarity and loudness are not the same.

Transients play an important role for the two former in 
speech and in music. Transients are even more important 
when a speaker is under quiet conditions and the listener un-
der noisy. In such cases the Lombard reflex doesn’t kick in

to make the speech clearer and less transient dependent [15, 
16]. In those cases, restricting PLR through transient limiting 
can be bad for speech clarity and for intelligibility.

Similarly, peak limiting of music tends to offset the bal-
ance between direct and reverberant sound in favor of the lat-
ter, which again may be bad for clarity. For music, however, the 
story has a twist. Like phonemes in language, we need to learn 
music transients before we can appreciate them at all. Either we 
have to be familiar with real, acoustic instruments, or we must 
have learned their sound aided by a decent reproduction system.

The declining PLR in pop music is not good for younger 
generations. Even if a kid buys fine speakers, she doesn’t stand 
a chance of finding out how transients sound because they are 
missing from the source. Consequently, many of them do not 
hear transients. This has been verified on young employees at 
TC. With good speakers, most couldn’t tell a difference be-
tween a music track, and the same track with a PLR of 6, 9 or 
even 12 dB lower. It’s like a language they’ve never learned.

Just because kids haven’t learned to appreciate transients, 
that’s not a reason for chopping them off. Shakespeare isn’t 
made a cartoon because some can’t read. Art is our chance of 
experiencing more than 40 bit/sec when stimuli develop in our 
mind, see Fig 6. As professionals, we have an obligation to 
ensure how art based on audio retains this potential.

FIG 3. SENSATION TAKES TIME AND USES ANTEDATING 
S: STIMULUS. ORANGE CIRCLE: CONSCIOUSNESS

FIG 5. LOUDNESS ON THREE TIME-SCALES
PER ITU-R BS.1770, BS.1771 AND EBU R128

FIG 6. BANDWIDTH OF CONSCIOUSNESS ART ALLOWS 
US TO BREAK FREE OF A 40 BIT/SEC REALITY

FIG 4. AUDITORY PRIMARY AND RETICULAR PATHS
N.VIII: AUDITORY CRANIAL NERVE
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LouDNEss RaNgE, LRa
Unlike PLR, anyone is able to hear Loudness Range, which 
is a statistical measure of loudness variation inside a track or 
a program [9, 17].

Loudness Range isn’t symmetrical around the Target. 
For instance, typical broadcast content with an LRA of 8 
LU, normalized to -24 LUFS, will likely have most of the 
Loudness Range come from sources softer than -24 LUFS, 
as seen in Fig 7. Essential parts of the program could have 
a short-term loudness level around -30 LUFS, which - as 
seen in Tab 2 - is expected to generate an SPL of around 72 
dB (78.6-6 dB with pink noise) on an iPhone 5 with gain 
turned up full.

Fig 7 provides a Loudness Range to aim for when mix-
ing regular programs with a specific platform in mind. The 
measure has proven useful in production by helping to set-
tle expectations early, which is its main purpose in the EBU 
guidelines [5]. Even classical music or drama for HDTV 
should not have an LRA in excess of 20 LU, but there is no 
specific requirement.

Contrary to LRA, a high PLR is generally not a problem 
for a pod listener. A program with a PLR of, for instance, 15 
dB is fine, as long as its Loudness Range isn’t much higher 
than 7 or 8 LU. Try and listen to Donald Fagen’s “New 
Frontier”. It has a high PLR (18 dB), but with an LRA of 6 
LU it needs no processing to sound great on iPhone - or on 
a superb set of speakers [4].

aPPLE ItuNEs stuDY
At the AES convention 2009 in New York, the author took 
part in a panel on the music loudness wars, contributing with 
a study on the normalization function embedded in iTunes, 
so-called Sound Check [18]. Data showed how Sound Check 
overall is a benign feature, able to gain offset tracks in a play-
list based on loudness. Old and new tracks can live side by 
side without adjustment of the gain, though normalization 
isn’t based on BS.1770, but on an Apple algorithm.

By and large, Sound Check was found not to be far off, 
most tracks sitting +- 2LU from where BS.1770-3 would 
have put them. This is an immense improvement compared 
to deactivating Sound Check, where inter-track loudness 
can deviate +- 10 LU or more.

The median Target level using Sound Check was found to be 
-16.2 LUFS on a BS.1770-3 scale; very reasonable taking Fig 1 
into account. With the company’s attention to audio detail, this is 
presumably the level Apple device’s gain structure is optimized for.

It was also shown how positive normalization in general 
is disabled in case peak level would go above 0 dBFS, so 
tracks with a PLR of more than 16 dB get normalized to 
play quieter than -16.2 LUFS.

One of the reasons why this paper was written in the first 
place also relates to iTunes: When traveling, the author of-
ten listens to BBC Radio 4 podcasts, in particular “In Our 
Time” where history, culture and science is discussed in a 
stimulating way. One particular program about Benjamin 
Franklin I couldn’t turn up loud enough. Parts of it drowned 
in background noise on the flight.

Measuring it later, the combination of a relatively high 
LRA and a soft Program Loudness, see Fig 8, was part of 
the problem. However, Sound Check had been able to boost 
the podcast by 7 dB (from -23.3 to -16.2 LUFS) if its PLR 
had just not been so high. The program was simply stuck at 
low level and not suitable for flight.

FIG 7. SUGGESTED MAX LOUDNESS RANGE AND 
TARGET PLATFORMS LRA FOR MOBILE TV SHOULD 
NOT BE MUCH HIGHER THAN 8 LU

FIG 8. LOUDNESS PLOT OF BBC PODCAST THAT 
TRIGGERED THIS PAPER. PART OF THE PROGRAM 
IS TOO QUIET FOR AN IPOD

LUFS-6

-12

-18

-24

-30

-36

-42

-48

-54

-60

-66

682030

C
in

em
a

D
V

D

H
D

TV

Le
ga

cy
 T

V

M
ob

ile
 T

V,
 P

od
ca

st

La
te

 N
ig

ht
 T

V

C
ar

 R
ad

io

In
-F

lig
ht

 E
nt

er
ta

in
m

en
t

Loudness Range 
and Platforms



RÁDIO  
ESCRITO?

TV PARA 
LER?

LANÇAMENTOEXCLUSIVO

O Rádio Texto é um aplicativo que  
torna acessível, a milhares de 
deficientes auditivos, a leitura de todo 
e qualquer conteúdo oferecido pelas 
emissoras de rádio, transcritas em 
tempo real para qualquer dispositivo 
móvel, inclusive em inglês ou espanhol. 
Aumente sua receita trazendo muito 
mais visibilidade ao seu conteúdo.

O TV Texto transcreve todo o conteúdo 
FALADO de um programa de TV diretamente 

para qualquer dispositivo móvel, em tempo 
real e sem cortes, para qualquer localidade 

do País. Este aplicativo possibilita, entre 
inúmeras vantagens, que o telespectador, 

mesmo com deficiência auditiva, acompanhe 
seu programa favorito de onde ele estiver, de 
uma simples receita às notícias do telejornal, 

ou mesmo a narração de uma partida de 
futebol enquanto assiste ao jogo no estádio.

>> COLOQUE MEIA COLHER 
DE AZEITE E EM SEGUIDA 
REFOGUE OS LEGUMES, 
ACRESCENTANDO O CALDO 
DE CARNE AOS POUCOS 
ATÉ FORMAR

>> APÓS UMA SEMANA 
EM QUEDA, A BOLSA DE 
VALORES DE SÃO PAULO 
FECHOU HOJE EM ALTA 
DE 3,27% AUMENTANDO 
AS EXPECTATIVAS DOS 
INVESTIDORES

www.steno.com.brPIONEIRA EM TRANSCRIÇÃO EM TEMPO REAL.

Amplie suas modalidades de negócio, 
gere mais receita e confiança para sua 
empresa. Solicite um representante.

AnSteno-21x28DUASFACES.indd   1 01/08/2013   17:40:34



92   Revista da SET  |  outubro

proceedings

FIG 9. OTTO IN THE STUDIO LISTENING TO 
APPLE EARPODS

TAB 1. DB SPL WHEN REPRODUCING PINK NOISE AT -24 
LUFS OR -16 LUFS THROUGH REFERENCE HEADPHONES

TAB. 2. SAME AS TAB. 1, BUT DEVICE-BUNDLED HEAD-
PHONES. FOR APPLE, NEW OR OLD HEADPHONE 
TYPE IS INDICATED

FIG 10. YOUTUBE VIDEO WITH PINK NOISE AT -16.0 LUFS

MobILE tV aND IPoD tEsts
From an audio point of view, mobile devices operate under 
less than ideal conditions: Physical size limits the amount of 
voltage and current (i.e. power) they are able to feed a pair of 
headphones, the listening environment is often noisy, and the 
package is highly price sensitive.

We tested iPods, iPads and Smartphones on a number of 
audio parameters. The equipment used was Otto, a head and 
torso with fine, built-in condenser microphones, nearfield 
monitors, main monitors, calibrated SPL meter and loudness 
software. The setup is shown in Fig 9.

Otto was calibrated using pink noise at -23.0 LUFS to the 
nearfield monitors placed 240 cm from the torso. This resulted in 
an SPL of 77.0 dB slow C per channel, 80.0 dB for both, at Otto’s 
position. The binaural microphones fed an analyzer using inte-
grated Leq with power summing of the channels like BS.1770. 
The 80 dB SPL point was used as reference when subsequently 
testing mobile devices and headphones, and calibration was re-
peated twice per day.

AAC data reduced audio. For Apple units, the same tests 
were repeated using QuickTime files with linear audio. For 
the SPL study reported here, there was no significant differ-
ence between lossy YouTube and linear QuickTime.

The main objective was to predict the SPL for a given Program 
Loudness one could get from a personal platform when listening in 
headphones. In the real world, on several occasions, the author had 
run out of playback gain on his iPod when listening to podcasts.

tEst REsuLts
Each mobile device was tested with its replay gain at max, 
thereby generating a measurable signal into Otto’s ears via a 
pair of headphones. This provided SPL data when a certain 
Program Loudness level was reproduced through a certain 
pair of headphones. DUTs were tested using AKG K240S 
headphones (55 ohm) as a common reference, and also with 
the set of phones that originally came with that particular 
unit, in the table marked “Standard”.

The AKGs were chosen for their sound, and as industry 
standard, semi open types with an impedance that wouldn’t 
make outputs current-limit.

Mobile devices were tested with a number of signals rang-
ing from speech and music over pink noise and tones. For 
each test signal, its True-peak and Program Loudness value 
could be read from the DUT’s display while it was playing it, 
see Fig 10. Test videos were uploaded as YouTube clips with

Apple iPod Nano G2
Apple iPod Nano G3
Apple iPad
Apple iPhone 5
Nokia Lumia 920
Sony Erics Xperia
Samsung Gal S3
Samsung Gal IIS

Apple iPod Nano G2
Apple iPod Nano G2
Apple iPod Nano G3
Apple iPod Nano G3
Apple iPad
Apple iPad
Apple iPhone 5
Nokia Lumia 920
Samsung Gal S3
Samsung Gal IIS

AKG K240S
AKG K240S
AKG K240S
AKG K240S
AKG K240S
AKG K240S
AKG K240S
AKG K240S

Apple Old
Apple New
Apple Old
Apple New
Apple Old
Apple New
Apple New
Standard
Standard
Standard

75.9
76.1
77.4
71.8
66.3
70.2
69.2
69.9

86.0
86.8
86.4
82.8
86.0
87.0
78.6
86.2
81.8
82.5

83.9
84.0
85.3
79.6
74.3
78.1
77.2
77.8

94.0
94.8
94.4
90.7
93.9
95.0
86.6
94.2
89.8
90.5

Phones

Phones

PN -24

PN -24

PN -16

PN -16

Personal Platform

Personal Platform



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

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

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

Tel.: 514.333.1772

www.miranda.com/kaleido

Miranda.indd   1 5/7/13   4:24 PM



94   Revista da SET  |  outubro

proceedings

subJEctIVE VERIFIcatIoN aND NotEs
To check speech and music based programs under real 
world conditions, the author also listened to devices using 
Standard and AKG K240S reference phones. In order to 
evaluate normalization level, programs were accompanied 
by a meter display as shown in Fig 10.

Based on a variety of programs, only one set of the inear phones 
tested provided a decent spectral response and good imaging, 
namely Apple’s new standard “Earpods”. The in-ear types gen-
erally block surrounding noise even less than semi-open AKGs.

With new Apple Earpods, listening to pop/rock music in 
a car or a train, it took an SPL of 80-83 dB at the minimum 
for a good experience. When listening to clear speech under 
the same conditions, words can be expected to get lost be-
low approximately 78 dB SPL. In the following, below 78 
dB SPL will be considered surely not enough.

Though not the scope of this study, hearing loss as an ef-
fect of Pod over-dosing should be taken seriously: Otto also 
listened to much hyped “Beats by dr. dre” headphones. Driv-
en by an Apple device, SPL exceeded 100 dB at -16 LUFS!

INtERPREtatIoN oF REsuLts
Tab 1 and Tab 2 gives an estimate of the SPL a mobile user 
would experience when fully turning up the gain (“vol-
ume”), playing audio at -24 LUFS or -16 LUFS.

With the reference headphones and either target level, play-
back SPL falls within a range of 11 dB. In general, Apple de-
vices are better at driving the AKG reference headphones than 
other vendors tested here (Tab 1). With programs at -16 LUFS, 
the SPL is high enough to hear music and clear speech under 
most conditions, while devices other than Apple were too soft.

Using the vendors’ headphones, devices were gener-
ally loud enough when audio played at -24 LUFS. Apart 
from Apple headphones, however, the bundled ones sound 
so bad that users would likely buy a different pair, thereby 
adding to the variation.

Older Apple iPods and iPads play roughly 1 dB louder 
with the new headphone type than the old one. This is in 
contrast to new iPhones and iPods that play softer when 
the new Apple Earbuds are used (Tab 2). The reason for the 
difference could be technical, but it’s likely rather a sign of 
Apple getting SPL tighter under control.

MobILE tV aND PoDcast guIDELINEs
A station should think carefully about immediate and future 
requirements when deciding on the best overall strategy for 
the handling of Mobile and Podcast. The procedures needs 
to be automatic, transparent, well sounding and flexible.

AuToMATic
It’s a waste of valuable time to prepare content for more 
than one platform, namely HD. Transcoding to Mobile TV 
with a Target level between -18 LUFS and -14 LUFS must 
happen automatically. Fig 11 uses -16 LUFS as the goal.

TrANSPArENT
From production onwards, it should be easy to check how a 
program will sound on any given platform, so there should 
be nothing ambiguous about the transcoding; for instance if 
a program is normalized to Speech Level or to its Program 
Loudness, or if metadata values are right or wrong.

WEll SouNDiNg
To optimize audio quality, Target level should not be raised 
more than needed. -16 LUFS for Mobile TV is a reasonable 
choice. Some programs need restriction in LRA and PLR, 
but “sausage processing” must be avoided so distinction be-
tween foreground and background sounds isn’t washed out, 
even when delivered to Mobile TV.

FlExiblE
Nobody knows the requirement of tomorrow’s listener for 
sure, but we live in a dynamic world. Be careful not to get 
locked to a certain data reduction codec, because Ogg Vor-
bis or lossless coding might be your best choice tomorrow.

Adding it all up, ideal and easy cross-platform encoding 
is shown in Fig 11: Use BS.1770-3 to normalize content to 
-24 LUFS. Follow the numbers on the illustration to -
1) Bring up low level sounds that would drown on Mobile.
2) Limit peaks to -10 dBTP.
3) Add a static gain offset of, for instance, +8 dB.

FIG 11. AUTOMATIC TRICKLE-DOWN FROM HD TO 
MOBILE AND POD THREE EASY STEPS WHEN PRO-
GRAMS SIT AT -24 LUFS
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coNcLusIoN
A case has been made for not pursuing a lowest common denomi-
nator approach to audio in Pod and Mobile TV. For consumers 
with flat panel TVs and matchbox sized loudspeakers, personal 
platforms and headphones is the closest they get to a decent audio 
experience these days. However, two things could prevent even that 
from remaining possible: Hyper-compression at the source, and/or 
more lossy data reduction on the platforms consumers listen to.

In this paper, a study on the SPL from various iPods and 
Mobile TVs has been presented, showing a spread among 
vendors of around 11 dB. Different headphones taken into 
account, the variation is over 20 dB. SPL in Mobile TV has 
also been linked to the best method of normalizing audio in 
broadcast, the Program Loudness measurement of ITU-R 
BS.1770-3, so level is well defined at transmission at least.

Using standard headphones, devices from Apple were not 
only found to be the best sounding, they also offered the highest 
gain. Headphone gain is a crucial element of sound quality in 
order for programs and music tracks not having to be hyper-
compressed before transmission. If all Mobile TVs and Pods 
were from Apple, the need for a higher Target level than -24 
LUFS in Mobile broadcast wouldn’t be strong. 

With other less capable systems to take into account, 
however, it has been justified how a Program Loudness 
of -16 LUFS is an informed choice still allowing for high 
quality playback without much dynamics processing. An 
automatic, simple and transparent method of taking audio 
from HD specs at -24 LUFS to Mobile specs at -16 LUFS 
was therefore described, based entirely on open standards.

Program Loudness and Loudness Range are important pa-
rameters when preparing programs for Mobile TV while peak 
level is less important. However, a too low platform headroom 
has an adverse effect on sound quality. True-peak level for Mo-
bile platforms doesn’t have to be restricted to -2 dBTP. Lossy 
codecs need a conservative peak limit only if the measurement 
is sample peak, or if level sits around full scale all of the time. 
That’s not the case when Target is set to -16 LUFS. Conse-
quently, the best sound with the most headroom for transients 
comes from Mobile transmission allowing True-peak level all 
the way to 0 dBTP, or at least to -0.5 dBTP. Part of the low level 
peak myth stems from AC3’s lack of headroom for downmix, 
but that shouldn’t hurt the sound of Mobile TV. Transient head-
room also helps clarity and speech intelligibility.

Preventing adequate output gain on personal platforms 
is detrimental because it forces source audio to be squashed 
to make a program be heard. The European tech standards 
committee, CENELEC, unfortunately hasn’t been a help by 
putting restrictions on the allowable amount of gain. That is 
not an intelligent concept for reducing SPL in Pods.

The responsible way forward, reinvigorating audio as a 
possible carrier of art, must use alternatives to CENELEC type 
of “solutions”; and phase out the dependency on lossy data 
reduction. Regarding the former, manufacturers reading this 
are encouraged to consider an integrated normalization and 
gain control [20] for the next generation of Mobile TVs, iPods, 
iPads and other consumer devices.
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