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Broadcast, mas não só
Em 1945 o engenheiro americano Percy Spencer trabalhava em uma série de experimentos 
visando descobrir a relação entre radares convencionais e microondas, quando fez uma 
descoberta que mudaria o mundo. Durante uma de suas experiências, Spencer percebeu 
que uma barra de chocolate que estava em seu bolso havia derretido, à despeito da tem-
peratura controlada do laboratório. 

O que Spencer acabara descobrindo por acaso era o efeito calorífico das microondas, que 
agita as moléculas de água e aquece corpos orgânicos. Este “acidente” acabou lhe ren-
dendo mais tarde a invenção do hoje tão popular Forno de Microondas, encontrado em 
praticamente qualquer cozinha doméstica do mundo. 

É exatamente por esta razão que o desenvolvimento tecnológico é um dos mais versáteis 
campos do conhecimento humano. A anedota de Percy Spencer é só mais um dos inú-
meros casos em que um salto técnico de uma área acaba criando um grande superávit 
em outra praticamente não relacionada. Nesta edição da Revista da SET abordamos um 
destes casos. 

Não é segredo para ninguém que a motivação por trás do desenvolvimento da tecnologia 
4K é o entretenimento. Conseguir transmitir dramaturgia e esportes com uma definição 
cada vez maior é uma das principais buscas que move a indústria broadcast ao redor do 
mundo.

Apesar disso, um campo pouco relacionado acabou se valendo deste esforço e aplicando 
esta tecnologia em uma área que parece pouco relacionada: a Saúde. Com o incrível de-
talhamento de imagem que o 4K fornece, tornou-se possível usar a tecnologia para trans-
mitir um procedimento médico complexo em tempo real para especialistas ao redor do 
mundo acompanharem, e por que não, trabalharem remotamente em um caso complexo. 

E agora este trabalho chegou também ao Brasil. Os bastidores do que e como foi feito, 
você acompanha nesta edição da Revista.

Broadcast na educação
Não só a saúde que tem aproveitado a tecnologia broadcast para trazer mais-valias para 
seus processos. Recentemente a Rede Educacional Anhanguera finalizou um grande in-
vestimento para a criação de mais de 40 estúdios de televisão e uma grande rede de 
distribuição de conteúdo via satélite. Antes que o leitor se espante, não, o grupo de uni-
versidades não está entrando no mercado de televisivo ou de produção áudio-visual.

O que o grupo educacional vem fazendo é gravar, transmitir e armazenar conteúdo de sala 
de aula para mais de 900 pontos em todo o Brasil, em outras palavras, uma nova e grande 
etapa no que diz respeito ao ensino à distância.  A ideia do trabalho é outro grande exem-
plo de como a tecnologia broadcast pode ser usada para fins não “convencionais”. O case 
completo você lê nesta edição.

crescimento da interatividade
Outro assunto que volta a ganhar força agora no começo de 2014 é a implementação da 
interatividade Ginga. Depois do sucesso que o projeto Brasil 4D conseguiu em João Pessoa, 
chegou a vez de expandir a ação para a capital federal. Começando em fevereiro, mais de 
300 famílias receberão acompanhamento para colher dados sobre a utilização do Ginga 
para fins de interatividade dentro do padrão ISDB-T. São famílias de baixa renda, todas 
beneficiárias da bolsa família, aos moldes do que foi feito na capital da Paraíba e reportada 
pela Revista da SET.

O projeto, porém, vai ganhando cada vez mais corpo conforme outros países da América 
Latina passam a demonstrar interesse nos resultados. Até o momento outros quatro paí-
ses da região já demonstram interesse em adotar o padrão de interatividade: Uruguai, 
Peru, Equador e Costa Rica. Além deles, Paraguai, Bolívia Chile e Botsuana, na África, es-
tão previstos para um futuro mais distante. É a fase de implementação que está faltando 
para enraizar o ISDB-T na região.

Além disso, nesta edição você confere todas as novidades referentes a nova SET Feira e 
Congresso, que teve seu lançamento no final de 2013 e já se mostra como o mais esperado 
evento de mercado de 2014. 

Boa Leitura,

olímpio José Franco
Presidente da SET

Revista da SET
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO

editorial
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CoPA 2014:

Anatel autoriza uso 
temporário do espectro 
por até 120 dias durante 
a competição
O Conselho Diretor da Agência reguladora expediu um Ato 
estabelecendo condições excepcionais para tratamento das 
solicitações de uso temporário do espectro de radiofrequências 
em atividades relacionadas à realização da Copa do Mundo da 
FIFA Brasil 2014. 

C
om este Ato, a Anatel poderá autorizar o uso 
temporário do espectro por até 120 dias, uma 
vez que as transmissões devem ter início antes 
da abertura oficial da Copa. Atualmente, o pe-

ríodo das autorizações de uso temporário é de 45 dias. 
Também será autorizado o uso temporário de radiofre-

quências para operação de estação terrena transmissora 
de radiocomunicação associada a satélite cujo direito de 
exploração não tenha sido conferido pela Agência. 

As mudanças foram solicitadas pelo Comitê Organi-
zador da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 e avaliadas 
como pertinentes pela Anatel, levando-se em consi-
deração o interesse público, o poder geral de cautela 

da administração pública para evitar 
eventuais prejuízos e os preceitos es-
tabelecidos na Constituição Federal e 
nas legislações específicas.

Assim, segundo a análise do con-
selheiro relator, Marcelo Bechara, é 
necessário “orientar a Superinten-
dência de Outorga e Recursos à Pres-
tação que, na análise para expedição 
de outras autorizações de uso de es-
pectro para a prestação de serviços 
de telecomunicações nos locais de 
realização dos jogos, seja verificado 
se as radiofrequências autorizadas 
para uso temporário durante o evento 
não causarão e nem sofrerão interfe-
rências prejudiciais”.

Bechara, afirmou também que “do estudo da regula-
mentação incidente, portanto, conclui-se pela legitimi-
dade e, ainda, pela urgência do atendimento do pedi-
do apresentado pela Comissão realizadora do evento. 
É certo que o regulamento que trata especificamente 
do assunto está em fase de revisão para mais bem se 
adequar a situações como a realização dos Grandes 
Eventos, que demanda o uso temporário do espectro 
por prazo maior do que o atualmente previsto pela Re-
solução nº 457, de 25/01/2007. Apesar de a proposta de 
revisão da citada Norma já se encontrar em fase avan-
çada, o fato se apresenta insuficiente para a garantia de 
condições necessárias à realização do evento”. 
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A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA EM CABOS DE FIBRA ÓPTICA 
PRESENTE NO MARACANÃ TEVE A CONECTORIZAÇÃO E 
TESTES REALIZADOS PELA BRASVIDEO.

Gol, gol, gooooool!

A Brasvideo foi contratada para o complexo desafio de conectar todo o sistema de fibras 
ópticas do Maracanã, deixando-o  apto para as transmissões da Copa do Mundo de 2014.
Com o uso das ferramentas mais avançadas da atualidade para montagem de fibras 
ópticas, a área de engenharia da Brasvideo conectou, fundiu e elaborou todos os testes 
nos mais de 300 pontos de conexão, preparando o acesso à transmissão nos lugares 
mais relevantes do estádio. Todo o sistema foi desenvolvido para que os usuários não 
precisem passar cabos aparentes, garantindo assim que as transmissões da Copa sejam 
um sucesso. 
Só quem conhece o assunto pode fazer um trabalho desse tipo.

Brasvideo, a empresa que mais entende de broadcast no Brasil.
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D
esde o dia 20 de dezembro de 2013 a cida-
de de São Paulo conta oficialmente com uma 
agência pública de fomento para a produção 
de cinema e audiovisual. Após a aprovação 

na Câmara Municipal em segunda votação, o prefeito 
Fernando Haddad sancionou, em ato na Biblioteca Má-
rio de Andrade, o projeto de lei que cria a Empresa de 
Cinema e Audiovisual de São Paulo (SPCine). 

Assim, o projeto sai do papel e a SPCine poderá 
começar a funcionar no primeiro semestre de 2014. A 
empresa pública contará com um orçamento anual de 
R$ 75 milhões provenientes da Prefeitura de São Paulo, 
Governo do Estado e Ministério da Cultura, que terão 
como objetivo financiar ações e implementar políticas 
públicas para o desenvolvimento econômico, social, 
cultural, artístico, tecnológico e científico do cinema e 
audiovisual da capital paulista.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, o Estado de São 
Paulo reúne o maior mercado exibidor do Brasil, com 
cerca de 280 salas na capital e 770 no interior, segundo 
dados mais recentes, divulgados em 2010. “Trata-se de 
um mercado decisivo para impulsionar o desenvolvi-
mento econômico do cinema e do audiovisual paulis-
tano, impactando também em todo o Brasil. A SPCine 
será uma empresa facilitadora para o mercado audio-
visual, a exemplo do que ocorre em cidades como Rio 
de Janeiro, Nova York, Buenos Aires e Seul”, explica um 
comunicado da Secretaria Municipal de Cultura.

“Esse é um marco na história de São Paulo. Os cine-
astas e produtores estão há anos pedindo para que a 
Prefeitura crie essa empresa nos moldes da Rio Filme. 
Acho que nossa empresa sai até na frente, porque sai 
muito fortalecida com o apoio estadual e federal”, afir-
mou o prefeito Fernando Haddad.

Haddad afirmou ainda que, apesar de rica em pro-
dução, o apoio da SPCine incentivará ainda mais o se-
tor de audiovisual na cidade. “Devemos multiplicar a 
produção da cidade de São Paulo e, agora, temos uma 
lição de casa para fazer, que é melhorar a relação da 
Prefeitura com os produtores. É muito burocrática essa 
relação e pretendemos desburocratizar para que as to-
madas em praças e logradouros públicos possam ser 
feitas de maneira mais ágil”, disse.

O secretário municipal da Cultura, Juca Ferreira, 
afirmou que junto com os lançamentos dos editais 
dos Pontos de Cultura, do Programa para a Valoriza-
ção de Iniciativas Culturais (VAI 2) e do tombamento 
do samba como patrimônio imaterial, a SPCine com-
põe uma rede de projetos. “De tudo que fizemos, tal-
vez a que tenha me dado mais alegria foi a SPCine. 
Pela velocidade, rapidez e sinergia que foi criada. É 
uma demanda antiga do cinema e do audiovisual de 
São Paulo, mas a gente desencantou e penso que de-
sencantar a SPCine foi um processo interessante que 
vivenciamos”, explicou o secretário.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, a SPCine “é 
resultado da colaboração com 10 associações re-
presentativas do setor audiovisual, sendo elas: As-
sociação Paulista de Cineastas (APACI); Sindicato 
da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo 
(SIAESP); Associação Brasileira de Curta-Metragis-
tas e Documentaristas – seção São Paulo; Associa-
ção Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais 
(APRO); Associação dos Roteiristas (AR); Associação 
Brasileira de Produtores Independentes de Televi-
são (ABPITV); Associação Brasileira de Cinema de 
Animação (ABCA); Associação Brasileira dos Desen-
volvedores de Jogos Digitais (ABRAGAMES); Associa-
ção Brasileira das Empresas Locadoras de Equipa-
mentos e Serviços Audiovisuais (ABELE); e Rede de 
Coletivos de Artes Visuais.”

* com Prefeitura de São Paulo

SPCine sai do papel
A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em votação 
definitiva, a criação da Empresa de Cinema e Audiovisual de 
São Paulo (SPCine). Dias mais tarde, o Prefeito Fernando Haddad 
sancionou a lei e criou definitivamente a Agência.

Por Fernando Moura*

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad afirmou que 
a empresa deve entrar em funcionamento no primeiro 
semestre de 2014. 
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S
egundo explica a marca japonesa em comu-
nicado, este sensor combina “a excepcional 
qualidade de imagem da Sony com a simplici-
dade de conexão a outros dispositivos, como 

smartphones ou tablets que utilizam a tecnologia Wi-
-Fi, o que permite o controle remoto da câmera”.

A HXR-NX3 traz lentes de última geração, sensor e 
a tecnologia LSI, para garantir qualidade de imagem. 
O sistema Exmor 3CMOS traz três sensores de 1/2.8”, 
captando imagens 1920x1080 Full HD de pixels efeti-
vos. “Como resultado, as luzes vermelha, azul e verde 
são capturadas por sensores de imagem separados, 
de forma independente e com precisão, contribuindo 
para a alta resolução, alta sensibilidade e ampla faixa 
dinâmica, criando uma reprodução de cores extraordi-
nariamente natural”.

“Nossos clientes da área profissional necessitam 
dos produtos mais recentes e inovadores, o mais rá-
pido possível. Por isso sempre prestamos atenção 
à necessidade do mercado, para continuarmos ofe-
recendo o que temos de melhor ao mercado nacio-
nal”, afirma Carlos Paschoal, diretor de marketing 
da Sony no país.

A lente G da Sony oferece uma excelente quali-
dade de imagem, bem como um ângulo de visão de 
28,8 milímetros na posição mais aberta, enquanto 
o zoom óptico de 20x atende as situações mais co-
muns nas filmagens. Adicionalmente, a recém-de-
senvolvida tecnologia de ponta LSI inclui a capaci-
dade 40x “Clear Image Zoom”, com 1.152 milímetros 
de distância focal e praticamente a mesma qualida-
de do zoom óptico. O LSI também traz tecnologias 
para redução avançada de ruídos e correção de dis-
torções, com melhorias notáveis   na qualidade da 
imagem. As imagens gravadas têm resultados muito 
realistas, tanto em textura como em detalhes.

O formato de gravação da HXR-NX3 é AVCHD 2.0, 
incluindo 1080/60P. O modo 60i e 30p ainda garan-
te compatibilidade de reprodução em equipamen-
tos Blu-ray. Já o conector HDMI provê sinais 8bit 
4:2:2 sem compressão para gravação de imagem em 
equipamentos periféricos de mercado. A possibili-
dade de gravação em formato DV também é provida 
para os usuários que preferem um workflow DV ou 
precisam trabalhar em um ambiente de edição não 
linear compatível com DV. 

Esta câmera pode ser conectada facilmente a outros 
dispositivos para ser controlada remotamente ou para 
transferência de imagens. Tablets e smartphones iOS 
(versões 4.3 a 7.0) e Android (versões 2.3 a 4.3) podem 
ser usados para controla-la à distância, através de re-
des Wi-Fi, enquanto sequências de vídeos podem ser 
transferidas da câmera para um smartphone.

Os recursos de controle remoto incluem: monitora-
mento do material que está na câmera direto da tela de 
um smartphone; iniciar e parar a gravação; zoom; Iris; 
e função Touch AF (auto foco).

O formato MP4 (720p, 3 Mbps) pode ser transferido 
por redes sem fios a partir da câmera de vídeo para um 
smartphone ou tablet com o aplicativo PlayMemories Mo-
bile. O arquivo MP4 pode ser transferido para um servidor 
na nuvem, mídias sociais, sites de compartilhamento de 
vídeo e outras plataformas. O PlayMemories Mobile pode 
ser baixado a partir da Google Play Store ou App Store.

Paula Cruz, gerente de produtos profissionais da 
Sony Brasil, diz: “A HXR-NX3 é uma fantástica inclusão 
à linha de produtos NXCAM. Esperamos que a função 
MP4 se torne um sucesso entre os web repórteres, que 
precisam compartilhar as imagens com os colegas o 
mais rápido possível, enquanto que o controle remoto 
Wi-Fi e a iluminação LED embutida simplificam ainda 
mais as entrevistas”.

NXCAM HXR-NX3
Sony lança camcorder profissional de mão com sensores de 
imagem Exmor 3CMOS que geram imagens 1920x1080 Full HD 
de pixels efetivos.

Por Redação
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Minicom lançou consulta 
pública para acelerar 
implantação da TV Digital

O 
Ministério das Comunicações publicou no 
Diário Oficial portaria que divulga consulta 
pública para coletar comentários e suges-
tões da sociedade sobre a implantação da 

televisão digital. Essas contribuições do público serão 
submetidas à proposta de ato normativo que regula-
menta os serviços de transmissão e retransmissão de 
TV com a tecnologia digital.

O objetivo da portaria é facilitar o desligamento do 
sinal analógico e acelerar o processo de implantação 
do sinal digital. A nova norma proposta está pautada 
no uso eficiente do espectro, na segurança em relação 
à proibição de interferências, na garantia da atual co-

bertura analógica do sinal digital e na desburocratiza-
ção de procedimentos de outorga.

As contribuições devem ser fundamentadas, iden-
tificadas e encaminhadas preferencialmente por meio 
de formulário eletrônico disponível no link http://con-
sultapublica.mc.gov.br/consulta/logon.asp/.

As sugestões feitas por carta também devem ser en-
viadas, para a SCE, Esplanada dos Ministérios, Bloco 
R, edifício-anexo, sala 300, ala oeste, CEP 70.044-900.

Todas as contribuições serão submetidas à pro-
posta de ato normativo que vai regulamentar os 
serviços de transmissão e retransmissão de TV com 
sinal digital.
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A 
ministra da Cultura, Marta Suplicy, e o dire-
tor-presidente da ANCINE, Manoel Rangel, 
anunciaram o lançamento das chamadas 
públicas 2013 e a criação de novas linhas de 

investimento do Fundo Setorial do Audiovisual - FSA. 
A operação, que contará com recursos da ordem de 
R$ 400 milhões, “é uma ação sem precedentes na 
política pública para o setor audiovisual brasileiro. 
O montante disponibilizado equivale à soma dos va-
lores oferecidos nas quatro convocatórias anteriores 
do fundo voltadas para a produção e comercialização 
de filmes e séries para a TV”, explica um comunicado 
da ANCINE. Desde a sua primeira convocatória, em 
dezembro de 2008, o Fundo Setorial do Audiovisual 
já contemplou 339 projetos de produção e distribui-
ção - 246 projetos de cinema e 93 para televisão -, 
consolidando-se como o mais importante mecanismo 
de fomento à produção e comercialização de conteú-
dos audiovisuais no Brasil.

A maior novidade são os novos mecanismos cria-
dos, como o sistema de suporte Financeiro Auto-
mático, que destinará um total de R$ 40 milhões, 
divididos em quatro módulos, para as empresas que 
apresentem resultados de comercialização; a linha 
direcionada ao apoio a projetos de longa-metragem 
com propostas de linguagem inovadora e relevância 
artística, no valor de R$ 20 milhões; os editais inédi-
tos para o desenvolvimento de Projetos e Formatos, 
que irão estimular a criação de Laboratórios e Núcle-
os criativos em todas as regiões do país; e a linha 
destinada a financiar a produção de conteúdos inde-
pendentes para as grades de programação dos canais 
de televisão aberta e por assinatura.

A ministra Marta Suplicy destacou as modificações 
implementadas nas novas convocatórias. “Gostei mui-
to dessa nova etapa do Fundo Setorial, porque mostra 
que a ANCINE escutou o setor. Não se trata de uma 

replicação dos editais antigos. Existe um novo olhar 
para o que existia, mas existem também novos me-
canismos e isso demonstra a escuta que vem sendo 
feita. O nosso objetivo é fazer do Brasil um dos maio-
res mercados audiovisuais do mundo, e eu sinto que 
estamos no caminho correto”.

O diretor-presidente da ANCINE, Manoel Rangel, 
disse que “com esta medida daremos visibilidade e 
maior destaque à importância estratégica que este 
segmento da produção audiovisual brasileira sempre 
teve para o Fundo Setorial do Audiovisual e para a ci-
nematografia brasileira”. A linha PRODECINE 05/2013 
funcionará em regime de concurso público e selecio-
nará projetos de produção independente de ficção e 
animação com potencial de participação e premiação 
em festivais internacionais, além de serem capazes de 
dialogar com o seu público-alvo.

* com ANCINE

Fundo Setorial do 
Audiovisual anuncia 
investimento de 
R$ 400 milhões
Mecanismo amplia abrangência e se consolida 
como o principal mecanismo de fomento ao setor no Brasil

Por Redação

A ministra Marta Suplicy  disse que “existe um novo olhar 
para o que existia”.
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O treinamento foi realizado de 10 a 11 de dezem-
bro de 2013 no estúdio da Pinnacle Broadcast, 
distribuidora oficial da Blackmagic Design no 

Brasil, na capital paulista. O evento reuniu lojistas, ca-
nais de revenda autorizadas e distribuidoras para gerar 
uma maior integração com os produtos da marca.

Segundo explicaram os responsáveis o objetivo do 
evento foi proporcionar aos convidados um contato direto 
com novas tecnologias, soluções para produções audiovi-
suais e conhecimentos em gerenciamento comercial para 
os produtos que envolve RMA, suporte, vendas, assistên-
cia técnica e pós-venda. O treinamento foi uma oportuni-
dade para que todos os envolvidos na distribuição, ven-
das dos equipamentos e soluções da Blackmagic Design, 
conhecessem além das novas tecnologias, as estratégias 
da empresa para o mercado de vendas nacional. 

Rick Fernandez, diretor de gerenciamento da em-
presa australiana em Latino América, complementou o 
treinamento com informações comerciais sobre garan-

tias, vendas, RMA e explicou a logística que envolve o 
canal de distribuição no Brasil. 

Segundo Fernandez, o “mais importante é mostrar 
aos clientes que a empresa está no país, o suporte téc-
nico esta mais acessível e mais próximo e nosso canal 
de vendas esta entregue a Pinnacle Broadcast”. Para 
ele, as perspectivas para o crescimento da marca no 
Brasil são boas, apesar de não revelar números, já que 
a companhia não está listada em bolsa. 

Os técnicos da Blackmagic Design, Marcelino Medi-
na e Raul Rivera, ministraram o treinamento para mais 
de 30 pessoas. Na programação, os convidados pu-
deram conhecer a Blackmagic Cinema Camera 2.5K e 
a compacta Blackmagic Pocket Cinema. O Treinamento 
continuou com toda a linha de switchers ATEM, discos 
de gravação (HyperDeck Shuttle, Hyperdeck Studio), 
roteadores, monitores, placas de captura (inclusive o 
UltraStudio 4K), Teranex, conversores e utilização para 
correção de cores com o software DaVince Resolve.

Treinamento técnico 
da Blackmagic Design
A empresa australiana realizou em São Paulo um worhshop de 
dois dias para mostrar os seus produtos a clientes e distribuidores. 
Este foi o primeiro treinamento técnico da empresa no país.

Por Redação
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Tecnologia 
Broadcast ao serviço 
da educação

A Anhanguera Educacional conta com cerca de 40 estúdios de 
televisão com sinais via satélite para transmitir aulas a distancia 
para quase 900 pontos distribuídos pelo Brasil. O sistema funciona 
como uma enorme multiplataforma universitária que transmite 
conteúdos ao vivo via satélite e através da internet [Streaming] que 
é armazenado em um grande storage. Por Fernando Moura
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Não é nova, mas impressiona. Não é uma emis-
sora de TV, mas parece. Não é um controle 
mestre enviando sinal de TV as casas dos 

brasileiros, mas se compara. O sexto andar do pré-
dio da Anhanguera Educacional, na Vila Mariana na 
cidade de São Paulo parece uma grande emissora 
de televisão, mas não é.

A reportagem da Revista da SET visitou o Centro de 
Produção e Transmissões da entidade de ensino supe-
rior e nesta reportagem explica o funcionamento de um 
pequeno gigante que transmite aulas através de até 40 
estúdios simultaneamente espalhados em todo o Bra-
sil e envia via satélite para que os quase 500 mil alu-
nos da universidade possam cursar as suas matérias, 
atualmente contando com cerca de 160 mil alunos EAD.

Mais de 150 operadores, técnicos e engenheiros 
trabalham diariamente na maior rede de geração e 
transmissão para ensino a distância (EAD) da América 
Latina. Em 2011 o grupo realizou acordos com diversas 
empresas e distribuidores do setor para reorganizar as 
suas transmissões via satélite e streaming além de mo-
dernizar todo o seu parque tecnológico.

Hoje a universidade conta com cerca de 40 estú-
dios montados em 5 cidades do Brasil onde trans-
mite diariamente aulas para serem vistas ao vivo 
ou por streaming pelos alunos da universidade. Os 
estúdios com tecnologia SD e HD – 17 no Centro de 
Produção e Transmissões na Vila Mariana, na capital 
paulista; 10 em Valinhos, interior de São Paulo; 8 
em Campo Grande (MS); 2 em Salvador (BA); 2 em 
Belo Horizonte; 1 no Rio de Janeiro e outro em Ma-
ceió (AL) para produções locais – estão conectados 

a um controle mestre e desde aí são enviados a um 
satélite para serem recebidos nos quase 900 polos 
da Anhanguera e empresas subsidiárias, contando 
unidades da Anhanguera, unidades franqueadas da 
entidade educacional e parceiros comerciais.

centro de Produção e transmissões
A Anhanguera Educacional, possui um autêntico 

sistema de produção e geração audiovisual deno-
minado Centro de Produção e Transmissões, dese-
nhado pelos engenheiros da instituição e algumas 
empresas do setor, entre elas a Harris Broadcast que 
forneceu boa parte da tecnologia, entre outras coi-
sas, os processadores e roteadores de sinal.

O Centro de Produção e Transmissões funciona 
com um sistema avançado de produção, transmis-
são, monitoração, armazenamento e edição de vídeo 
em alta definição. Para isso o sistema montado conta 
com uma plataforma completa de produção em cada 
estúdio, que levam remotamente o sinal de áudio e 
vídeo digital embedded para a central técnica onde, 
mediante um codec, o sinal com taxa de 1.5 a 2.0 de 
Mbps em MPEG4 gerado em cada estúdio é enviado 
ao satélite para imediatamente ser recebido nas uni-
dades de educação a distância através de um set-
-top-box compatível com sistema de criptografia. A 
transmissão por internet é feita com um streaming de 
300Kbps a 700Kbps em padrão H264.

Resumindo, os sinais saem dos estúdios, che-
gam ao Midia Center onde são armazenados em 
alta resolução, passando pelos encoders e daí um 
sinal multiplexado sobe para o satélite através do 

Além dos estúdios especialmente criados para EAD, a unidade educacional criou também dois estúdios com capacidade 
para comportar até 50 alunos presenciais.
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teleporto situado no topo do edifício 
da unidade de ensino. Um outro é en-
viado por streaming para os alunos 
ou polos conectados a internet, e um 
terceiro é armazenado no storage.

O sistema de storage possibili-
ta acesso local e remoto ao acervo, 
além de movimentação automatizada 
dos arquivos de vídeo para diversas 
plataformas híbridas de distribuição 
via satélite e internet, o que permite 
otimizar o fluxo de trabalho, a catalo-
gação de conteúdos e traz agilidade 
na exibição do material didático.

Hoje temos capacidade de arma-
zenamento de 3000 horas on-line, 
mais 3000 horas near-line no nosso 
storage”, explica Alexandre Britto, 
diretor de transmissões e operações 
da Anhanguera Educacional. “Creio 
que ninguém no país tenha tanta 
capacidade de produção e transmis-
são simultânea de conteúdo próprio. 
Hoje temos cerca de 40 estúdios es-
palhados pelo Brasil inteiro. Em ho-
ras de produção chegamos a produ-
zir entre 5000 e 6000 horas por mês 
só em São Paulo”.

O gerente de operações da Anhan-
guera Educacional, Fábio Augusto 
Pereira, disse à Revista da SET que 
“nos nossos estúdios os professores 
dão aulas praticamente todos os dias 
das 7 da manhã as 23 horas. Estamos 

O gerente de operações da Anhanguera Educacional, Fábio Augusto Perei-
ra, disse à Revista da SET que a instituição esta preparada para dar aulas a 
distancia para até um milhão de alunos.
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produzindo o tempo inteiro, por isso estamos todo o 
tempo armazenando. Temos storage on-line e near-
-line em dois servidores para transmitir e armazenar 
posteriormente esse material. A logística é imensa 
para manusear estes conteúdos”.

“O aluno pode assistir a aula ao vivo de manhã, por 
exemplo, e à noite ver o reprise que já vai estar no ser-
vidor. Todos os conteúdos são gravados, alguns podem 
ser acessados pelos estudantes na área do aluno do 
nosso site via Streaming”, ressalta Thiago Vital, coor-
denador de operações streaming do grupo.

”Os sinais enviados para o satélite são recebidos 
nos polos e unidades da Anhanguera mediante a um 
set-top-box (STB) instalado na sala de aula. O siste-
ma de recepção é idêntico ao de um serviço de TV 
por Assinatura, pelo qual no Centro de Produção e 
Operações é preciso autorizar os cartões de cripto-
grafia de cada STB”, afirma Aurindo Junior, gerente 
de transmissões do grupo.

“Como cada polo tem uma média de entre 6 a 10 
salas de aulas, existem aproximadamente 7 mil STBs 
espalhados nas cidades do Brasil. Nossa ideia é no 
futuro dar ainda maior interatividade aos alunos dos 
polos. Hoje eles podem fazer perguntas via email e 
chat. No futuro pretendemos iniciar um sistema de 

interatividade através de um monitor e uma câmera 
nos polos”, disse Britto.

Segundo Cyro Moraes, gerente de produção da 
Anhaguera Educacional, “não estamos mais falan-
do de uma aula tradicional, a aula precisa ter uma 

Os estudios estão equipados com switcher Indigo AV da Grass Valley e uma mesa de áudio da Behringer.
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Do topo do prédio da Anhanguera Educacional o sinal é 
enviado ao satélite da Intelsat, e daí aos quase 900 polos 
de ensino distribuídos pelo Brasil.
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dinâmica diferente. Tivemos de mudar a narrativa e 
com ela mudou a forma de produção. O diretor de 
TV pode colocar no ar slides, quadros, power points 
etc. para dar maior dinamismo a aula.”

O monitoramento do mesmo sinal que chega aos 
polos é “feito através do Centro de Monitoração da 
entidade de onde técnicos realizam controle e testes 
constantes para que os alunos recebam um sinal está-
vel e de qualidade”, acrescenta Britto.

No Centro de Monitorização ainda é realizado o mo-
nitoramento dos 39 canais que sobem para o satélite 
da Intelsat, verificando qualidade de sinal e conformi-
dade de parâmetros audiovisuais. “Não é um trabalho 
fácil, aqui os técnicos monitoram os sinais provenien-
tes dos diferentes centros de produção espalhados 
pelo país. Tem momentos que são 39 canais em simul-
tâneos”, ressalta Aurindo Junior.

“O controle mestre conta com o roteador Plati-
num IP3 que acomoda canais de vídeo, áudio e da-
dos separados em uma mesma estrutura, provendo 
suporte para sinais de banda básica e IP para as fu-
turas infra-estruturas híbridas de banda base e IP. 
Segundo Fábio Pereira, “ele é capaz de ser escalado 
para operar em configurações de múltiplas estrutu-
ras para operações de grandes dimensões envolven-
do radiodifusão e mídias, usando uma arquitetura 
comum, simplificando as instalações, e eliminando 

O Centro de Produção e Transmissões funciona com um sistema avançado de produção, emissão, monitoração, armaze-
namento e edição de vídeo em alta definição.
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Professor ministra aulas em um dos estúdios da instituição.
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os custos associados a componentes externos e ca-
beamentos complexos”.

Os encoders do sistema são Harris Selenio e o 
frame é o 6800+plus da empresa norte-americana. 
“Escolhemos Harris porque nos apresentou uma so-
lução integrada e versátil com o melhor custo bene-
fício” comentou Britto. Sendo que o modulador de 
sinal escolhido é o M6100 da Newtec Broadcast Sa-
tellite, que segundo Bart Utterbeeck, gerente geral 
da Newtec no Brasil, é hoje “a tecnologia mais avan-
çada para transmitir conteúdos”. Vale lembrar que 
com este equipamento foi realizada no IBC 2013, a 

primeira transmissão ao vivo via satélite em 4K de 
um evento esportivo no mundo.

estúdios no País
Os demais estúdios espalhados pelo Brasil pos-

suem a mesma tecnologia utilizada na capital paulista 
e para eles, a Harris Corporation forneceu, também, os 
sistemas de headend, responsáveis por facilitar a re-
cepção e transmissão de sinais via satélite, nos pontos 
de distribuição localizados nas cidades de Valinhos/
SP, Salvador/BA e Campo Grande/MS. 

Os estúdios contam com duas câmeras robóti-
cas com 3 CCDs da Sony incluindo tally. O sistema 
é HD, mas por uma questão de compatibilidade na 
recepção dos polos de unidade educacional é trans-
mitido ainda em SD em formato 4x3. Os professores 
utilizam microfones UTX-B2 da Sony ou EW100 63 da 
Sennehiser. “Tentamos que os equipamentos sejam 
todos de nível broadcast. Temos capacidade para 
começar a transmitir em HD a qualquer momento”, 
disse Fabio Pereira à Revista da SET.

O diretor de TV trabalha com switcher Indigo AV 
da Grass Valley, acompanhado de uma mesa de áu-
dio da Behringer de 24Bit com processador e mixer 
multiefect. No Centro de Produção e Transmissão, 
além de os estúdios tradicionais, existe um estúdio 
maior com Chroma Key para produções especiais. 
Ele possui três câmeras PMW-EXS da Sony e dois 
telepontos, além de um sistema de iluminação que 
permite o recorte dos cenários.

A maioria dos 40 estúdios conta com duas câmeras robóti-
cas com 3 CCDs da Sony incluindo tally.

Alexandre Britto, diretor de transmissões e operações da Anhanguera Educacional afirma que o novo Centro de Produção 
trouxe a instituição para um novo nível, preparando o grupo para ampliar o ensino a distância.
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A PMW-300 é perfeita para quem precisa de uma camcorder fl exível. Grava em 50 MBPS (MPEG HD422), o que atende 
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transmissão via satélite
A transmissão dos 39 canais via satélite é feita 

através de um satélite da Intelsat que possibilita a 
transmissão de até 1.200 horas de conteúdo edu-
cativo por dia ou 36 mil horas por mês, capacidade 
que segundo Britto “nada tem a invejar das compa-
nhias de mídia nacionais”.

Estevão Ghizoni, gerente de vendas da Intelsat 
para América do Sul e Caribe disse à Revista da SET 
que a “Anhanguera é um cliente bastante impor-
tante para nós” pelo tipo de serviço que “é basi-
camente aluguel de capacidade de satélite, já que 
eles têm seus próprios uplinks, além de geradoras 
de programação”.

Ghizoni afirma que “o mercado de educação à dis-
tância é bastante importante e temos vários clientes 
importantes utilizando nossos satélites para prover 
este serviço (sempre em modalidade de aluguel de 
transponders); nos últimos anos houve um processo 
de consolidação, mas o mercado mantém-se bastante 
importante para a gente.  O Brasil é o nosso maior mer-
cado na América Latina para este segmento.”

Finalmente vale dizer que em 2013 a solução de 
e-Learning da Anhanguera Educacional utilizou tec-
nologia da Harris Broadcast e participou do Premio 
SET na categoria melhor solução em gerenciamento 
de conteúdo (MAM) e/ou workflow lançada no biê-
nio 2012-2013.

O maior estúdio do Centro de Produção e Transmissão possui Chroma Key, três câmeras e iluminação especial.
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O controle mestre conta com o roteador Platinum IP3.
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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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O confronto entre Washington Wizards e Chica-
go Bulls realizado na Arena HSBC no dia 12 de 
outubro de 2013, contou com a presença de 13 

mil espectadores, e foi transmitido ao vivo da capital 
fluminense para todo o mundo contando com todos os 
detalhes de uma partida normal da NBA realizada em 
território norte-americano.

O NBA Global Games Rio fez parte dos jogos de exibi-
ção da pré-temporada da Liga Norte-americana e, segun-
do os representantes do canal ESPN Brasil — dono dos 
direitos de transmissão do jogo no País esta cobertura 
não ficou nem um pouco atrás do espetáculo que eles 
organizam nos Estados Unidos. “Sem dúvida, pode ser 
considerada uma transmissão que entrou para a história 
pela singularidade e qualidade do produto apresentado”. 

infraestrutura
A realização da cobertura Host Broadcast foi feita 

com uma equipe composta por mais de 30 profissio-
nais. Assim, a Casablanca Online deslocou duas uni-
dades móveis para o Rio de Janeiro, uma para fazer a 
captação do sinal oficial e outra para a geração de con-
teúdos para os telões instalados no interior da Arena.

Assim, para a realização do evento, em parceria 
com a NEP, foram enviadas a unidade móvel de pro-
dução HD, BR1, para a captação do sinal principal do 
evento transmitido pela ESPN Brasil e todas as emis-
soras do mundo com direitos de transmissão, e a 
UMHD Casa 23 para produzir a captação das câmeras 
especiais para o telão  “trabalho em que os próprios 
organizadores do evento faziam a direção da cobertu-

NBA no Brasil
Casablanca Online em parceria com a norteamericana NEP 
produziram o sinal internacional e das telas gigantes do pavilhão 
do primeiro jogo de basquete da maior liga do esporte do mundo 
realizado no Brasil. O jogo foi realizado no Rio de Janeiro e 
transmitido para todo o planeta. Por Fernando Moura
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ra do show dos mascotes, das teamleaders, torcida e 
muito mais”, explicou Alexandre Minghini, gerente de 
marketing da Casablanca Online.

Para Marcio Fachim, engenheiro responsável pelo 
BR1, o projeto “estava muito bem alinhado junto ao 
cliente, o que garantiu minimizar os desafios encon-
trados. Além de perder algumas noites estudando o 
TechBook da NBA 2013, já estamos familiarizados com 
as exigências de qualidade da ESPN Brasil e isso tudo 
ajudou no resultado final”, comentou.

Para a cobertura desta partida de basquete foram 
utilizadas 11 câmeras LDK 8000, uma LDK 6200 (Su-
per Slow), duas microcâmeras (uma em cada tabela), 
quatro sistemas de replay EVS XT com XFile[2], e 20 
microfones. Quanto aos microfones, Fachim fez ques-
tão de lembrar que “foram utilizados microfones es-
pecíficos para captar o som da bola nas tabelas e na 
posição de lance livre”.

Para compor os equipamentos de captação, o enge-
nheiro contabilizou quatro geradores de caracteres, duas 
objetivas 86x, duas 65x, mais oito grandes angulares.

Para realizar a transmissão simultânea para os te-
lões das performances realizadas em quadra, foi utili-
zada a Casa 23, que é uma UM de produção equipada 
com mais 3 câmeras LDK 4000.

Tanto público quanto organização deixaram o HSBC 
Arena entusiasmados e segundo os executivos da NBA, 
“esta pode ser classificada como a melhor transmissão 
feita dentro do projeto da NBA Global Games”.

desafios da simultânea
Além de fornecer uma unidade móvel com 14 câ-

meras, para a realização da transmissão mundial do 
evento, realizada por uma equipe vinda dos Estados 

Unidos incluindo cinegrafistas, diretor de TV, operado-
res de CCU e replays, entre outros; a Casablanca Online 
ficou responsável por mais três câmeras que fizeram a 
transmissão simultânea para o telão do evento. “Isso 
significou três dias de trabalho – um de ensaio, outro 
no Fan Day, e o dia do jogo”, explicou Fachim.

Como é comum para este tipo de evento, os dire-
tores da NBA forneceram um manual com as dicas 
para a realização da transmissão e as ações de en-
tretenimento desenvolvidas pela organização durante 
a partida. Além de incluir posicionamento de câmera 
(plano de câmera), grafismo e mais tarefas como a en-
trada de mascotes na quadra, existe um espetáculo a 
parte que acontece em quadra e é simultaneamente 
mostrado no telão. 

Segundo Marcia Reverdosa, produtora da Casablan-
ca Online, toda esta parte do espetáculo foi previamen-
te alinhada com os responsáveis da NBA. “É impres-
sionante o controle e a organização da equipe deles. 
A Casablanca Online forneceu dois cinegrafistas bilín-
gues, três câmeras LDK 4000 e a produtora geral. Vale 
lembrar que a terceira câmera fornecida pela casa foi 
operada por um cameraman da própria NBA que ficou 
responsável pelo plano geral da quadra”.

Responsável pela produção da equipe brasileira, 
Marcia explicou à Revista da SET que apesar de bastan-
te corrido “foi extremamente prazeroso trabalhar neste 
evento. Nosso trabalho começou um dia antes do jogo 
principal. Eles são extremamente organizados, nos for-
neceram um roteiro durante o ensaio para acertarmos 
tempo e funções de cada profissional envolvido e no 
final tivemos uma sensação muito bacana com o resul-
tado”, contou a produtora.

A equipe que trabalho com a UMHD Casa 23 ficou 
dentro da quadra entrando e saindo das quatro linhas 
para mostrar de perto a interação das atrações espe-
ciais com o público. “Mesmo no Fan Day, que era um 
dia só para os fãs, dia inclusive que só tínhamos trans-
missão para o telão, minha equipe foi muito cobrada 
e por isso tivemos que ensaiar duro um dia antes para 
estarmos bem alinhados com as atrações que entra-
vam e saiam da quadra para interagir com o público”, 
explicou a produtora fazendo referência aos mascotes, 
teamleaders e acrobatas que fizeram um espetáculo a 
parte no Fan Day e no dia do jogo principal e completou 
dizendo que foram feitas várias simulações da entrada 
das teamleaders, dos mascotes e dos times.

Marcia lembra as adversidades que surgiram du-
rante e após o evento principal. “Tivemos demandas 
inesperadas, que surgiam conforme as necessidades 
do diretor de TV responsável pelo telão. Um bom exem-
plo foi a visita inesperada do vice-presidente da NBA 
ao HSBC Arena e o diretor fez uma série de solicitações 
que não estavam previstas”, contou.

Montagem do equipamento momentos antes do começo 
da transmissão no Arena HSBC, no Rio de Janeiro.
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(Esq. à Dir) Patrick Leblanc produtor de cinema; Zita Carvalhosa, produtora de cinema; 
professor Almir Almas; Eduardo Morettin, professor de cinema da ECA/USP e Renato Cruz 
(ao fundo), jornalista do jornal O Estado de São Paulo.

reportagem | Publicações

Livro: Televisão 
Digital Terrestre - 
sistemas, padrões 
e modelos.
Foi apresentado em São Paulo o primeiro livro sobre TV Digital 
do professor Almir Almas (ECA/USP). O texto baseado na tese 
de doutoramento do investigador tenta descrever o caminho 
que levou ao Brasil a adotar o padrão ISDB-Tb e com ele, como 
funciona o sistema, e o modelo. Almas ainda tenta vislumbrar o 
futuro da TV Digital questionando como continuar com o processo 
de implantação do sistema no país Por Fernando Moura
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Na quarta-feira, 27 de novembro de 2013 foi apre-
sentado na Livraria do Espaço Itaú de Cinema 
da capital paulista o livro “Televisão Digital Ter-

restre - sistemas, padrões e modelos” do professor Al-
mir Almas (ECA/USP) e membro da  Diretoria da SET / 
Comitê Editorial: 2010/2014.

O livro se baseia na tese de doutoramento do Pro-
fessor Almir Almas, realizada no marco do Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica - 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).

Segundo o professor, a implantação da TV Digital re-
presentou um momento histórico para o Brasil. Além 
de estudar, testar e desenvolver tecnologias, posterior-
mente exportadas para mais de 20 países, o país mos-
trou uma forma única de se organizar. Os consórcios 
da TV Digital, que juntaram 79 instituições de ensino 
e pesquisa e mais de 1.200 pesquisadores, formaram 
uma rede de pensamento científico e tecnológico único 
em nossa história.

No prologo do livro, Valdecir Becker, professor da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e do Núcleo de 
Pesquisa e Extensão  LAVID/UFPB  afirma que “durante 
três anos, em um incessante período de discussão e 
estudo, envolvendo os maiores pesquisadores da en-
genharia, informática e eletrônica do país, a academia 

brasileira respirou TV Digital. A ideia inicial, da adoção 
plena de um sistema estrangeiro, foi aos poucos aban-
donada. A opção pelo desenvolvimento de tecnologias 
nacionais, e a adaptação das existentes no exterior, foi 
se mostrando a melhor solução”.

Desta forma, segundo Becker, vice-diretor editorial 
da Revista da SET “o livro apresenta tecnicamente a TV 
Digital, sua história e o paradigma da alta definição (…) 
Além disso, agrega uma visão econômica da cadeia de 
valor, as linguagens de produção e consumo, focadas 
na interatividade e na proposta de um programa-piloto 

O professor Almir Almas sendo entrevistado pela Revista da SET durante o lançamento do seu livro: Televisão Digital 
Terrestre - sistemas, padrões e modelos.

©
 F

ot
o:

 R
ed

a
çã

o



Dezembro/Janeiro  |  Revista da SET   37

em TV Digital interativa, fechando, assim, o ciclo comer-
cial, tecnológico, social e comunicacional da TV Digital. 

Para Becker, “o estudo de Almir Almas é uma visão 
abrangente do desafio que foi a definição do SBTVD e 
do acerto nas escolhas tecnológicas, especialmente da 
alta definição e do H.264”.

Para a professora, Rachel Zuanon — Coordenadora, 
pesquisadora e docente do Doutorado e Mestrado em 
Design, da Universidade Anhembi Morumbi (UAM), en-
carregada de outro dos texto de contra-capa — o livro 
é uma “contribuição ímpar à pesquisa sobre o Sistema 
Brasileiro de TV Digital” já que “esta publicação se re-
vela mais que mapeamento histórico daquele momen-
to, testemunho peculiar deste contexto nos âmbitos 
sócio-político-econômico e tecnológico vivido e viven-
ciado por Almir Almas”. 

Segundo ela, o autor, “com precisão esclarece as di-
ferenças conceituais entre modelo, sistema e padrão, e 
aplica este entendimento ao cenário internacional. Sua 
investigação se amplia e ganha contornos culturais e 
estéticos com a leitura semiótica do programa televi-
sivo japonês Hiroshigue wo Tabisuru, produzido pela 
NHK, que transbordam no desenvolvimento do progra-
ma-piloto em televisão digital interativa, Universo Mo-
delizante – SHUNGA”. 

Para Zuanon, o livro é importante porque aparece 
“em um momento em que questões relacionadas à hi-

bridização das linguagens audiovisuais e digital sequer 
eram cogitadas, Almir desponta e aponta inquietações 
que ainda perduram em desassossego”. 

O livro do professor Almir Almas é uma publicação 
da Alameda Casa Editorial, com o apoio do: Programa 
de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais 
da ECA/USP, Escola de Comunicações e Artes da USP, 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP e CAPES.

A Revista da SET esteve na apresentação e a seguir 
mostra os principais trechos da entrevista realizada a 
Almir Almas:

revista da set: Há condições reais para o switch-off 
em 2015 no Brasil?
Professor Almir Almas: Não, nem em 2018 há condições 
de termos um Switch-off completo até essa data porque 
ainda temos um legado analógico maior do que os mais 
otimistas imaginavam que teríamos há 10 anos. Penso 
que o governo vai ter que prorrogar o prazo e para que 
as emissoras possam fazer um apagão real e com con-
dições para toda a população ter acesso ao sinal digi-
tal deverá haver uma política governamental de apoio a 
compras de equipamentos e troca do legado analógico 
que hoje existe nas emissoras brasileiras.

revista da set: isso tem a ver com o modelo de negó-
cio da tV brasileira?
Professor Almir Almas: Não é questão de modelo. Inde-
pendente do modelo de televisão brasileiro que é dife-
rente aos que existem na América Latina, uma mudança 
radical como esta não é possível se não houver um in-
centivo governamental. Não tem a ver com o nosso mo-
delo, tem a ver com que é muito complicado, ao que há 
que somar o tamanho do país e com ele a quantidade de 
aparelhos e equipamentos que tem de ser trocados. Ou 
seja, não é questão de modelo, é necessário ter algum 
programa governamental porque por si só o mercado não 
se regula ou não da conta de uma mudança tão radical.

revista da set: então, a mudança é de que fatores?
Professor Almir Almas: É uma questão de sistema. 
Um conjunto que implica questões tecnológicas, 
questões de modelo de TV, e a questão económica, 
política e social dos atores existentes nesse sistema. 
Nos temos mais de 90% de televisores com acesso a 
TV aberta no país, nos temos em volta de 60% de apa-
relhos de TV de 20 polegadas. Temos redes privadas, 
públicas. Precisamos pensar no conjunto e como es-
ses atores se vão juntar para formar o todo que seria a 
mudança para a TV Digital.

revista da set: esse todo está pensado na política pública?
Professor Almir Almas: Não, a política no pensou no 
sistema como um todo, no conjunto. O livro mostra 

Almir Almas e a sua filha Ana Rosa na apresentação 
do seu livro na Livraria do Espaço Itaú de Cinema da 
capital paulista.
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como foram feitas as pesquisas sobre os aspectos tec-
nológicos que foram estudados para a implantação da 
TV Digital. Discutimos muito as questões de padrão, 
mas foi muito pouco discutido o conjunto do sistema. 
Como ele funciona porque não só a padronização dita 
o sistema. Ela é importantíssima para que o sistema 
funcione pelo lado da engenharia, mas ele tem de fun-
cionar por todos os outros lados.

revista da set: se o professor tivesse que fazer uma 
avaliação do processo de implantação da tV digital no 
país, que diria?
Professor Almir Almas: Primeiro que foi um momento 
muito importante para o Brasil. Muito importante para 

as pesquisas de ciências e tecnologia no país já que 
pela primeira vez eu vi reunir uma quantidade impor-
tantíssima de pesquisadores, pensadores de univer-
sidades, empresas e órgãos públicos pensando algo 
juntos. Isso ninguém pode tirarmos, e é muito bom. 
Mas, eu sinto que agora poderíamos continuar com 
esse caminho para definir e estudar os outros passos 
necessários para implantar o sistema de TV Digital no 
país, como por exemplo, discutir linguagem, discutir o 
outro lado da questão televisiva já que esta tem uma 
linguagem de produção e uma linguagem de uso. Preci-
samos pensar que vamos colocar dentro da paraferná-
lia tecnológica que foi escolhida para o Brasil, que para 
mim foi a melhor possível. 

É Doutor e Mestre em Comunicação e Semiótica, pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo (PUC/SP). É Professor do Departa-
mento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e 

Artes da Universidade de São Paulo (CTR/ECA/USP), desde 2002. 
É Cineasta, Videoartista, Produtor, Professor e Pesquisador. Pes-

quisa Televisão Digital, interatividade, vídeo, cinema, cinema expan-
dido, Vjing/live-image, arte eletrônica e cultura japonesa. Dirigiu e 
apresentou BoTuPlaY, programa de Web TV, na emissora de WEB TV 
allTV - http://www.alltv.com.br, em 2007. 

É membro do Grupo Assessor Técnico para a Implantação do IPTV 
USP (GAT IPTV). Com bolsa da AOTS/ABK e do MITI/Governo do Japão, 
atuou em Produção Televisiva na Terebi Shin Hiroshima, em Hiroshi-
ma, Japão (1993/1994). Foi bolsista da Fundação Japão em estudo de 
pós-graduação, em Osaka, Japão, (1999). É membro do Comitê Edito-
rial da Diretoria da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão 
(SET), gestão 2010-2012. 

ALMIR ALMAS 
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A partir de 15 de fevereiro de 2014, 300 famílias 
beneficiadas pelo programa Bolsa Família no 
Distrito Federal poderão usar a televisão para 

acessar benefícios e serviços dos governos federal e 
distrital. Poderão fazer consultas a vagas de emprego, 
oportunidades de capacitação profissional; ter acesso 
ao calendário de vacinação, além de acessar conteú-
dos e serviços bancários e de aposentadoria. Tudo pelo 
controle remoto da TV.

As famílias farão parte do segundo teste no país do 
Projeto Brasil 4D, coordenado pela Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC). A expectativa é de que em dez 
anos o projeto alcance as mais de 13 milhões de famí-
lias beneficiárias do programa. O teste será acompa-
nhado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), que irá fazer uma pesquisa de campo e divulgar 
um documentário sobre o projeto.

O primeiro teste foi realizado em João Pessoa (PA), 
de dezembro 2012 até março 2013. Teve apoio do Ban-
co Mundial, contemplou 100 famílias de beneficiários 
do Programa Bolsa Família, e revelou que essa audiên-
cia demonstrou, de maneira geral, um grande interesse 
em conhecer e interagir com as novas funções propor-
cionadas pela TV Digital. 

O projeto Brasil 4D realizado na Paraíba foi a primei-
ra experiência de interatividade na TV pública, aberta e 
digital brasileira com cidadãos de baixa renda e testou 
tanto a habilidade dos telespectadores em se relacio-

narem com os recursos interativos da programação, 
como outras funcionalidades do sistema digital. O Bra-
sil 4D é uma iniciativa da Superintendência de Suporte 
da EBC e foi implementado em João Pessoa, pelo Nú-
cleo Lavid/UFPB

Segundo o coordenador e idealizador do Projeto 
Brasil 4D, superintendente de Suporte da EBC, André 
Barbosa, na cidade de João Pessoa foi constatada eco-
nomia de R$ 12 mensais por família. “As famílias eco-
nomizaram por não ter que pegar ônibus e ir até os lu-
gares para procurar emprego ou capacitação, conseguir 
informações. Fizeram tudo pela TV”, explica. Ele calcu-
la que, quando o projeto estiver em vigor, a economia 
possa chegar, em dez anos, a um total de R$ 7 bilhões.

A intenção é levar os benefícios da internet a famílias 
de baixa renda que ainda não têm acesso a banda lar-
ga, explica Barbosa. O projeto funciona em parceria com 
empresas de telefonia, pela tecnologia 3G, usada em 
telefones móveis. Tudo deve ser custeado pelo governo.

O Projeto Brasil 4D deve ser testado na cidade de 
São Paulo entre abril e maio de 2014. Os temas ofe-
recidos serão saúde e educação. Os usuários poderão 
agendar consultas no Sistema Único de Saúde. Partici-
parão do teste 2,5 mil famílias no primeiro semestre e 
mais 2,5 mil no segundo semestre.

Entre os parceiros no projeto estão o Banco do Bra-
sil, Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), a Caixa 
Econômica Federal, o DataSUS, Instituto Nacional de 

Projeto de TV 4D 
será testado com 
famílias do DF
No mês de fevereiro será realizada em Brasília a segunda 
fase do Projeto Brasil 4D. Desta vez serão 300 famílias as que 
participarão para ter uma segunda análise da experiência 
dos telespectadores e dar um impulso na implementação da 
interatividade através do ginga no país. O projeto poderá 
ser realizado no futuro em quatro países de América Latina 
– Uruguai, Peru, Equador e Costa Rica – e mais tarde no 
Paraguai, Bolívia, Chile e Botsuana, na África. Por Redação*
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Colonização e Reforma Agrária (Incra), Totvs, HMATV, 
Oi, a Telebrás e Governo do Distrito Federal.

o estudo do Banco Mundial
O Banco Mundial realizou pesquisas para avaliar os 

impactos socioeconômico e sociocultural do primeiro 
teste do Projeto Brasil 4D junto às famílias de três bair-
ros da periferia que receberam 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 eco-
nomista Rodrigo Abdalla, demonstrou, por exemplo, 
que 100% dos entrevistados consideraram que as 
vagas de cursos gratuitos, divulgadas pelo Canal de 
Serviços, contribuíram para torná-los mais informados 
sobre como 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 merca-
do de trabalho”.

Esses dados foram editados pela professora Cosette 
Castro, da Universidade Católica de Brasília (UCB), em 
um livro que sistematiza os resultados das pesquisas 
patrocinadas pelo Banco Mundial. O documento, cha-
mado “Brasil 4D: Estudo de Impacto Socioeconômico 
sobre a TV Digital Pública Interativa”, foi lançado em 
Brasília, no dia 30 de agosto 2013, no IV Fórum Mundial 
de Mídias Públicas (Ver edição 137 da Revista da SET). 

No Fórum, Cosette disse que uma vantagem do pro-
jeto para as famílias participantes foi conhecer a televi-
são 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 declararam que 
este ajudou bastante ou muito a conhecerem mais so-
bre direitos e deveres sociais. Esse conteúdo foi produ-
zido 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 entre-
vistados, 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 au-
diovisual interativo foi desenvolvido pela Universidade 
Federal da Paraíba com linguagem local, e contou com 
a participação 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 localiza-
ção dos conteúdos é um fator essencial para a identifi-
cação, para as pessoas gostarem do que estão vendo e 
participarem”, continuou. 

Em segundo lugar ficou o aplicativo “Saúde”, com 
79% dos entrevistados declarando que era muito fá-
cil ou fácil. Seguindo o mesmo critério, o aplicativo 
sobre “Benefícios Sociais” ficou em terceiro lugar, 
com 67% dos entrevistados 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 pro-
fessora de Antropologia Social da UFPB, Luciana 
Chianca, evidenciou que, em termos de escolarida-
de, 57% do universo pesquisado têm ensino funda-
mental incompleto, 14% têm ensino médio incom-
pleto 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 ligada a dois tipos de atividades: construção 
civil e serviços domésticos. Como grande parte das 
ocupações se configura como trabalho precário, 
estas não são necessariamente entendidas pelos 
entrevistados como emprego. Conforme revelou a 
pesquisa, o desemprego se afirma e existe negação 
da atividade precária realizada. 

+ Com Agência Brasil e Deisy Feitosa
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SET EXPO 2014

A SET EXPO 2014 será totalmente renovada. “Nos-
sa ideia é fazer uma nova feira com 23 anos de 
história”, essas foram as palavras de Olímpio 

Franco, presidente da SET na apresentação aos broad-
casters que poderão ter estandes na próxima edição da 
Feira no Centro de Convenções e Exposições do Expo 
Center Norte, na capital paulista, no último dia 5 de de-
zembro de 2013.

Em um café da manhã com representantes de mais de 
60 empresas de distribuição e produção de equipamen-
tos broadcast, o presidente da SET disse aos presentes 
que o maior motivo pelo qual a entidade decidiu aca-
bar com a parceria anterior e sair do antigo local foi para 
“promover um novo evento que nos permitisse crescer. 
O que fizemos foi ousado, mas optamos por crescer”.

Segundo Franco, em mais de duas décadas de expe-
riência com a participação na realização do principal 
evento de negócios para o mercado broadcast em terri-
tório brasileiro. Lastreada pelo congresso anual da SET, 
a feira cada vez mais dinâmica e completa, tem abran-
gido todos os setores relativos aos negócios de Rádio e 
Televisão, além de suas contrapartes na criação e dis-
tribuição de conteúdo digital para novas mídias.

No congresso, além de tradicionais palestras com 
profissionais de destaque do mercado internacional, 

também acontecem talk shows, tutoriais e debates, 
onde são discutidos os atuais cenários do mercado 
e as futuras tendências. Com aproximadamente 50 
sessões e cerca de 170 palestrantes, este fórum con-
grega um grupo seleto de mais de 1.400 profissionais 
que discutem as questões mais relevantes do setor 
intensamente durante um período de 4 dias. 

“A feira tem sido o principal evento do mercado 
brasileiro, marco anual do setor e responsável por 
grande percentagem dos negócios realizados pelas 
empresas expositoras a cada ano”, disse Franco. 

Cláudio Younis, diretor de marketing da SET afir-
mou aos presentes que o principal motivador da mu-
dança foi “criar um evento que atendesse as neces-
sidades do mercado e dos clientes da SET. Por isso 
escolhemos este lugar. Tem mais conforto e segu-
rança para os expositores, visitantes e congressistas 
e está melhor localizado”.

Atendendo a demanda do mercado por uma feira 
cada vez mais dinâmica e completa, comentou You-
nis, “pensamos em um evento que pudesse reunir 
todos os segmentos da cadeia de geração, produ-
ção e distribuição de conteúdo digital e as aplica-
ções para novas mídias, a SET passa a promover e 
realizar com exclusividade uma nova Feira”. 

A SET apresentou ao mercado a nova SET EXPO 2014 e com ela o 
modelo de negócios da feira e congresso 2014. Entre as principais 
novidades se encontra a apresentação do Cartão SET Fidelidade e 
a extensão de 2 horas no horário de feira. Por Fernando Moura

Cláudio Younis, diretor de marketing da SET disse que na 
SET EXPO 2014 haverá salas de reuniões especialmente 
projectadas para a recepção de clientes exclusivos 
denominadas: Business Suítes.

O presidente da SET, Olímpio Franco disse aos empresarios 
presentes que a entidade tem apoio das associações 
do setor, das principais redes de Rádio e TV, produtoras, 
profissionais e da acadêmia nacional e internacional.
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A SET EXPO 2014 será realizada em 3 dias (25-27 de 
agosto de 2014) em um Pavilhão de Exposições com 
cerca de 15 mil metros quadrados. A Feira terá a partici-
pação de mais de 200 empresas expositoras que repre-
sentam centenas de marcas nacionais e estrangeiras 
com a expectativa de uma visitação superior a 10.000 
profissionais originários de diversos países da América 
Latina, América do Norte, Europa, África e Ásia.

Outra das novidades é que a exposição estará di-
vida em cinco sectores “como é feito na NAB e IBC” 
explicou Younis para assim “termos melhor direccio-
nada a visita”. Assim a exposição terá os seguintes 
sectores: Delivery and distribution zone; Creation and 
prodution zone; Connection Zone (Novas Mídias); In-
ternational Zone; e Startup zone. Segundo Younis, ain-
da, haverá uma Vip Hour no primeiro dia exposição. 

Horários
O congresso começará pela primeira vez no domin-

go 24 de agosto e se estenderá até 27 de agosto das 9 
as 17 hs. A exposição. Ira de 25 a 27 de agosto. No pri-
meiro dia, segunda-feira, 24 de 12 a 20h, sendo que as 
11h será aberta aos convidados especiais. Os dois dias 
restantes será de 10 a 20h, sumando duas horas mais 
por dia “para dar mais hipótese de visita aos visitantes 
e congressistas”, disse Younis.

cartão set Fidelidade
Outra das novidades apresentadas foi o cartão 

set Fidelidade, um cartão de pontos que dará vanta-
gens aos clientes frequentes da SET. “O programa de 
pontos dará vantagens para as empresas, de acordo 
com a frequência e preferência que elas tenham pe-

los produtos e serviços da SET”, explicou Paulo Ga-
lante, gerente de mídias e patrocínios da SET.

O maior benefício “será a escolha de estandes 
para a edição 2015 da feira que será feito de acor-
do com a classificação das empresas no Programa 
SET Fidelidade”, explicou Galante. Outra das gran-
des novidades é a “mudança na política comercial 
da feira e o congresso e como este se encaixará na 
vida da SET”.

Para acumular pontos a empresa deve ser associa-
da da SET e ser expositor na SET EXPO. Na feira, cada 
9m2 de estande dará pontos e de acordo com o volume 
de investimento na Revista da SET, o Guia Oficial da 
Feira e Congresso, o Merchandising, o SET e Trinta, pa-
trocínios no congresso e SET regionais etc. tudo gerará 
pontos que mais tarde se transformarão em vantagens 
para os associados.

 O Expo Center Norte conta com 4.000 vagas exclusivas de 
estacionamento, mais 12.000 vagas nos Shoppings Center 
Norte e Lar Center.

(Da esq. para a dir): Nelson Faria (TV Globo e vice-presidente da SET), Artur Oguri (Tecnovideo), Sonia Poloni (AD 
Digital) e Luis Fabichak (Sony Brasil).
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COMUNICADO SET EXPO 2014

Antes do fechamento desta edição bi-mensal, a 
SET emitiu um comunicado de agradecimento ao 
mercado pelo seu apoio no desafio de criar uma 
melhor, mais confortavel e segura exposição e con-
gresso em 2014. 

Nele, Olímpio Franco agradeceu o total apoio 
dos expositores, das associações nacionais e in-
ternacionais e das emissoras de TV e afiliadas ao 
evento SET EXPO 2014 – Feira e Congresso.

A SET EXPO, desde seu lançamento vem apre-
sentando números impressionantes de comerciali-
zação de estandes e obtendo novos apoios de im-
portantes associações e emissoras de TV do Brasil.

Do dia 5 de dezembro de 20113 até 5 de janeiro 
de 2014, “temos mais de 52% da área de estandes 
disponível já comercializados, com presença garan-
tida de importantes fornecedores do mercado”. 

Até o fechamento estavam confirmados na SET 
EXPO 2014 os seguintes expositores: 4S, Action 
Cine (IDX), AD Digital, ASPA Stagetec, Ateme, Bras-
video, CIS Group, Comtech Itália, Comtech Xicom, 
DMS Vídeo, Drivesys, EITV, Embratel (Star One), 
Energia, Eurobrás, Exec Technology, Floripa Tech-
nology, Foccus Digital, FOR-A, Grass Valley, Harris 

Broadcast, HBC Telecom, Hitachi Linear, Ideal Ante-
nas, IF Telecom, Intelsat, JVC, Leader Instruments, 
Libor, LineUp, Mectrônica, Net Insight, Newtec, 
Opic Telecom, Panasonic, Phase Engenharia, Proa-
tec, PSK Engenharia, RFS Brasil, Scopus – SDB Har-
monic, SES, Show Case, SNEWS, Sonoton, Sony, 
Tecnovideo, Tektronix, Teletronix, TITV, TQTVD, Trev 
Electronics, TSDA Comunicação, Victor do Brasil, 
Video Systems, Videodata, Vitec do Brasil, Wimo-
bilis, além de muitas outras empresas em fase de 
fechamento de negociação de seus espaços.

O evento da SET contará com o apoio das seguin-
tes emissoras de TV: GLOBO, SBT, BAND, RECORD e 
mais de 200 emissoras afiliadas e licenciadas das 
respectivas Redes. A TV Cultura de São Paulo, Rede 
TV, EBC – Empresa Brasil de Comunicação, Rede 
Gazeta de São Paulo da Fundação Casper Líbero.

A associação nacional ASTRAL- Associação Bra-
sileira de Televisões e Rádios Legislativas, confirma-
ram também apoio institucional a SET EXPO. Tam-
bém confirmaram presença e apoio institucional, 
as seguintes associações nacionais: ABERT, ABRA, 
ABRATEL, AESP, FORUM SBTVD, SINDVEL, APEX. E 
internacionais como: NAB, SMPTE e INTERBEE.

No fim da apresentação, alguns dos futuros expositores da SET EXPO 2014 preenchem o primeiro formulário para 
garantir o seu espaço na feira.



Apenas crie
A Brainstorm possui a ferramenta 

ideal para criar gráficos 3D em 
tempo real e cenários virtuais de 

altíssima qualidade.

EasySet 3D - Solução em cenários virtuais 
econômica, sem tracking e fácil de usar

Aston 3D - Criação de gráficos 3D avançados 
e playout

O EasySet 3D é uma solução econômica, fácil de usar e que não
necessita tracking de câmera. Além disso, o EasySet 3D oferece um
ambiente 3D amigável, integra uma biblioteca de objetos, múltiplas câmeras
virtuais e reais, chromakey e uma mesa de corte virtual que permite a
transição simples entre as câmeras 3D, tudo isso em um único PC.

www.brainstorm.es www.exectec.com.br
T. (+55) 11 5041-6966

O Aston 3D tem como objetivo aumentar a criatividade dos designers, oferecendo
um vasto conjunto de ferramentas que inclui objetos 2D e geração de objetos 3D
através de múltiplos parâmetros. Essa solução permite que os operadores criem,
manipulem, animem e executem mudanças de última hora em qualquer texto,
dados ou gráficos, mesmo quando o programa já está no ar.
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Questões jurídicas 
das telecomunicações 
discutidas em 
São Paulo

O 27º Seminário Internacional da Associação Bra-
sileira de Direito da Tecnologia da Informação e 
das Comunicações (ABDTIC) discutiu no evento 

anual o Marco Civil da internet; a legislação eleitoral 

à luz das redes sociais e do ambiente digital; ques-
tões jurídicas para a internet das coisas; privacidade 
no mundo 2.0; Lei Carolina Dieckmann e outras ques-
tões criminais; regulação do mercado audiovisual no 

Marco Civil da internet; legislação eleitoral à luz das redes 
sociais; governança e neutralidade; privacidade e segurança 
das informações no ambiente digital;regulação de conteúdos; e 
compartilhamento de postes foram discutidos por advogados e 
juristas da area de telecomunicações.

Por Redação

Palestrantes discutem impasses e perspectivas para enfrentar os desafios das legislações municipais para a instalação de 
torres, redes e infraestrutura de telecomunicações nas cidades brasileiras.
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ambiente OTT; Norma 4 e regulamento do serviço de 
comunicação multimídia; reversibilidade de bens das 
concessionárias de serviço de telefonia e novos con-
tratos de concessão do STFC; regulamentação da Infra-
estrutura urbana e direitos de passagem entre outros.

No painel “Infraestrutura urbana – PL das antenas, 
legislações municipais e compartilhamento de postes” 
foram discutidas a presença de impasses e perspecti-
vas para enfrentar os desafios das legislações munici-
pais para a instalação de torres, redes, e infraestrutura 
de telecomunicações nas cidades brasileiras, e os im-
pactos de regulamentação conjunta para o comparti-
lhamento de postes.

Luciene Pandolpho, diretora jurídica da BrTowers 
afirmou na abertura do painel que a “forte demanda 
pelo segmento de infraestrutura com a implementação 
do 3G/4G” não é acompanhada por uma legislação 
uniforme e clara.

Para ela o panorama das empresas que fornecem 
serviços de TV por Assinatura no país é “muito positivo 
com mais de 50% das novas assinaturas de América La-
tina nos próximos anos sendo o maior mercado de tele-
comunicações da região”, mas é preciso homogeneizar 
a legislação dos municípios “para poder trabalhar”.

Luciene disse que nos próximos anos haverá um 
aumento de infraestrutura de estações de rádio base 
nos municípios de pelo menos 35%. “Precisaremos 
construir novas estruturas em municípios e para isso 

precisamos ter a viabilidade do processo legal para que 
essas infra-estruturas possam ser instaladas” 

“Com o 4G, a frequência utilizada é mais alta, o al-
cance da antena diminui e a infraestrutura necessária 
é ainda maior, para a mesma demanda” para isso pre-
cisamos “uma evolução tecnológica” que “garanta a 
cobertura e os serviços aos usuários dos serviços de 
telecomunicações com um aumento do compartilha-
mento de infra-estruturas,” disse Luciene.

De todas as maneiras, para ela o “maior entrave são 
os municípios” porque o “processo de licenciamento é 
lento e caro. Uma nova lei mudaria isso e se simplifica-
ria o processo”. 

Segundo a advogada, é fundamental a definição de 
regras homogéneas que incentivem a expansão dos 
serviços e a implantação de novas tecnologias. “O go-
verno deve estimular o investimento em torres no se-
tor, como forma de reduzir o ociosidade operacional 
em ERBs existentes, optimizar o compartilhamento de 
infra-estruturas, reduzir as barreiras competitivas e ge-
rar melhoria dos serviços ao usuário”

Para Eduardo Carvalhães, diretor da ABDTIC, a solu-
ção proposta por Luciene esta longe já que “ainda não 
temos conclusão sobre a legislação” e o processo pode 
“ser lento e demorado”.

Luiz Henrique da Silva, diretor da Telcomp e Level 
3, afirmou que “este é o debate mais antigo do setor 
e que não se consegue superar. Isso acontece porque 

Rosana Alcântara, diretora da ANCINE esta confiante no desenvolvimento do audiovisual brasileiro. 
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Rompendo barreiras.
Fluidez em multiviewers junta-se à performance inovadora.

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

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

Tel.: 514.333.1772

www.miranda.com/kaleido
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há ausência do poder público no setor ” e por isso é 
fundamental que a PL das antenas que “vai servir como 
referência para os municípios, mas não vai resolver os 
problemas das 250 leis municipais que obstaculizam o 
avanço do serviço público no país.”

Para ele, “é necessário que a Anatel ajude direta-
mente no processo” e “apoie o setor que há mais de 15 
anos discute com os municípios para poder instalar as 
antenas necessárias para o desenvolvimento do setor”.

Com respeito aos postes, Silva afirma que “estamos 
na lei da selva porque há uma falta de regra e um en-
volvimento claro e concreto dos órgãos federais que 
regulem o assunto. Temos super-lotação de postes de-
vido a uma falha de mercado que não tem regras para a 
alocações de postes”.

Assim, disse ele, a “Já era tempo de ter regras” para 
evitar o erro do mercado que tomou como única solu-
ção a implementação do mercado da selva,” não pode 
haver lei corporativa para avançar. Precisamos que a 
Anatel se envolva caso a caso”.

Finalmente, Rodrigo Greco, da Rolim Viotti & Leite 
Campos Advogados afirmou que o rol do município na 
implantação do serviço de telecomunicações e como a 
normatização do município pode gerar problemas na 
implantação por isso a que prestar muita atenção na 
hora de legislar sobre a questão e ver se os interesses 
federais não se interpõem com os municipais.

regulação de conteúdos
A diretora da ANCINE, Rosana Alcântara afirmou que 

existe um importante crescimento do audiovisual bra-

sileiro e com ele tem aumentado a importância do mer-
cado de vídeo por demanda.

Rosana participou do painel “Um novo cenário para 
a regulação de conteúdos”, que teve a participação do 
vice-presidente de regulamentação da GVT, José Gon-
çalves Neto; o diretor de relações institucionais das 
Organizações Globo, José Francisco de Araújo Lima; e 
o diretor de planejamento regulatório da Net Serviços, 
Gilberto Sotto Mayor.

Segundo dados apresentados pela diretora do 
ANCINE, o cenário atual, desde a entrada em vigor 
da Lei 12.485, a Lei da TV Paga, é de crescimento do 
mercado audiovisual brasileiro, refletido no aque-
cimento da produção, no aumento exponencial do 
conteúdo audiovisual brasileiro veiculado na TV paga 
em relação a 2011 e 2012 - incluindo o aumento do 
número de obras seriadas registradas na Agência – 
e no incremento da taxa de ocupação de empregos, 
das receitas e dos salários do setor. A maneira de 
consumir esse conteúdo também tem mudado: hoje, 
os serviços não-lineares de distribuição de vídeo sob 
demanda representam 17% do faturamento das ope-
radoras de TV por Assinatura, e a estimativa é a de 
que até 2017, representem 35%.

Para Rosana, o mercado de vídeo por demanda 
(VOD) apresenta um enorme potencial de explo-
ração de novos arranjos na cadeia de exibição e 
possibilidades de monetização do conteúdo – e 
o papel da ANCINE é estimular o desenvolvimento 
deste mercado e a exploração desse potencial pela 
produção brasileira, na forma do marco regulatório. 
Segundo Rosana, os cerca de 25 serviços de VOD 
em atividade no Brasil atualmente já são responsá-
veis pela circulação de um conjunto significativo de 
obras audiovisuais no país.

ABdtic
A Associação Brasileira de Direito da Tecnologia 

da Informação e das Comunicações (ABDTIC) é uma 
associação civil de âmbito nacional, multidiscipli-
nar, sem fins lucrativos e sem filiação partidária, 
de caráter científico, técnico e pedagógico, que “se 
dedica à promoção e desenvolvimento do direito 
da tecnologia e das comunicações, advogando por 
uma Sociedade da Informação inclusiva, livre, justa 
e solidária”.

O propósito da Associação “é realizar estudos, 
pesquisas, publicações, grupos de trabalho, seminá-
rios, cursos, congressos, bem como a difusão e o in-
tercâmbio de conhecimentos. Pretende-se contribuir 
para o aperfeiçoamento da ordem jurídica, da ordem 
econômica e da ordem social a partir de reflexões crí-
ticas e plurais, fomentando a qualificação contínua 
por meio de um intenso intercâmbio cultural”.

Luciene Pandolpho, diretora jurídica da BrTowers afirmou 
que é fundamental a definição de regras homogêneas que 
incentivem a expansão dos serviços e a implantação de 
novas tecnologias no país.
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O Brasil se tornou o primeiro país da América do 
Sul a contar com oferta local do Slingbox 350, 
dispositivo que permite transformar qualquer 

computador, tablet ou smartphone na TV de cada usuá-
rio, reproduzindo o conteúdo de televisão assinado por 
ele para onde quer que ele esteja, em qualquer lugar 
do mundo, sem cobrança de mensalidade. 

Este dispositivo permitirá que conteúdos Premium, 
como Pay Per View ou quaisquer outras programações 
contratadas em sistema a la carte, também possam ser 
acessadas via Slingbox 350, sem que o usuário pague 
nada a mais por isso. No Brasil, o equipamento será 
distribuído pela brasileira Flex, que proverá suporte 
técnico local e garantia de um ano para o produto.

“O equipamento funciona fazendo streaming de ví-
deo. Ele recebe o sinal do decodificador da TV por as-
sinatura e faz streaming do vídeo na internet, assim, 
o usuário pode ver sua programação de TV de onde 
estiver, desde que tenha um dispositivo conectado em 
banda larga cabeada ou Wi-Fi. Para o bom funciona-
mento do Slingbox, a recomendação é que, no local de 
instalação do aparelho, se tenha ao menos 500 Kbps 
de taxa de upload e, no local de recepção, a partir de 
250 Kbps em caso de uso de smartphone e a partir de 
500 Kbps em caso de uso de tablet, notebook, compu-
tador ou outro dispositivo similar”, disse à Revista da 
SET o diretor da Flex, Décio Libertini Neto.

como utilizar
Para Neto, o sistema é mais do que TV Everywhere. 

“Estamos falando não apenas de levar TV a qualquer 
lugar, mas sim de levar a TV do usuário, a sua progra-
mação de TV, a qualquer lugar. Quanto à implantação, o 
equipamento é implantado no lugar onde fica instalado 
o decodificador de TV do usuário. A partir daí, faz o stre-
aming de vídeo, a partir do sinal do decodificador, para 
seus dispositivos, onde ele estiver. Vale lembrar que, 

para evitar a replicação de conteúdo, o Slingbox permi-
te apenas um acesso individual por vez. Ou seja: não é 
possível que mais de um usuário, ou mais de um dis-
positivo, acesse o mesmo Slingbox ao mesmo tempo”.

Isso porque, “para acessar o streaming do Slingbox 
via smartphones ou tablets, é preciso baixar o aplica-
tivo Slingplayer, nas lojas de aplicativos de cada fabri-
cante (Apple, Android). Para dispositivos com iOS, por 
regra da Apple, só é possível utilizar o mesmo aplica-
tivo baixado para, no máximo, cinco dispositivos dife-
rentes – um de cada vez”. 

O mesmo aplicativo pode ser utilizado, segundo 
Neto, no iPhone e no iPad, “resguardadas as diferenças 
de tela entre os dois equipamentos. Já nos dispositi-
vos com sistema Android, o mesmo aplicativo pode ser 
utilizado em todos os dispositivos Android que o usuá-
rio possuir, desde que tenham o mesmo ID. Porém, no 
caso do Android, há um aplicativo para smartphone e 
outro, diferente, para tablet”, explicou.

Este novo sistema permite streamming ao vivo. “O 
usuário pode ver sua programação contratada ao vivo 
de onde quer que esteja. Ele tem a possibilidade de le-
var sua TV por assinatura em viagens, passeios, ou mes-
mo sair da sala e continuar assistindo aos programas 
em qualquer cômodo da casa”, explica Libertini Neto. 

O equipamento, que é fabricado pela californiana 
Sling Media, se conecta a qualquer fonte de áudio 
e vídeo (AV) e é compatível com padrões de defini-
ção SD e HD, incluindo gravadores digitais de vídeo 
(DVRs), set-top-boxes digitais e receptores de satéli-
te. Além disso, segundo a empresa, é compatível com 
todas as operadoras de telecom e sistemas operacio-
nais de tablets e smartphones.

Para Maurício Perez, gerente da Sling Media para a 
América Latina, este dispositivo “é a melhor forma de 
levar toda a experiência de sua sala de TV para qual-
quer lugar que você vá. É o produto de mais alta perfor-

Por Fernando Moura

Novo conceito de 
TV Everywhere
Chega ao Brasil o Slingbox 350, equipamento que leva sinal 
da sua TV para qualquer dispositivo, em qualquer lugar. 
O dispositivo permite assistir a conteúdos de TV paga e 
serviços premium a partir de dispositivos fixos e móveis, 
onde quer que o usuário esteja.
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Tendências do mercado

mance em sua categoria disponível no mercado, e, ao 
lançá-lo no Brasil, trazemos para o país uma inovação 
dentro da categoria que nós mesmos criamos”.

Segundo a empresa, entre importação e nacionali-
zação do produto, a Flex investiu R$ 1 milhão no lança-
mento do Slingbox 350, e projeta vender 50 mil unida-
des nos primeiros 12 meses da parceria. 

A Revista da SET inquiriu Libertini sobre a even-
tual emissão de conteúdos próprios ou se só será 
mesmo uma forma de assistir TV everywhere. “O 
Slingbox não produz conteúdo, ele faz streaming de 
vídeo a partir do sinal do decodificador de TV por 
assinatura, ou seja: permite assistir à sua TV em 
qualquer lugar, como se estivesse na sala de sua 
casa. Além dos canais por assinatura do usuário, o 
equipamento também permite assistir a conteúdos 
premium que o usuário tenha assinado, como pay 
per view,” disse.

consumidor local
O Brasil foi o primeiro país da América do Sul, se-

gundo Perez, porque “representa um mercado atrativo, 
formado por consumidores muito atentos e adeptos ao 
estilo de vida mobile, com registros vendas de smar-
tphones e tablets em constante elevação”.

Perez reforça que “o consumidor brasileiro é 
muito ativo no uso de televisão e redes sociais, e 
contempla perfis para os quais o produto é muito 
adequado, como os fãs de esportes, executivos, po-
líticos, artistas e outras pessoas que precisam via-
jar constantemente e não querem perder acesso à 
programação de sua TV de casa, e toda a geração 
jovem, ligada à tecnologia”. 

O Slingbox 350 “muda o conceito de TV quando qui-
ser, com programação gravada, para TV onde quiser, 
com transmissão real,” finaliza Perez.

Segundo os executivos da empresa, os desafios 
que o SlingBox teve que superar para desembarcar 
no Brasil foram muitos. “Além da alta carga tributária, 
que é um desafio para todas as empresas e operações 
estabelecidas no País, superamos as particularidades 
do mercado, em um complexo processo de nacionali-
zação do produto que passou pelo desenvolvimento 
de diversos controles remotos nacionais, adaptação 
do site, contato com players e estruturação do suporte 
técnico local”, explicou.

revista da set: se já se paga um valor pelo equipa-
mento slingbox, por que é necessário gastar um valor 
considerado no app? 
décio Libertini, diretor da Flex, distribuidora do sling-
box 350 no Brasil: O aplicativo é um produto separado 
e requer recursos adicionais de engenharia e desenvol-
vimento para várias plataformas, além de sua manuten-

ção. Não cobramos nada a mais do usuário que quiser 
assistir aos conteúdos via Slingbox via web, em PC ou 
Mac, por meio do watch.slingbox.com. Além disso, ao 
contrário de outros aplicativos de vídeo, quer sejam de 
serviços OTT, quer sejam de operadoras de TV a cabo, 
que , normalmente, são parte de uma taxa de assinatura 
mensal, o Slingbox é uma compra de uma só vez, sem 
qualquer mensalidade. Você paga pelo equipamento, e, 
se preciso, paga pelo app, uma única vez. 

revista da set: Porque é que o app ios não é binário 
universal?
Libertini: Devido ao tamanho e características que po-
dem ser oferecidos em cada dispositivo – o que pode ser 
oferecido para tela de tablet não é o mesmo para smar-
tphone. Por isso oferecemos aplicativos separados para 
dispositivos, embora o aplicativo do iPhone possa ser 
usado no iPad. O aplicativo SlingPlayer, tanto para iOS 
quanto para Android, é otimizado para cada tamanho de 
tela, aproveitando o maior espaço no tablet para integrar 
mais recursos. Os aplicativos necessitam de recursos 
para garantir a compatibilidade com as várias platafor-
mas, e vamos continuar a integrar novos recursos.
 
revista da set: o slingBox não é de uso exclusivo para 
uso com tVs por Assinatura, por que a página de pro-
gramação do ir foi retirada do ar? ele é vital para o con-
trole de outros equipamentos.
Libertini: O Remotes.slingbox.com foi excepcionalmente 
intensivo em recursos e o fórum de usuários no answers.
slingbox.com, assim como a área de Remotes Request, 
têm sido uma ótima opção para a maioria dos usuários 
(embora o fórum seja somente em Inglês , os usuários 
brasileiros podem postar lá também). Vamos monitorar 
continuamente estes fóruns e ajudar os clientes em to-
dos os sentidos em que pudermos.

É importante lembrar que os usuários do Slingbox 
têm todos os controles remotos nacionais customiza-
dos, o que faz parte do processo de nacionalização 
do produto e torna muito mais fácil o uso do controle 
virtual. E caso algum controle não esteja na base de 
dados, basta o usuário enviar a informação ao suporte 
do Slingbox no Brasil que o controle será incluído na 
próxima atualização.

Principal produto da Sling Media, o Slingbox já está em 
sua quarta geração, e foi premiado com um Gold Award no 
International Design Excellence Awards (IDEA®) de 2010.
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Esta plataforma criada especialmente por técnicos 
brasileiros utilizando entre outras coisas tecno-
logia da Media Networks Latin America e da NA-

GRA, permite o acesso a IP, satélite e TV Digital terrestre 
(DTV) com proteção do conteúdo pela tecnologia NA-
GRA MediaAccess. 

Segundo os responsáveis da Unotel este será o pri-
meiro lançamento comercial do middleware OpenTV5 
da Nagra na plataforma Media Networks no Brasil com, 
futuramente, a possibilidade de suporte a aplicações 
interativas GINGA para que os radiodifusores possam 
ofertar interatividade para os clientes por meio dos si-
nais de TV aberta.

Orlando Ferreira Neto, presidente da Unotel, disse à 
Revista da SET que a empresa “esta muito contente por 
materializar o sonho de vários pequenos e médios ope-
radores SCM regionais com este acordo. Agora nossos 
parceiros poderão ofertar o triple play – banda larga, 

voz e vídeo, para a base existente de clientes da banda 
larga e isso nos dá competitividade para crescermos 
rapidamente o número de assinantes com uma oferta 
completa, porém mantendo a vantagem do atendimen-
to e serviços regionalizados ao consumidor final”.

O set-top-box (STB) de fabricação nacional conta 
com criptografia segura, acesso a internet direto no 
dispositivo, PVR com HD externo que grava até 4 canais 
simultâneos. O equipamento funciona com tecnologia 
HD/MPEG4 DVB-S/S2 e como explicamos acima, pos-
sui um receptor de canais digitais integrado. Tudo fun-
ciona com saída de vídeo HDMI e A/V.

set-top-box híbrido
O receptor permite o acesso do cliente a IPTV através 

de uma “porta RJ 45 capaz de fornecer interatividade 
via internet e possibilidade de rodar vídeo streaming 
OTT - Over The Top”.

reportagem | exclusivo: DTH/IPTV

Chega ao 
mercado um 
set-top-box hibrido
A Unotel apresentou à Revista da Set o seu novo set-top-box 
hibrido desenhado por investigadores brasileiros que permitirá 
aos seus clientes ter acesso a IPTV ou DTH, e TV Digital 
através do mesmo dispositivo. O receptor foi criado 
pensando no Switch-off. Por Fernando Moura

A saída eSATA do receptor é dedicada para a instalação de um “HD Externo” com alta performance na transmissão de 
informações na comunicação com o STB.
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Para Orlando Ferreira Neto, presidente da Unotel é preciso 
ter uma estratégia agressiva e não esquecer que a TV 
Digital esta chegando por isso é necessário oferecer um 
sistema de TV hibrido aos clientes.
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Segundo os responsáveis do projeto, uma das mais-
-valias do produto é ter uma saída eSATA. Esta conexão 
é dedicada para a instalação de um “HD Externo” com 
alta performance na transmissão de informações na 
comunicação com o STB. Tudo isso para garantir a gra-
vação de até 4 canais simultâneos, porém mantendo a 
segurança dos conteúdos protegidos. 

Outra das grandes diferenças do receptor é a hipóte-
se de funcionar como descodificador do sinal de TV Di-
gital aberto. Por isso, o dispositivo conta com entrada 
de sinal ISDB-Tb.

Para Ricardo Miranda, consultor da Unotel e respon-
sável da Nextvision - Sistemas digitais de televisão. 
“Isto é um diferencial fantástico. É por esta interface 
que o STB sintonizará os canais disponíveis nas regiões 
onde o sinal digital for disponibilizado. Nosso projeto 
esta pensado para o modelo de negócio que esta come-
çando a ser desenhado e que em 2018 com o apagão 
analógico dará os maiores resultados. Desenhamos um 
STB pensando no mercado e a sua conjuntura”.

Outro dos diferenciais é a entrada S/PDIF (optical) – 
interface de áudio digital dedicada para equipamentos 
tipo Receivers (Home Theaters) que poderá ser utiliza-
da pelos clientes que tenham este dispositivo em casa, 
explicou Miranda. Ainda, o controle remoto do STB terá 
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um teclado integrado na parte traseira que permitirá 
aos usuários escrever na tela da TV.

Segundo Miranda, o STB chegará ao mercado com ca-
pacidade de upgrade no futuro e por isso terá incorporado 
uma memória adicional no seu sistema operativo que po-
derá vir a suportar a inclusão do middleware Ginga. “O STB 
possui 1GB de memória RAM e capacidade de processa-
mento para suportar o funcionamento do Ginga, possibili-
tando a implantação de diversas aplicações dedicadas aos 
Radiodifusores, Governo Federal/Estadual/Municipal”.

“O que nos fizemos foi desenhar um receptor que 
saia da fábrica preparado para aportar o Ginga, assim 
ele conviveria sem conflitos com o middleware instala-
do no receptor para seu funcionamento. Ou seja, o re-
ceptor esta preparado para gerenciar dois middlewares 
simultaneamente”, explicou Miranda e admitiu que no 
momento que isso aconteça terá de ser avaliado nova-
mente porque poderá haver mudanças nos sistemas.

Segundo Ferreira Neto, o lançamento da oferta de 
TV por assinatura esta marcada para o  1° trimestre de 
2014. Inicialmente a oferta será para a base de mais de 
4 milhões de Assinantes de banda larga dos acionistas 
e parceiros da empresa, mas segundo as fontes con-
sultadas pela Revista da SET, “o plano de crescimento 
é agressivo, aproveitando os dois principais eventos 
esportivos que serão sediados no Brasil nos próximos 
anos – Copa do Mundo da FIFA, em 2014, e os jogos 
Olímpicos, em 2016”.

Modelo de Negócio
Para os consultores da Unotel que desenvolveram o 

STB é necessário revisar o modelo de negócio da TV no 
Brasil. Para Luiz Celso Machado, da ABX Consulting, o 
“mercado brasileiro esta mudando. Quando desenha-
mos este STB pensamos como é que vamos levar ao 
nosso cliente a melhor solução dos dois mundos, o da 
TV aberta e o da TV paga. Por isso decidimos investir 
em um receptor que tenha ambas opções, porque uma 
não deixa de lado a outra”.

De todas formas, Miranda afirma que se houver 
“apagão no Brasil será pela tecnologia e não pela mu-

dança do modelo de negócio do analógico no país. 
O momento esta chegando, o satélite analógico vai 
acabar e aí vai ter de mudar o sistema”, por isso, “as-
sumimos que permitir que o cliente aceda a TV Digital 
aberta e ao sinal de DTH ou IPTV é fundamental”.

Para ele, o receptor é importante porque quando 
finalmente o apagão analógico aconteça “alguém vai 
ter se suprir a falta de receptor no país para aceder ao 
sinal da TV Digital. Nesse momento a nossa caixa pode 
suprir a migração e servir como instrumento estraté-
gico de desocupação da faixa que o governo pode ter 
avançar no processo de Switch-off”. 

A oferta de DTH que a Unotel pretende lançar ao mer-
cado funcionará de duas formas, como DTH ou IPTV, a 
segunda disponível para quem possui redes de fibra ou 
de cabo. Os sinais serão distribuídos através de tecnolo-
gia HITS. É necessário possuir um mini- headend próprio.

A empresa disponibiliza hoje soluções de IP, trans-
porte de dados, vídeo, telefonia IP e serviços para o 
segmento de ISPs. Atualmente utiliza mais de 16 mil 
quilômetros de fibra óptica, que atingem aproximada-
mente 3,5 milhões de usuários corporativos e residen-
ciais, em cerca de mil cidades no Brasil.

O controle remoto do STB terá um teclado integrado na par-
te traseira que permitirá aos usuários escrever na tela da TV.
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“Minhocas” animadas

O stop motion é a técnica de animação mais an-
tiga que existe e consiste em fotografar um ob-
jeto ou modelo numa sequência de posições 

criando assim os movimentos. São necessários 24 qua-
dros (frames) para criar um segundo de movimento. 

Segundo os especialistas, no princípio do cinema, 
o stop motion foi utilizado como ferramenta para criar 
efeitos especiais em filmes como King kong, Guerra 
nas Estrelas e Indiana Jones. Nos dias de hoje, a téc-
nica de stop motion ficou restrita a um pequeno grupo 
de produtoras no mundo devido a sua complexidade.

No stop motion, cada personagem, depois de dese-
nhado, é esculpido como um boneco. Na sequência, os 
bonecos são fotografados diversas vezes em frente aos 

cenários do filme, em várias posições. A justaposição 
das imagens dá aos espectadores a ideia de que os 
personagens estão em movimento. 

Segundo explicou o diretor do filme “Minhocas”, Pa-
olo Conti, em entrevista à Revista da SET, a técnica mis-
tura disciplinas de cinema, animação, artes plásticas 
e engenharia. “Cada produtora especializada nessa 
técnica acaba criando seu próprio estilo visual, e isso 
tem tudo a ver com o processo de produção que é ado-
tado durante a execução do filme. No caso do “Minho-
cas” trabalhamos com materiais como silicone, espu-
ma, resina, plástico, madeira e metal na confecção de 
modelos em três escalas diferentes para os cenários e 
duas escalas para os bonecos. Essa decisão gerou um 

O primeiro longa brasileiro em stop motion estreou no Brasil, ainda 
que a técnica seja a mais velha do cinema. Nos primórdios da 
sétima arte, a técnica era utilizado para criar efeitos especiais. 
Esta produção brasileira de animação serviu para dar vida e 
movimento as personagens do filme.

Por Fernando Moura
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processo de composição de imagens, onde cada frame 
do filme foi composto por várias camadas fotografadas 
separadamente. Em alguns casos, mais de 30 cama-
das. Produzimos mais de 500.000 fotos. Essas fotos fo-
ram compostas num processo digital e resultaram nos 
115.000 frames que vemos no filme”.

Para Policarpo Graciano, supervisor de produção ge-
ral de produção do filme, o “maior trabalho foi formar 
a equipe” porque “primeiro no Brasil são poucas as 
pessoas que talvez tenham passado pela experiência 
de fazer um filme de animação. Este tipo de filme de-
manda muita concentração e é preciso gostar porque 
as vezes a produção passa 18 horas no set”.

captação
Para a realização e captação de imagens do filme 

“Minhocas” a produção utilizou câmeras e lentes da 
Nikon D3 na captação das imagens do filme. “Cada 
frame do filme tem  4256x2832  com 12 megapixéis. 
Depois de fotografadas, as imagens foram reduzidas 
para o formato que assistimos no cinema 2k - 1.85 
(1998x1080),” explicou Conti.

Para criar os movimentos de câmera “desenvolve-
mos internamente um robô (Motion Control) que é ca-
paz de posicionar a câmera seguindo um repertório de 

movimento criado por computador. Esse equipamento 
possibilitou a execução de cenas que seriam impossí-
veis de serem realizadas de outra forma”.

Conti explicou à Revista da SET que ainda foi utilizado o 
“processo de prototipagem industrial em vários modelos 
do filme, e principalmente para a face dos personagens. 
As expressões e bocas destes foram criadas no computa-
dor e depois produzidas pela prototipadora. Foram produ-
zidas mais de 1500 expressões para os 40 personagens 
do filme. Esse processo trouxe para os personagens uma 
plástica e um movimento que os animadores utilizaram 
para convencer em suas interpretações”.  

Finalização e correção de cor
Como o filme foi animado em camadas, após cada 

camada ser animada, foi preciso juntar as partes e 
criar os movimentos. “Acompanhava pessoalmente a 
pré montagem de cada cena (off-line) que consistia em 
compor as camadas diferentes e checar se tudo estava 
funcionando conforme o previsto. Essa primeira monta-
gem foi feita no After Efects”, explicou Conti. 

Uma vez aprovada, “seguia para a equipe de com-
posição e servia de referência para o trabalho com as 
imagens em alta resolução que foi realizada principal-
mente no NUKE. Nessa etapa era feito o primeiro trata-
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mento de cor, rotoscopia, e composição das camadas. 
Em seguida, as cenas que precisavam de efeitos em 
computação gráfica (ex. partículas e fumaça) recebe-
ram uma camada adicional”, explicou.

Uma vez finalizada a montagem e edição do filme, a 
produção fez uma correção de cor final que “teve o ob-
jetivo de valorizar ainda mais as cores que já existiam 
no filme. Nesse processo tomamos cuidado para que 
as cores que estavam impressas nos frames originais 
pudessem ser reproduzidas de forma fiel na pelicula”. 

o filme
“Minhocas” conta a divertida história de Júnior, uma 

minhoca que vive a famosa crise da pré-adolescência. 
Tentando se exibir para os colegas, Júnior é capturado 
por uma escavadeira e levado para um lugar muito dis-
tante onde as minhocas são controladas por um terrí-
vel tatu-bola que quer dominar o mundo. Junto com os 

amigos Nico e Linda - também minhocas -  ele viverá 
incríveis aventuras para derrotar o vilão e conseguir 
voltar para casa, sem que tatu-bola transforme todas 
as minhocas do mundo em zumbis escravos.

Para o diretor, a animação é um gênero que viaja 
pelo mundo e é muito forte no Brasil. “Apesar de ter 
sido produzido com uma técnica restrita a poucas 
produtoras no mundo, o filme é uma animação como 
qualquer outra que vemos nos cinemas. Procuramos 
fazer um filme universal com uma história que pudesse 
encantar famílias do mundo inteiro. “Minhocas” é um 
filme que mistura ação e comedia dentro da estrutura 
clássica da “jornada do herói” presente em todas as 
animações internacionais,” concluí.

O “Minhocas” estreou nos cinemas brasileiros em 
dezembro de 2013 nas versões pelicula e digital, forma-
to 1.85. O suporte de captação é NEF 4256 x2832 / digi-
tal - 12 megapixeis. O filme foi realizado com recursos 
do Fundo Setorial do Audiovisual e com o patrocínio 
de Porto Seguro, Goodyear, Petrobras, C&A, Montcalm, 
Cinemark, MCM. O filme contou com o apoio da Secre-
taria Municipal de Cultura de São Paulo, da Secretaria 
de Estado da Cultura de São Paulo por meio do PROAC 
e da Agência Nacional de Cinema (ANCINE).

Robô especialmente criado para manipular a câmera no set 
do filme “Minhocas”, primeira longa de stop motion brasileira
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Durante a filmagem foi utilizado primeiro After Efects e 
depois Nuke para a edição do filme.

Para criar os movimentos de câmera, foi criado um robô 
(Motion Control).

No stop motion, cada personagem, depois de desenhado, 
é esculpido como um boneco.



Broadcast Audio & Video Equipment Distributors

Address: 7711 NW 46th Street Miami, FL 33166
Telephone: (305) 436-1684 - Fax: (305) 438-3743 
Email: vendas@videoscopeusa.com 
Website: www.videoscopeusa.com

/videoscopeus /videoscopeusa

Videoscope Inc. /videoscopeusa

Todas as suas necessidades... 
Em apenas um lugar!

Broadcast Audio & Video Equipment Distributors

Address: 7711 NW 46th Street Miami, FL 33166
Telephone: (305) 436-1684 - Fax: (305) 438-3743 
Email: vendas@videoscopeusa.com 
Website: www.videoscopeusa.com

/videoscopeus /videoscopeusa

Videoscope Inc. /videoscopeusa

Todas as suas necessidades... 
Em apenas um lugar!



66   Revista da SET  |  Dezembro/Janeiro

reportagem | tecnologia 4K

RNP transmitiu pela 
primeira vez cirurgias 
com transmissão 
simultânea em 4K
A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) promoveu a 
primeira transmissão de quatro cirurgias em 4K, em tempo real 
e de forma simultânea, diretamente do Brasil para os Estados 
Unidos na passada terça-feira, 10 de dezembro de 2013 utilizando 
um software criado pelo Lavib/UFPB que transmite, reproduz, 
armazena e transcodifica vídeos UHD (Ultra Alta Definição).

Por Fernando Moura
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A primeira transmissão ao vivo no mundo de 
uma cirurgia com tecnologia de vídeo e áudio 
4K foi possível pela utilização do pacote de 

software denominado “Player Fogo’’, desenvolvido 
pelo Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital da 
Universidade Federal da Paraíba (Lavid/UFPB), em 
parceria com a RNP.

Leandro Ciuffo, gerente de pesquisa e desenvolvi-
mento da RNP, disse à Revista da SET que o projeto de 
engenharia foi iniciado em 2011 e “foi inspirado por 
uma limitação técnica: incapacidade de armazenar Te-
rabytes de dados (tamanho típico de um filme 4K) nas 
máquinas disponíveis na Universidade Federal da Para-
íba (UFPB). Em função disso, a arquitetura da solução 
“fatia” o conteúdo em múltiplos quadrantes de resolu-
ção full HD. Esses quadrantes podem ser armazenados 
e transmitidos independentemente, a partir de fontes 
distribuídas, e são sincronizados pelo Player no local 
de exibição”.

Essa arquitetura, explicou Ciuffo, “também garante 
a escalabilidade da solução” e não só, o Lavid já pensa 
no futuro, por isso “já foram feitos os primeiros testes 
de exibição na resolução 8K, através do sincronismo de 
16 quadrantes”, disse.

cirurgias
Foram transmitidas cirurgias de próstata, fígado, 

buco-maxilo e coração para 150 pessoas em San Die-
go, nos Estados Unidos, e para 60 pessoas no Brasil. 
A plateia brasileira contou com funcionários da Em-
presa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), e 
da Universidade de Brasília (UnB), além de médicos e 
pesquisadores. Na Califórnia, a demonstração fez par-
te do CineGrid, evento que conta com a participação 
de profissionais de cinema e tecnologia da informação 
vindos de todas as partes do mundo, além de médicos 
e pesquisadores da Universidade de San Diego.

“Esse projeto permite que a tecnologia seja utiliza-
da para potencializar a pesquisa e a educação no nos-
so país. Ele favorece a segunda opinião médica e a for-
mação permanente dos profissionais de saúde. Como 
eram cirurgias, optamos pela transmissão em tempo 
real e sem compressão para ser o mais fiel possível à 
realidade”, explicou Ana Veiga, gerente do programa 
de soluções digitais para saúde da RNP. Ela ressalta 
que a utilização de equipamentos relativamente ba-
ratos permitirá, a médio prazo, que todos os hospitais 
universitários brasileiros contem com esse serviço.

“Trata-se de um grande ganho para a educação. Com 
as transmissões em 4K, estudantes, pesquisadores e 
profissionais de saúde poderão assistir às cirurgias 
detalhadamente e discutir com os especialistas. Para 
se ter uma ideia, um coração, por exemplo, passa a ter 
o tamanho de um ser humano na tela”, explicou Luiz 
Ary Messina, coordenador da Rede Universitária de 
Telemedicina (Rute), projeto da RNP que visa apoiar o 
aprimoramento de projetos em telemedicina já exis-
tentes e incentivar o surgimento de futuros trabalhos 
interinstitucionais.

A transmissão teve como parceiros da RNP, os hos-
pitais universitários federais de Brasília (HU-UnB), de 
Porto Alegre (HCPA/UFRGS), do Espírito Santo (HU-
CAM/UFES) e do Rio Grande do Norte (HUOL/UFRN) que 
foram os responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos. 

transmissão
Para a transmissão foram utilizadas câmeras JVC 

GY-HMQ10 4K compact handheld. A transmissão para 
San Diego, na Califórnia, Estados Unidos e para o Hotel 
San Marco, em Brasília, foi realizada através de redes 
IP, “em particular usando a internet acadêmica provida 
pela RNP e redes acadêmicas nos Estados Unidos. Na 
maior parte do caminho, o meio físico da transmissão 
foi fibra óptica, com uma taxa de transmissão de apro-
ximadamente 3,5 Gb/s”, disse Ciuffo.

Segundo ele, a transmissão foi realizada “sem com-
pressão. Nos experimentos que envolvem compressão, 
a solução usa codificadores H.264 via software. A cap-
tura e transmissão das imagens foi realizada no forma-

Os médicos puderam ver as imagens em 4K no o Hotel 
San Marco, em Brasília porque a transmissão foi realizada 
através de redes IP. 
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to 4K RAW, sem compressão e sem perdas, a 60 frames 
por segundo, com varredura progressiva”

Na transmissão realizada no dia 10 de dezembro 
de 2013, o “player (que é um servidor PC com 2 placas 
de vídeo) possui duas funções: emissor e receptor de 
sinal. No caso, as quatro saídas HDMI da câmera JVC 
foram ligadas nas placas de vídeo do player 4K e trans-
mitido via rede”.

Segundo explicou Valdecir Becker, professor da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e do Nucleo 
de Pesquisa e Extensão LAVID/UFPB, o “Player Fogo” 
transmite o vídeo (Streamer), reproduz (Player), arma-
zena (Storage) e transcodifica os vídeos em outros for-
matos. “Além de ser um sistema completo, o software 
tem um outro grande diferencial em relação aos demais 
players 4K no mercado: ele usa computadores pesso-
ais normais, vendidos em qualquer loja de informática. 
Tecnicamente, isso é chamado de “hardware de prate-
leira”, ou em inglês, COTS (Comercial off-the-self). Esse 
fato torna o “Player Fogo” muito mais barato de ser 
implementado do que os sistemas concorrentes, que 
usam supercomputadores, o que á algo extremamente 
importante para a disseminação da telemedicina pelo 
Brasil todo”.

Para Becker, vice-diretor editorial da Revista da SET, 
“o 4K é hoje a maior e melhor resolução possível de ser 
transmitida. Já o formato RAW não tem qualquer com-
pressão, o que deu ao médico que assistiu às cirurgias 
nos Estados Unidos a sensação de estar, ao mesmo 
tempo, dentro das quatro salas de cirurgia. A qualida-

de da imagem é fundamental para que o médico tenha 
uma noção exata da saúde do paciente, porque peque-
nas diferenças de cor, por exemplo, podem tornar o 
diagnóstico impreciso. A diferença entre uma mancha 
cinza em algum órgão interno, que pode não ser nada, 
mas também pode ser um câncer em estágio avança-
do, depende de minuciosas e milimétricas diferenças, 
que podem passar despercebidas em uma cirurgia se a 
imagem não for perfeita”.

Segundo Becker, para entender “um pouco melhor 
esses componentes, precisamos voltar ao 4K. Até 
pouco tempo atrás não existiam equipamentos para 
transmissão ao vivo em 4K. As câmeras de cinema 
armazenam os vídeos, sem throughput do sinal para 
transmissão. Como existe uma variante do 4K que é re-
lacionada ao HD (4 vídeos HD formam a imagem 4K), 
optou-se por começar os testes de transmissão por 
essa tecnologia, uma vez que o HD era amplamente do-
minado no Lavid”. 

Assim, segundo ele, a “câmera JVC, utilizada nestas 
transmissões, também não tem throughput, mas tem 4 
saídas limpas para monitoramento, um HD para cada 
quadrante. Aí começa o trabalho do Fogo Capture. Ele 
pega essas quatro saídas, faz a sincronização e manda 
o fluxo de dados para o Fogo Streamer, que joga o vídeo 
na rede. Do outro lado, atua o Fogo Player, que recebe 
o fluxo de dados do Capture, junta os quatro quadran-
tes em um único frame de vídeo, faz a sincronização, 
e joga para a placa de vídeo do computador. Daí é só 
ligar a placa de vídeo a um video wall ou projetor 4K”. 

Os técnicos do Lavid/UFPB instalaram no Hotel San Marco um projector e câmera 4K para que os assistentes pudessem 
ver as imagens da operação.
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Consultado sobre como foi disponibilizado o conte-
údo, Ciuffo disse que “foi capturado e transmitido ao 
vivo, não sendo armazenado. Algumas cirurgias (e de-
mais conteúdos) estão disponíveis em um servidor de 
arquivos da UFPB, porém de acesso restrito”.

Para ele, o balanço é positivo e “a qualidade das 
imagens impressionou. O maior desafio foi fazer a 
comutação dos quatro fluxos de vídeo em São Paulo 
e, interativamente, escolher um fluxo por vez para ser 
transmitido aos Estados Unidos”.

Ciuffo afirma, ainda, que outro grande desafio “foi 
evitar o congestionamento na rede. Isso exigiu confi-
gurar caminhos de rede distintos entre cada ponto de 
captura (hospital universitário) e o Ponto de Presença 
da RNP em São Paulo (PoP-SP). Essa engenharia de 
rede é importante para evitar perdas de pacote, que 
podem prejudicar a qualidade da transmissão. Esse 
tipo de serviço normalmente não é realizado por re-
des comerciais”.

Para o futuro, o responsável da RNP afirma que é 
preciso “permitir o retorno de áudio nas transmis-
sões. Em nosso experimento, o áudio foi transmiti-
do junto com o vídeo capturado nos hospitais uni-
versitários. Mas os médicos nos hospitais ficaram 
“às escuras”, sem um canal de retorno do áudio dos 
Estados Unidos”.

Fernando Moura
Redação: Revista da SET

fernando.moura@set.org.br

Leandro Ciuffo, gerente de pesquisa e desenvolvimento 
da RNP afirma que um dos grandes desafio “foi evitar o 
congestionamento na rede”. 
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HBS utilizará 12 
contêineres de 
transmissão no 
próximo mundial
As doze cidades-sedes da próxima Copa do Mundo estarão 
interligadas ao IBCC que terá sede no RioCentro, no Rio de 
Janeiro, através de um sistema especialmente criado pela FIFA 
para canalizar todo o fluxo de informação e sinais de áudio e 
vídeo gerados nos estádios do Mundial de futebol. Por Fernando Moura

Os 12 contêiner foram montados na Alemanha e chegaram as cidades-sedes nos próximos meses.
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Como explicamos na edição especial sobre a Copa 
das Confederações (edição 134), a FIFA e a HBS 
(Hosting Broadcast Services), criaram um rede de 

transmissão capaz de suportar a mais alta qualidade 
de alta definição (HD) e imagens 4K conectando cada 
um dos estádios ao IBCC.

Assim, a HBS – empresa ligada à FIFA – cuida 
de todos os procedimentos técnicos no que diz 
respeito à geração, processamento e emissão de 
imagens. Na Copa do Mundo a HBS, formada por 
um grupo de técnicos de diversos países – na Copa 
das Confederações mais de 700, no mundial se es-
pera que superem os mil – a empresa administra 
um pool de prestadores de serviços para que toda a 
operação técnica que garante a ação que acontece 
no gramado, chegue com qualidade impecável até 
centro internacional de coordenação de transmis-
são (IBCC, na sigla em inglês), que estará instalado 
no RioCentro, na capital fluminense.

Já em Belo Horizonte (MG), no passado mês de 
junho de 2013, a HBS testou o Equipment Room 
Container (ERC), que vinha sendo trabalhado des-
de o mundial da África do Sul em 2010. O contêi-
ner foi montado na Alemanha pelos engenheiros da 
HBS após terem sido adquiridos os equipamentos 
dos principais fornecedores do setor. Os milhares 
de cabos (coaxiais, Ethernet, áudio etc.) utilizados 
na ERC foram testados e conectados às cabeças de 
rede do evento para analisar os seus resultados. 
Uma vez completado o teste, os cabos foram des-
conetados da sala de operações da IBCC, mas a ERC 
continuou em funcionamento para experimentar al-
gumas outras funcionalidades do sistema.

Segundo explicou o HBS, o ERC é um equipamen-
to independente do “HBS House”, situado no TV 
Broadcast Compound, de onde se emitiu o sinal in-
ternacional da competição dos 16 jogos realizados 
na Copa das Confederações aos mais de 200 países 

Interior do contêiner testado em Belo Horizonte durante a Copa das Confederações 2013.
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detentedores de direitos de transmissão. Esse novo 
equipamento poderá ser de grande utilidade por-
que irá permitir a HBS transportá-lo aos diferentes 
eventos. Para que o sistema funcione e não tenha 
problemas, os engenheiros da HBS criaram um sis-
tema de airlocks (despressurização) e controle de 
airflow (ar) que facilita o fluxo de ar e temperatura 
e o controle de umidade e lida com as diferenças 
potencialmente significativas que possam existir 
de um local para outro.

Segundo os responsáveis da HBS, os resultados 
da experiência foram excelentes, a performance do 
equipamento foi exatamente a que tinha sido pro-
jetada pelos engenheiros da empresa, o que per-
mitirá que o projeto se concretize. Assim, a HBS 
confirmou que o contêiner “usado no IBBC de Belo 
Horizonte será utilizado como uma unidade de ba-
ck-up na Copa do Mundo de 2014 e 12 novos con-
têineres serão construídos” para serem utilizados 
nas cidades-sedes da próxima Copa do Mundo a 
realizar-se no Brasil.

construção dos ercs
A HBS contou com a colaboração da Harris Broad-

cast na construção do ERCs. Felipe Luna, diretor da 
Harris Brasil disse à Revista da SET que a empresa 

forneceu 12 novas matrizes “Triple Path” Platinum 
IP3. “Essa matriz já está preparada para o tráfego de 
áudio, IP e vídeo ULTRA HD 4K e está sendo consi-
derada uma evolução de mercado. As matrizes tam-
bém foram equipadas com Multiviewers internos, 
modelo HVIEW SX PRO”. 

Luna disse que cada matriz Platinum IP3, e seus 
periféricos montados em frames 6800, chegaram 
ao Brasil dentro dos 12 contêineres. “Cada arena da 
Copa do Mundo receberá um desses equipamentos. 
O time de suporte local da Harris fará os ajustes finais 
juntamente com a HBS para assegurar o prefeito fun-
cionamento do sistema”.

Para ele, a grande vantagem do router Platinum IP3 
é seu padrão de “completa redundância” que garante 
confiabilidade em situações criticas como a emissão 
dos jogos de uma Copa do Mundo.

O diretor da Harris Brasil explicou à Revista da 
SET que “o time de “Solutions Architects” da Harris 
Broadcast trabalhou a 4 mãos no desenvolvimento 
da idéia macro, e mais tarde, na elaboração final da 
proposta. A Harris entrou com suporte para todas as 
fases de configuração dos equipamentos e dará su-
porte on-site durante a Copa”.

No que diz respeito ao Brasil, país que sediará 
a próxima Copa do Mundo, Luna esta confiante. 
Finalizamos nosso primeiro trimestre fiscal, “aci-
ma do “target” de vendas. Os clientes já estão se 
equipando para a transmissão da Copa. Fechamos 
vários projetos de transmissão digital ISDB-T, de 
networking e infraestrutura HD preparada para IP e 
4K. Esse movimento deverá continuar até a Copa do 
Mundo. Estaremos em parceria com vários clientes 
brasileiros e de fora durante o evento, tanto no for-
necimento como no suporte”.

Felipe Luna, diretor da Harris Brasil disse à Revista da SET 
que a empresa forneceu 12 das novas matrizes “Triple 
Path” Platinum IP3.
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Equipment Room Container, o novo modelo de roteamento 
de sinal da HBS foi testado com êxito no Estádio do 
Mineirão, em Belo Horizonte e será utilizado na próxima 
Copa do Mundo
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Novo codec traz benefícios 
reais para OTT

artigo | HEVC

Q
uem visitou CES 2014 provavelmente não foi 
capaz de evitar todo o 4K (também conheci-
do como UHD) apresentado por diversos fa-
bricantes de TV. Dado todo esse alvoroço, só 

se pode deduzir que 4K é o futuro para toda a indústria, 
já que não passa uma semana sem que se veja notícias 
sobre 4K ou sobre alguma iniciativa que prometa entre-
gar 4K na casa dos usuários .

O próprio Netflix está testando stream de conteúdos 
em 4K. O serviço OTT já incluiu ao seu catálogo alguns 
vídeos nesta resolução, oferecendo, nos Estados Uni-
dos, algum conteúdo como por exemplo a série original 
“House of Cards” que foi gravada em 4K nativo.

Tecnicamente falando existem ainda alguns impedi-
tivos para que isso aconteça em larga escala: a curva 

de adoção do novo padrão (H265/HEVC): Deve levar 
ainda um ano ou dois para termos chipset´s que supor-
tem H264 e H265, ( até hoje temos legado em MPEG2, 
porque alguém acha que isso não vai acontecer com o 
HEVC também).

HdMi
 Embora o atual padrão HDMI 1.4 possa suportar a 

resolução 3840 × 2160 UHD (onde a resolução 4K é 
realmente de 4096 × 2160), ele só suporta até 30fps 
e com apenas 8 bits por cor. O novo HDMI 2.0, suporta 
todos os recursos do UHD, incluindo a maior gama de 
cores (REC2020) e uma melhor resolução (30 bits deve 
ser suficiente), o que é realmente essencial para me-
lhorar a imagem.

Por Tom Jones Moreira
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O HDMI 2.0 foi oficialmente anunciado e lançado 
pouco antes do IBC em 2013 com alguns grandes fa-
bricantes (exceto a Panasonic), que já anunciaram mo-
delos específicos de apoio a ele na IFA2013 em Berlin.

Porem a verdadeira massa de monitores com supor-
te a HDMI 2.0 foi anunciada na CES agora em janeiro , 
de modo que provavelmente vão começar a aparecer 
nas lojas dos Estados Unidos só a partir de março de 
2014, no mínimo.

Assim, todas as iniciativas de incluir UHD/4K na sala 
dos usuários, provavelmente vão levar pelo menos 
mais um ano antes de demonstrarem qualquer possi-
bilidade que possa ser implantada. Mesmo assim, este 
tipo de solução estaria longe de atingir um mercado de 
massa e só seria relevante para um punhado de feli-
zardos, que podem pagar cerca de US$20.000 dólares 
por uma tela de 80” UHD, pois os preços só devem cair 
para o mercado de massa em 2015, no mínimo.

O grande mercado que realmente acredito que deve 
usufruir dos benefícios do HEVC é o OTT SD/HD. Primei-
ramente pela capacidade que esse novo codec tem de 
permitir que se transmita o mesmo conteúdo em menor 
largura de banda, ou ainda, melhorar o conteúdo (reso-
lução) usando a mesma largura de banda.

Se levarmos em conta que a média da largura de 
banda dos usuários aumenta de forma consistente em 
todo o mundo, o impulso que o HEVC pode dar (em 
qualidade de imagem, ou em redução de banda con-
tratada) aos provedores de TV OTT é substancial.

HEVC não é apenas um alavancador para o UHD/4K 
(que como já falei deve demorar para chegar ao mer-
cado de massa) , é um alavancador para toda a indús-
tria ,pelos reais benefícios que pode trazer de redução 
do uso de largura de banda necessária na rede . Para 
quem como eu, acredita que o 4K só vai estar presente 
nos lares em um ano ou dois, o HEVC/H265 deve ser 
reconhecido como a melhor solução para o mercado de 
TV OTT em 2014. 

eng. tom Jones Moreira 
é consultor para a Tecsys 
do Brasil, membro do 
fórum SBTVD, membro 
da diretoria de ensino 
da SET e membro do 
IPV6 Task Force Brazil.
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O dia seguinte
O dia do “Switch-Off” no Brasil (desligamento dos canais 
de TV analógica) está chegando. Será que a sua 
emissora está preparada para esse momento? 

artigo | Apagão Analógico

S
e você já concluiu a digitalização do segmento 
de transmissão, provavelmente vai respon-
der que sim, que tudo está pronto. Mas será 
que tudo está pronto mesmo? Será que o dia 

seguinte ao desligamento não vai trazer surpresas 
profundamente desagradáveis para sua emissora? E, 
problemas sérios para você, responsável técnico da 
emissora? É bom estar bem seguro de que isso, real-
mente, não vai ocorrer.

O desligamento dos canais de TV analógica, no Bra-
sil, estava inicialmente programado para ocorrer em ju-
nho de 2016 - todos ao mesmo tempo. Essa data, con-
tudo, foi modificada pelo Decreto 8061 de 29/07/2013 
que estabeleceu um cronograma mais elástico e rea-
lista para os desligamentos. O “Switch-Off” agora vai 
acontecer de forma progressiva, ao longo de quatro 
anos, com início previsto para 01 de janeiro de 2015 e 
término em 31 de dezembro de 2018. 

Qualquer que seja a data na qual o desligamento 
dos canais analógicos da sua cidade vá ocorrer, há uma 
série de medidas que precisam ser tomadas, com ante-
cedência, para evitar prejuízos financeiros e de imagem 
da sua emissora. A primeira, e mais importante dessas 
medidas, é certificar-se de que o canal digital apresenta 
a mesma cobertura do canal analógico, isto é, confirmar 
que todos os pontos hoje atendidos pelo canal analógi-
co apresentam condições de recepção do canal digital.

Essa condição é tão óbvia que pode parecer desne-
cessário estarmos listando entre as nossas preocupa-
ções. Acontece que há umas “pegadinhas” quando fala-
mos de levantamento de cobertura de um canal digital. 

É que os parâmetros utilizados para avaliar a cobertura 
de um canal analógico, geralmente, são inadequados 
quando se trata de um canal digital. O mais importan-
te deles e que para um canal digital, precisamos fazer 
medições em um número muito maior de pontos do 
que em um canal analógico, isto é, precisamos aferir 
as condições de recepção em pontos separados por 
distâncias muito menores. Isso porque, entre dois pon-
tos aferidos, pode sempre haver uma redução de sinal 
significativa (erro de interpolação) e a probabilidade de 
que isso ocorra aumenta muito à proporção que aumen-
tamos a distância entre os pontos considerados. Essa 
redução, quando ocorre em um canal analógico, provo-
ca, em geral, apenas uma perda na qualidade relativa 
da imagem, entretanto, quando ela ocorre em um canal 
digital o resultado pode ser catastrófico, pois pode in-
viabilizar completamente a sua recepção. 

Você deve estar pensando que a solução é simples, 
basta fazermos o levantamento da cobertura em um nú-
mero um pouco maior de pontos. Isso é verdade, só que 
o número razoável de pontos a serem aferidos precisa 
ser não apenas “um pouco maior”, mas muito maior. 
Senão, vejamos: considere uma situação hipotética em 
que você precisa garantir o atendimento com sinais di-
gitais numa área de 30km x 30km (15km para cada lado, 
a partir da antena de transmissão da emissora).

Admitindo que se pretenda obter dados razoavelmen-
te consistentes, podemos imaginar levantamento das 
condições de recepção a cada 200m. Isso nos levaria, 
contudo, a 22.500 pontos de medição, o que é absoluta-
mente impraticável. Aumentando a separação dos pon-

Por Luiz Gurgel
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tos para 400m, teríamos 5.625 pontos o que é ainda um 
número muito elevado - demandaria 281 dias de trabalho 
para uma equipe que fizesse 20 medições diárias. Acima 
de 400m de separação entre os pontos, o levantamento 
fica tão impreciso que vai ter muito pouco valor.

Uma solução para esse impasse poderia ser a alo-
cação de uma quantidade maior de equipes de campo, 
trabalhando simultaneamente. Isso, contudo, iria agra-
var outro problema paralelo, que é o custo do levanta-
mento - o custo total aumenta significativamente à pro-
porção que aumentamos o número de equipes, já que 
precisamos adquirir para cada equipe todo o material 
necessário. Uma forma de contornar essa dificuldade, 
sem comprometer muito o resultado do levantamento, 
seria marcar num mapa pontos separados de, no máxi-
mo, 400m e depois eliminar pontos de medição inter-
mediários naqueles locais onde o relevo do terreno não 
apresente obstáculos significativos à propagação do 
sinal e a natureza da cobertura do solo urbano seja de 
pouca elevação. Mesmo procedendo dessa maneira, 
ou utilizando outra forma qualquer de eliminação de 
pontos de medição, provavelmente, ainda ficaremos 
com um número grande de locais a aferir.

Numa situação real, essa quantidade de pontos 
pode variar bastante de um caso a outro e vai depender 
muito do tempo e orçamento disponíveis. E, é claro, a 
confiabilidade do resultado obtido, também, vai variar 
bastante em função dessas escolhas. 

Na grande maioria dos casos, a aferição e regulariza-
ção da cobertura de uma emissora de televisão digital 
podem demandar muitos meses de trabalho e planeja-
mento, além de investimentos nada desprezíveis.

O nosso objetivo, ao abordar essa questão, não é 
estabelecer aqui um manual para realização de le-
vantamentos de campo e sim o de chamar a atenção 
dos engenheiros para a necessidade de fazerem esse 
levantamento, se já não o fizeram, o mais rápido possí-
vel, pois ele irá balizar os investimentos a serem feitos, 
depois, com a instalação dos gap fillers. 

O gap filler é uma solução especial que permite re-
solver problemas de recepção (áreas de sombra) nas 
transmissões digitais. Não devemos, contudo, subesti-
mar as dificuldades de instalação de gap fillers, imagi-
nando, erroneamente, que se trata apenas de instalar 
um transmissor de baixa potência num local qualquer 
da região de sombra. Não é bem assim. É preciso cui-
dado, pois um gap filler mal dimensionado pode, 
facilmente, ampliar sua área de sombra ao invés de 
eliminá-la. Há, contudo, softwares específicos, embora 
um pouco caros, que ajudam no cálculo dos parâmetros 
a serem utilizados nos projetos de gap fillers. É impor-
tante não esquecer que, muitas vezes, ao efetuarmos os 
cálculos, descobrimos que o local inicialmente previsto 
para instalação do transmissor de baixa potência não é 

adequado e temos que recomeçar tudo do zero, nova-
mente. Lembre-se que depois de concluído o projeto do 
gap filler, teremos que negociar com o proprietário do 
local para instalação dos nossos equipamentos além 
de providenciar junto aos fabricantes a aquisição de 
todos os itens que iremos instalar. Lembre ainda que, 
dependendo da situação, cada emissora do país pre-
cisará instalar um número razoável de gap fillers. E os 
fabricantes são os mesmos para atender todas elas.

Você, e mais provavelmente o acionista da sua emis-
sora, pode estar pensando em só fazer esses investimen-
tos após o desligamento do sinal analógico e à proporção 
que forem sendo demandados pelos telespectadores. 
Parece-me uma atitude arriscada, pois, se assim proce-
der, sua emissora vai perder, literalmente da noite para 
o dia, uma parcela dos seus telespectadores. Como será 
que vão reagir os anunciantes diante de um número ele-
vado de pessoas dizendo, de repente, que deixou de re-
ceber os sinais da sua emissora? Pense que, se apenas 
1% das residências deixarem de receber os sinais da sua 
emissora (o que é uma suposição muito otimista), isso já 
representará milhares de pessoas reclamando. 

A quantidade de residências que ficarão incapacita-
das de sintonizar sua emissora será maior entre aque-
las que se encontram mais distantes da sua antena de 
transmissão e que hoje recebem o sinal analógico com 
alguma deficiência. Elas, certamente, não terão acesso 
aos sinais digitais.

Outro problema que todos terão de enfrentar é a 
adaptação plena dos consumidores ao mundo da TV Di-
gital. Hoje, mesmo naquelas cidades onde há emisso-
ras com transmissões digitais funcionando há meses, 
ou mesmo há anos, muitos consumidores ainda não 
adquiriram televisores capazes de sintonizar os canais 
digitais e outros, que já possuem esses equipamentos, 
não sabem muito bem como utilizá-los. Há várias resi-
dências que possuem tais equipamentos e, contudo, 
continuam sintonizando os canais analógicos. 

Já pensou no prejuízo, se vários desses telespecta-
dores que estão em áreas de sombra, ou não sabem 
sintonizar corretamente o seu canal digital, fizerem 
parte da amostra que o IBOPE utiliza para aferir a audi-
ência dos canais da sua cidade?

eng. Luiz carlos gurgel 
é Diretor Executivo da 
TV Jornal Recife e Diretor 
Regional Nordeste da SET.
contato:  
gurgel@tvjornal.com.br
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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.



From Broadcasting to Broader-casting®, NAB Show® has evolved over the last nine 
decades to continually lead this ever-changing industry. While the solutions at your 
fingertips have changed to keep pace with consumer habits and technologies, your 
aspirations to produce and deliver memorable content have remained constant. From 
creation to consumption, NAB Show has proudly served as the incubator for excel-
lence – helping to breathe life into content everywhere.

Join your peers at the 2014 NAB Show, the world’s largest and most important media 
and entertainment event featuring everything you need to bring your content to life! 

 FACTS ABOUT NAB SHOW:
•	 93,000+ media and entertainment professionals from 156 countries

•	 Over $20.7 billion in purchasing power represented onsite*

•	 1,550+ companies spread over 878,000 net square feet (81,615 m2)

•	 More than 500 skill-building sessions

•	 1,700+ members of the press

•	 90+ years of industry leadership 

For questions regarding attending NAB Show, please visit NABShow.com or 
contact Kyle Smith: KSmith@nab.org 

Conferences April 5 – 10, 2014 / Exhibits April 7 – 10
Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada USA
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EBC Estúdios - São Paulo

TELEM • FEELING STRUCTURES • BARCO • DAKTRONICS • DEDOLIGHT • ETC • LEE FILTERS • MARTIN • MTS • NEC • SACHTLER • SONY
REFLETORES • DIMMERS • GRIDS • CONTROLADORES • HOISTS • REVESTIMENTOS ACÚSTICOS • PORTAS ACÚSTICAS • INSTALAÇÕES ELÉTRICAS • ACESSÓRIOS • PISOS FLUTUANTES

A TELEM oferece a infraestrutura necessária para equipar 
estúdios e unidades de externas, de isolamento e tratamento 
acústico à grides e iluminação, incluindo os mais avançados 

equipamentos de LED. Além disso, oferece toda a assessoria 
técnica necessária para seu perfeito funcionamento.

Seu projeto, nossa realização

EBC Estúdios - São Paulo

ESTÚDIOS EBC - SÃO PAULO MIX TV - SÃO PAULO

ESTÚDIOS ESPN - SÃO PAULO

REDE RECORD - SÃO PAULO ESTÚDIOS QUANTA - SÃO PAULO

TV BANDEIRANTES - SÃO PAULO
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editorial

Progresso e continuidade

Quem acompanha cada edição da Revista da SET percebeu que 2013 foi um ano de 
grandes avanços e transformações da publicação. O que talvez não tenha ficado claro 
para aquele leitor profissional do setor que não é associado SET é que este esforço de 
excelência que trouxe as mudanças para este periódico refletem uma nova perspectiva 
na própria associação.

Em todos os aspectos pode-se dizer que 2013 foi o ano da virada para a SET. Assumimos 
com mais seriedade e profissionalismo os produtos editoriais da instituição, realizamos 
eventos regionais mais engajados e até assumimos o desafio de tomar para nós a 
organização da feira que acompanha anualmente o Congresso SET. De fato grandes 
passos rumo à uma instituição com mais representatividade para os broadcasters.

Junto de tudo isso, outro esforço que já era realizado pela SET, mas que ganhou ainda 
mais força em 2013, foram as parcerias internacionais. Por meio de apoio político, troca 
de conhecimento e esforço mútuo, a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão 
estreitou laços com as principais associações de tecnologia e representatividade 
broadcast ao redor do mundo. 

Ao longo do ano foi possível comprovar isso com a presença do presidente e CEO da NAB 
no Congresso SET, ou a participação forte de nossa delegação no InterBee. Ou ainda por 
meio das inúmeras contribuições técnicas em parceria com o SMPTE.

Apesar disso, a principal ação tomada para esta aproximação foi a criação desta sessão 
da revista. Aqui, temos publicado mensalmente os artigos que compõe o documento final 
dos principais papers apresentados durante a NAB, o “Proceedings”, e também os textos 
técnicos mais importantes sob o ponto de vista tecnológico do SMPTE.

A importância desta ação vai além da aproximação política e as vantagens que isto traz 
para a SET como associação. Na verdade, está muito mais ligado com o que é a vocação 
da associação em si: promover e divulgar o conhecimento técnico na área da engenharia 
de broadcast para profissionais atuantes do setor.

Estar antenado no que é discutido e debatido nos principais fóruns tecnológicos do mundo 
da radiodifusão é estar preparado para ser um profissional de nível mundial e eleva o 
mercado brasileiro à importância global em termos de qualidade técnico-profissional. 

Em 2014 continuaremos com estas ações, buscando cada vez mais parceiros para usar 
estas páginas como forma de levar aos profissionais brasileiros conhecimento real, 
atual e de importância inquestionável. Que venha o novo ano e com ele mais inúmeras 
transformações positivas para a indústria brasileira de radiodifusão.

Flávio Bonanome



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   13:20reportagem_spcine.indd   57 10/12/13   17:41
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technical paper

Ian Trow, Harmonic Inc., San Jose, California

tion being the recente release of The Hobbit at 48fps. The 
Consumer Electronics Show in Vegas this year raised con-
sumer interest in Ultra High Definition with a vast range of 
sets being demonstrated in darkened areas to show 4K film 
content at 24fps without motion scenes appearing too jerky. 
These demonstrations have paved the way for Ultra HD to 
penetrate the lucrative home cinema market, but what is re-
quired from a workflow perspective to lead to widespread 
broadcast television adoption?

CINEMATIC 4K WORKFLOW
Digital production workflow for cinema is similar to the 
legacy workflow associated with film. The critical improve-
ment offered by digital workflows is the ability to imme-
diately review shots. This overcomes the need to process 
film negatives which introduced both delay and cost to re-
view daily rushes. A further benefit of a digital workflow is 
that the source capture allows for the direct image process-
ing and effects post production without the need for film 
transfer processing. A typical cinematic workflow for 4K is 
shown in (1).

FROM CINEMA TO HOME, THE ISSUES
The workflow for broadcasting Ultra HD is similar to 
that for digital cinema but has a number of workflow and 
format differences.

Abstract
The hype surrounding Ultra High Definition Television 
(Ultra HD) has been driven primarily from moviemak-
ers embracing 4K and broadcasters taking their cue and 
trying to follow cinema’s lead. While both 8K and 4K 
formats have been defined, it is the 4K format that is 
the backbone standard to the widespread transition from 
film negative to digital file. The 4K workflow supports 
all production aspects of digital cinema from capture 
through to distribution and archive.

The same comprehensive workflow coverage does not 
exist for broadcast, and many of the standards and so-
lutions currently used for digital cinema do not easily 
transfer into a television ecosystem. The bandwidths im-
plied by the adoption of Ultra HD have led to much de-
bate about likely compressed bit rates for native 4K and 
whether quadrupling the pixel count, when compared to 
a 1080p HDTV picture, is warranted in the home. While 
transmission bit rate and compression techniques are 
an important aspect, the standards, interfaces and stor-
age implications of Ultra HD broadcasting have yet to 
be fully established. This paper will focus on the high 
level workflow implications to allow Ultra HD to mi-
grate from a file-based proposition to a live one suitable 
for television.

INTRODUCTION
Since television’s first introduction in 1925 viewers have 
been treated with a steady rise in the resolution if they are 
prepared to invest in a new set. This resolution improve-
ment has sometimes been accompanied by an increase in 
the frame rate to aid motion portrayal. More often than not 
while resolution and size of screens has steadily grown, it 
has been left to set manufacturers to improve on the de-
livered signal in terms of frame rate through upconversion 
techniques. This is particularly relevant when considering 
a transition from High Definition (HD) to Ultra HD. The 
ideal scenario for the introduction of Ultra HD is to dis-
play material shot in the proposed native standard. Herein 
lies the first major workflow hurdle for Ultra HD. While 
cinema has pursued and implemented the Digital Cinema 
Initiative (DCI) to deliver a complete 4K workflow this 
has been largely at 24 frames per second (fps), the excep-

Which broadcast workflow will deliver 
Ultra High Definition to the home?

FIGURE 1. 4K CINEMATIC WORKFLOW.
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Resolution 
As shown in (2), the resolutions for 4K adopted within the 
Digital Cinema Initiative and that proposed for Ultra HD 
are similar. The slight discrepancy lies in the drive towards 
higher resolution for television respecting HD’s 1920 x 
1080 past. Consequently Ultra HD doubles the horizontal 
and vertical resolutions of HD, giving a format that stops 
short of fulfilling the full 4K specification adopted for digi-
tal cinema. There is good reasoning behind making the Ul-
tra HD easy multiples of HD to allow legacy content to be 
easily upconverted.

Frame Rate
So far all the marketing behind Ultra HD has concen-
trated on resolution and consequently most of the dem-
onstrations at CES 2013 concentrated on highly detailed 
scenes with little or no motion. Where representative 
television contente was shown it was in a darkened en-
vironment that avoided the awkward interaction between 
24 frame per second content and the frequency of the 
lighting. This approach is acceptable for home cinema 
environment but not for a higher quality replacement for 
HD. Offering higher resolution but without an increase 
in frame rate on a screen that is typically going to be far 
larger is going to be a difficult proposition, especially for 
sports content. Given a choice between resolution and 
frame rate, I would choose frame rate. A similar justifica-
tion is often made for the selection of 720p being used 
for sports content over 1080i, namely the emphasis on 
temporal rather than special resolution for moderate to 
high motion content. As a minimum Ultra HD will need 
to support 50 Hz & 60Hz frame rates, with the ideal be-
ing 100 Hz & 120 Hz.

Consumer Interface
Since its introduction 10 years ago, HDMI has been shipped 
on 3 billion devices. The current implementation supports 
both Ultra HD and 4K DCI formats. Ultra HD is supported 
at 24Hz, 25Hz & 30 Hz. 4K DCI spec is supported at 24 
Hz. The current iteration of HDMI only supports resolu-
tions up to 1080p at 50Hz & 60Hz. Without a further itera-
tion of the HDMI standard any move towards Ultra HD 
will be temporally hindered, unless the user is prepared to 
use dual synchronized HDMI connection into televisions 
as witnessed in some prototype screens at CES 2013. This 
approach is unlikely to appear on consumer equipment, al-
though it is interesting to note that this approach has been 
adopted on 4K cameras where four HDMI synchronized 
connections are used to sustain the bandwidth required for 
baseband 4K video.

HDMI does have a challenger standard in HDBaseT, na 
Ethernet-based standard using cat5e connectors that has 
major manufacturer backing (Sony, Samsung & LG).

FIGURE 2. TELEVISION RESOLUTIONS

720P
720 H x 480 V
345,600 pixels

ULTRA HD
3840 H x 2160 V
8,294,400 pixels

2K
2048 H x 1080 V
2,211,840 pixels

Full DCI 4K
4096 H x 2160 V
8,847,360 pixels

HDTV 1080P
1920 H x 1080 V
2,073,600 pixels

For Ultra HD to be a genuine successor to HD, consumer 
interface standards will need to evolve to support the data 
rates needed for Ultra HD at 50 Hz & 60 Hz. As na example 
the following two configurations are likely Ultra HD for-
mats that need to be supported. Ultra HD (3840 x 2160), 
4:2:0, 8 bit at 60 Hz would yield a data rate of 5.96Gbp 
[6]. An alternative higher rate is possible if the 10 bit color 
depth becomes universally supported.

Ultra HD (3840 x 2160), 4:2:0, 10 bit at 60 Hz would 
yield a data rate of 7.46Gbps [6].

If 4:2:2 is considered, as would be required on profes-
sional equipment further up the production workflow, that 
data rate rises significantly. Ultra HD (3840 x 2160), 4:2:2, 
10 bit at 60 Hz would yield a data rate of 9.95Gbps [6].

The final iteration, that would be highly desirable for 
sports coverage, would implement a frame rate of 120Hz 
and illustrates how sensitive the interface and bandwidth 
requirements are to supporting higher frame rates. Ultra HD 
(3840 x 2160), 4:2:2, 10 bit at 120 Hz would yield a data 
rate of 19.91Gbps [6].

Bandwidth
Having just outlined the requirements of Ultra HD from 
a baseband consumer perspective we move on to the 
headline issue of how to compress the signal to make 
it viable for carriage over broadcast media. Both AVC 
and the soon to be ratified High Efficiency Video Cod-
ing (HEVC) standard have been associated with Ultra 
HD transmission.

Due to lack of HEVC-compliant equipment most of 
the initial broadcast deployments have been trials utilis-
ing the predecessor H.264 standard. To enable process-
ing of Ultra HD four synchronised HD AVC encoders 
are typically used as an interim solution while the in-
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dustry waits for HEVC to deliver the latest compression 
performance improvements.

An example of such a deployment is the recently 
launched Eutelsat demonstration Ultra HD channel [1]. 
While at a very high bandwidth (40Mbits/s), the emergence 
of an Ultra HD channel so early in the market is hugely in-
dicative of the desire for broadcasters and Internet servisse 
providers to embrace this format. It also shows the determi-
nation of broadcasters to see frame rates appropriate for 
television (50 Hz) as opposed to taking the cinematic ap-
proach of sticking with 24 Hz . In the fullness of time it is 
expected that even using H.264, a significant reduction is 
possible to bring the bit rate required for such services 
down to a more manageable 20Mbits/s. Adopting such a 
configuration would allow for the carriage of 2 channels 
within a 45 M transponder (3). 

While this is an improvement, it still falls far short of 
the existing channel capacity for HD where 5 channels at 8 
Mbits/s is the expectation (4). 

Herein lays the challenge for Ultra HD: how to match the 
channel count required for broadcasters to offer a variety of 
channels needed to sustain revenues.

HEVC is billed to deliver a target 50% improvement 
over H.264 in terms of bitrate when the tools have been 
fully understood and implemented. In the short-term 
HEVC is expected to be launched with a more modest 
30-40% performance improvement over H.264. This 
would allow for an Ultra HD channel to be compressed 
down to 14Mbits/s, a valuable extra channel within the 
45 M transponder when compared with the Ultra HD 
H.264 implementation (5). 

FIGURE 3. 4K H.264 / 2 CHANNEL SCENARIO
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When HEVC fully delivers in terms of compression ef-
ficiency a fourth channel could be offered with each service 
operating 10Mbits/s. These are aggressive compression 
rates which are only possible with HEVC (6). 

LG, in conjunction with KBS, announced an HEVCbased 
system at CES 2013 [2]. This was a hugely significant dem-
onstration of Ultra HD in the context of terrestrial broad-
casting (DVB-T2) appropriate for television at 60Hz. The 
video bitrate deployed was 35Mbits/s using HEVC, some 
way off the target 10Mbits/s but, given the HEVC standard 
has only just been officially released, a good high profile 
early endorsement.

While the bandwidth illustrations have been based 
around satellite payload, consideration should be made 
for carriage by alternative broadcast media. Cisco pre-
dicts Internet traffic will grow fourfold between 2011 
and 2016 [3](7). While growth in video related traf-
fic over the Internet is significant, the rate of growth 
is likely to slow. Therefore it is perfectly reasonable 
to assume that as overall capacity grows, there will be 
more bandwidth available for Ultra HD OTT carriage. 
In the short-term HEVC is likely to emerge as a strong 
proposition for HD OTT applications. Another área an-
ticipated to grow significantly is VOD delivery of Ultra 
HD, witnessed by recent announcements from Google 
and Netflix [4][5]. 

Professional Interface

As outlined in the previous consumer interface section, the 
baseband signal throughput is huge, easily outstripping the 
capabilities of most commonly deployed broadcast inter-
faces. Two approaches, HD Serial Digital Interface and 
HDMI, have been used as interim solutions until a suit-
able single interface is available. Both approaches use four 
ganged interfaces developed for HD applications to sustain 
the necessary data rates.

While it is anticipated that a dedicated Ultra HD broad-
cast serial interface will emerge, an alternative developed 
to address high bandwidth IP network requirements could 
be adopted. As with the consumer interface, the emer-
gence of an Ethernet-based solution shows just how far 
standard IP approaches and solutions could penetrate fu-
ture broadcast workflows. In the case of professional in-
terfaces the rival IP format could be based on 40Gbits/s 
and 100Gbits/s technology [7].

As an illustration consider Ultra HD (3840 x 2160), 
4:4:4, 10 bit at 60 Hz would yield a data rate of 
14.93Gbps, [6]. Even catering for the most demanding 
professional applications Ultra HD (3840 x 2160), 4:4:4, 
12 bit at 120 Hz could be contained within 35.83Gbps, 
[6]. This is within the 40Gbits/s possible with the next 
iteration of IEEE802.3 [7] and easily contained in the 
100Gbits/s variant.

Audio
4K in the cinema supports 7.1 audio within the DCI 
specification. Given the more moderate bit rate require-
ments for audio compared to video it is likely that sup-
port will be provided up to and including the DCI 7.1 
surround sound specification. This would provide back-
wards compatible support for the 5.1 surround sound 
system currently popular within both broadcast HD and 
home cinema systems.

Playout & Production Server
As with cameras, Ultra HD has followed the approach 
implemented in 4K DCI cinema where either quad SDI 
or HDMI interfacing is used with existing servers. The 
4K cinematic workflow shown in (2) has largely ad-
dressed the move.

Screen Technology
While resolution has been the main issue to market Ultra 
HD, frame rate and dynamic range will also have a sig-
nificant impact on screen quality. For Ultra HD to truly 
deliver on the promise of a truly immersive experience 
it is necessary for screen manufacturers to significantly 
improve the dynamic range above and beyond that catered 
for on the latest HD screens. At CES 2013 various ap-
proaches were shown to accurately portray scenes more 

FIGURE 7. CISCO VIDEO NETWORKING INDEX
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naturally by improving dynamic range. The main impact 
is improvement in blacks and shadow outline at the low 
end of the range, while still be able to handle areas of 
vivid color at the high end.

Related to dynamic range is the issue of compression 
bit depth. MPEG compression standards have largely ad-
opted an 8 bit approach. The exception is in AVC con-
tribution, where the limitations of 8 bit became evident, 
especially on HD screens. This manifested itself as con-
touring or banding on large color washes within scenes; 
a typical example is the rendering of clouds and sky. For 
Ultra HD to deliver on the promise of improved quality 
over and above that of HD, it is important that 10 bit is 
catered for within the first release of the HEVC specifi-
cation, which is anticipated at the end of January 2013. 
This is important for two reasons. HEVC uses a similar 
approach to AVC and so suffers from the limitation evi-
dent in high end HD content. Perhaps the most impor-
tante reason to move to 10 bit depth is the increase in 
screen size where the limitation of 8 bit based compres-
sion will be more evident. The increase in screen size 
also vindicates moves to at least sustain the frame rates 
and ideally endorse up scaling to 100 /120 Hz frame rate.

PROPOSED ULTRA HD WORKFLOW 

As can be seen from (8), the Ultra HD workflow is con-
siderably more complex than the cinematic workflow (1). 
This complexity is due to three factors. Broadcast involves 
high bandwidth real-time transfer throughout the chain. 
Content is derived from a variety of ingest sources as well 
as consisting of both national and regional feeds. Lastly, 
even though the highlighted workflow relates to Ultra HD, 
television provision has to increasingly cater for an ever 
expanding number of multiscreen options.

FIGURE 8. ULTRA HD WORKFLOW
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It is highly likely that in the fullness of time broad-
casters will provision their production environment 
for Ultra HD, in the same way that most production 
facilities currently do for HD. To cater for resolutions 
lower than Ultra HD, transcoding the original broad-
cast content in a cost effective manner is critical for 
broadcasters to maintain a healthy margin. While this 
paper discusses the impact of Ultra HD and advocates 
the use of HEVC, such a compression scheme is equal-
ly applicable to the need for compression efficiency in 
multiscreen all the way up to HD Over The Top (OTT) 
delivery. Indeed many of the challenges a broadcaster 
faces when trying to establish na Ultra HD channel are 
easier to solve in a multiscreen environment. This is 
because there is often little legacy STB or PVR provi-
sion associated with multiscreen. Multiscreen playback 
relies on software running on standard platforms that 
can be quickly repurposed for new compression strate-
gies like HEVC. 

FIGURE 9. HEVC TECHNOLOGY TIMELINE
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The key technology timeline shown in (9) charts the 
most likely market and product availability dates. This 
shows that OTT HD applications will utilize HEVC way 
before the launch of a full blown Ultra HD live channel.

Another key point will be the lack of native Ultra HD 
content when channels first launch. Consequently Ultra HD 
screens will frequently have to deliver a quality picture from 
suboptimum sources like 1080p based Blu-ray. Therefore the 
perceived quality of Ultra HD screens will be reliant on how 
well the upconversion is implemented in sets. The majority 
of upconversion will be from HD sources as shown in (10). 

Up-conversion was a major issue when broadcasters tran-
sitioned from standard definition (SD) to HD. Given that a 
move to Ultra HD requires an even greater stretch to allow 
HD content to be repurposed means sophisticated algorithms 
will need to be implemented in a cost effective manner in sets.

In terms of a proposal for Ultra HD workflow I would 
expect this to be highly reliant on the compression effi-
ciency possible with HEVC. It is highly desirable for both 
the consumer & professional interfaces to be high speed 
derivatives of ethernet protocols using industry deployed 
network connector. This will allow off the-shelf networking 
approaches to replace dedicated broadcast provision with 
obvious CAPEX and OPEX advantages.

It would be desirable for Ultra HD services to be broad-
cast at a higher frame rate than currently deployed for HD 
services, for example 100/120Hz. However, given that the 
majority of initial Ultra HD content is cinema mastered 24 
fps and the huge bandwidth implications of using a higher 
rate, I think 50/60Hz will be the most likely transmission 
frame rate. It is highly likely that Ultra HD screen manu-
facturers will differentiate their products by offering opti-
mized upscaling techniques to achieve 100/120Hz frame 
rates from source content broadcast at much lower rates.

The adoption of 10 bit depth will yield significant vídeo 
quality benefits and I hope this is adopted in the finalized 
HEVC standard to be published shortly.

CONCLUSIONS
Ultra HD is an exciting prospect for broadcast television. 
While there exist significant hurdles concerning interfac-

ing, format standardization and bandwidth requirements, 
solutions exist that will allow such services to launch in the 
next three years.

Understanding the likely workflow associated with Ul-
tra HD will aid the cost effective deployment of services 
at lower resolutions, for example OTT HD delivery. This 
is vital for broadcasters to improve their margins. CAPEX 
and OPEX have been an increasing problem for broadcast-
ers in a multiscreen world.

Native Ultra HD content is the ideal for a broadcast ser-
vice, but this expectation will be seldom met with initial 
service launches. Understanding how to repurpose HD and 
cinema derived content will be crucial if Ultra HD sets are 
to deliver the wow factor in the home environment.

The prospect of Ultra HD will further narrow the percep-
tion of a scene portrayed by television being indistinguish-
able from the live event, further immersing the viewer and 
enhancing the perception of broadcast television.
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comitê: Toshihiro Kanegae
 
diretoriA regioNAL- sUdeste
diretor: Geraldo Cardoso de Melo
Vice-diretor: Edson Siquara de Souza
comitê: Adilson Souza
comitê: Fabrizio Reis
comitê: Francisco Peres
comitê: José Carlos Barbedo
comitê: José Roberto Elias
comitê: Paulo Roberto Feres de Castro
 
diretoriA regioNAL- sUL
diretor: Ivan Miranda
Vice-diretor: Romeiro Vieira da Rosa
comitê: Breno Esser
comitê: Caio Klein
comitê: Pedro Bertolino da Silva
comitê: Sok Won Lee
comitê: Tiago Facchin

gALeriA dos FUNdAdores
AMPLEX - CERTAME - EPTV/CAMPINAS - GLOBOTEC - JVC/TECNOVÍDEO - LINEAR - LYS ELETRONIC
PHASE - PLANTE - RBSTV - REDE GLOBO - REDE MANCHETE - SONY - TEKTRONIX - TELAVO

reVistA dA set
A SET - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO, é uma associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que tem por finalidade a difusão, a expansão e o 
aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, operacionais e científicos relativos à engenharia de televisão e telecomunicações. Para isso, promove seminários, congressos, 
cursos, teleconferências e feiras internacionais de equipamentos, além de editar publicações técnicas visando o intercâmbio e a divulgação de novas tecnologias. 
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Mobiliário para Rádio Mobiliário para TV

OpicTelecom 
Qualidade de verdade em alto e bom som.
Na OpicTelecom você encontra as melhores marcas e uma ampla linha de 
equipamentos e serviços de radiodifusão e multimídia. Nossa experiência 
e qualidade faz toda a diferença em seu projeto.

Processadores de áudio/monitor para TV Digital

Baterias

AERO.one Transmission Audio Loudness Manager AERO.lite Transmission Audio 
Loudness Manager

LQ-1000 Loudness Quality MonitorAERO.air Transmission Audio 
Loudness Manager LAMBDA Digital Audio and Metadata Monitor

Playout

Instrumentos de medição

Híbrida

EN-91 MPEG 4 High Definition 
Ultra Low Delay Encoder

RD-60 Integrated Receiver/Decoder Codec de áudio por IP

Omnia 1

Omnia 9

Omnia 11

Closed caption - automação de áudio (rádio e TV)

Controle de áudio por IP



LD-200 Logo Insert 
Inserção de dados com IntelIgÊncIa
conheça o insersor de logo inteligente ld-200. cada logo possui uma identificação que 

é inserida, com ele, no VBI do vídeo. esses dados ficam disponíveis para uso dos down 

converters e logo Insert, que reinserem o logo quando o modo croPPed é acionado. o painel 

de controle também possui uma tecla para inserir dados de aFd.

EMPRESA

CERTIFICADA

LOGO INSERT
Escolha, insira E gErEnciE na hora
o logotipo quE irá ao ar.

representante exclusivo: representante:
4S INFORMÁTICA 
Florianópolis/sc

+55 48 3234 0445

www.4s.com.br

uma excelente solução 
para FiD único
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