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Interferência Social
No	começo	de	2013	um	novo	elemento	passou	a	fazer	parte	das	inúmeras	polêmicas	que	
envolvem	o	processo	de	desligamento	da	TV	analógica	Brasileira.	 através	da	 resolução	
625/2013	a	anatel	estipulou	que	as	frequências	compreendidas	entre	698	MHz	e	806	MHz,	
que	até	então	eram	ocupadas	por	canais	da	TV	aberta,	seriam	alocadas	para	serviços	de	
telecomunicações,	mais	especificamente	a	banda	larga	móvel	4G/LTE.

De	imediato	a	SET,	e	demais	instituições	ligadas	ao	mercado	de	radiodifusão	brasileiro,	mos-	
traram	sua	preocupação	com	a	possibilidade	do	sinal	LTE	interferir	com	o	ISDB-T.	a	preocupa-	
ção	inicial	de	haver	intermodulação,	acabou	expandindo-se,	conforme	a	discussão	ganhou	
corpo,	para	inclusive	possibilidades	de	saturação	nos	tuners	das	TVs	vendidas	no	Brasil.

Paralelo	aos	inúmeros	debates	sobre	o	tema	que	tomaram	eventos	regionais,	congresso	
SET	e	outros	eventos	do	mercado,	a	SET	encomendou	junto	à	Universidade	Mackenzie	uma	
pesquisa	detalhada	sobre	o	potencial	das	interferências	e	medidas	de	mitigação.	O	traba-	
lho	 foi	 todo	coordenado	pelo	professor	doutor	Gunnar	Bedicks	e	 teve	acompanhamento	
das	entidades	envolvidas,	incluindo	anatel	e	Ministério	das	comunicações.

após	quase	um	ano	de	trabalho,	finalmente	o	relatório	final	foi	apresentado	em	um	evento	
para	a	imprensa.	além	das	conclusões	óbvias	sobre	a	interferência,	a	pesquisa	contou	com	
a	colaboração	do	Ministério	das	comunicações	do	Japão,	que	passou	por	situação	seme-
lhante	e	levantou	os	possíveis	custos	envolvidos	com	a	mitigação	da	interferência.	Todas	
estas	informações	você	confere	nesta	edição.

expansão em rede
Normalmente	é	em	meados	do	primeiro	trimestre	que	começam-se	a	divulgar	números	e	
balanços	do	que	foi	atingido	em	2013.	Este	é	exatamente	o	caso	do	projeto	de	implantação	
da	rede	Legislativa,	que	prevê	a	transmissão	em	sinal	aberto	das	TVs	Senado,	TV	câmara,	
TV	câmara	Municipal	e	TV	assembleia.	O	programa	fechou	o	ano	com	21	cidades	já	contem-
pladas	e	um	público	potencial	de	43	milhões	de	espectadores.

Mas	não	é	só	de	números	que	um	balanço	precisa	ser	feito.	Para	além	das	estatísticas,	a	
revista	da	SET	foi	destrinchar	um	pouco	melhor	o	programa	e	entender	quais	estão	sendo	
os	benefícios	e	também	as	dificuldades	e	problemas	técnicos	que	têm	sido	enfrentados	na	
tentativa	de	seguir	um	cronograma	de	Switch-Off	para	Janeiro	de	2015.

emissor-receptor
“Áudio	sem	imagem	existe	e	se	chama	rádio,	agora	 imagem	sem	áudio	não	existe”.	Há	
uma	espécie	de	rivalidade	velada	dentro	das	emissoras	de	televisão	entre	os	profissionais	
que	trabalham	com	vídeo	e	os	que	trabalham	com	áudio.	Pra	onde	vão	os	recursos	de	in-
vestimento,	ou	qual	área	é	mais	“nobre”	sempre	são	pautas	de	brincadeiras	e	discussões	
nos	corredores	das	empresas.	apesar	disso,	ambas	as	especializações	são	extremamente	
importantes	para	levar	ao	espectador	um	conteúdo	de	qualidade.

Visando	atender	a	demanda	crescente	por	profissionais	preparados	para	trabalhar	com	áudio	
em	broadcast,	diversos	cursos	livres	tem	surgido	com	foco	em	aprendizado	das	inúmeras	face-
tas	deste	trabalho.	a	revista	da	SET	foi	conversar	com	profissionais	do	setor	e	com	os	coorde-
nadores	destes	cursos	para	tentar	entender	um	pouco	melhor	o	como	é	a	preparação	dos	cola-
boradores	que	estão	trabalhando	com	o	áudio	dentro	das	emissoras	e	produtoras	de	conteúdo.

Um futuro em banda larga
Desde	que	o	Netflix,	iTunes	e	outros	serviços	de	OTT	passaram	a	representar	um	modelo	
de	negócio	massivo,	e	as	operadoras	de	TV	por	assinatura	implementaram	com	força	suas	
plataformas	de	Video	on	Demand	que	a	discussão	sobre	o	futuro	do	broadcast	tomou	ou-
tro	rumo.	Seria	a	internet	um	concorrente	da	TV	tradicional?	E	para	onde	deveria	evoluir	as	
telecomunicações?	Quais	as	prioridades	de	infraestrutura,	alcance	ou	largura	de	banda?

acostumados	com	as	discussões	dentro	da	esfera	dos	profissionais	de	Broadcast,	a	re-	vista	da	
SET	foi	até	a	campus	Party	7,	maior	evento	da	américa	Latina	sobre	tecnologia	da	comunicação	
digital,	para	entender	o	outro	lado	da	questão.	Quais	são	as	prioridades	dos	entusiastas	da	
internet	como	fonte	indiscriminada	de	propagação	de	mídia?	E	o	que	as	empresas	e	pesqui-
sadores	do	segmento	estão	preparando	para	o	futuro	próximo	do	entretenimento	audiovisual?

além	disso,	nesta	edição	trazemos	ainda	uma	prévia	do	que	deve	ser	destaque	na	NaB	
2014,	maior	evento	de	tecnologia	para	broadcast	no	mundo	que	acontece	entre	os	dias	5	
e	10	de	abril	em	Las	Vegas.	assim	você	já	fica	informado	do	que	deve	ser	tendência	nos	
corredores do enorme centro de convenções americano.

Boa	Leitura,

Olímpio José franco
Presidente	da	SET

Revista da SET
SOcIEDaDE	BraSILEIra	DE	ENGENHarIa	DE	TELEVISÃO

editorial
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notícias

APAgão ANAlógico

Governo trabalha 
para iniciar em 2015 
desligamento da TV 
analógica

Por Redação 

Dentre as medidas estão a redução na burocracia e mais rapidez 
na análise de processos

O 
Governo	 Federal	 através	 do	Minicom	 infor-
maram	 que	 continua	 trabalhando	 para	 ga-
rantir	 que	 o	 desligamento	 da	 TV	 analógica	
comece	em	2015.	

Patrícia	Ávila,	 secretária	de	Serviços	de	comunica-
ção	 Eletrônica	 do	Ministério	 das	 comunicações,	 afir-
mou	no	36º	 Encontro	Tele.Síntese,	 em	Brasília	que	o	
apagão	analógico	será	 realizado	em	etapas,	entre	 ja-
neiro	de	2015	e	dezembro	de	2018.

De	acordo	com	a	secretária,	40%	da	população	brasi-
leira	ainda	não	tem	acesso	ao	sinal	digital.	Para	ampliar	
essa	cobertura	digital,	o	Minicom	tem	adotado,	segundo	
ela,	uma	série	de	ações	destacando-se	a	redução	da	buro-
cracia	na	condução	dos	processos	e	a	concessão	de	auto-
rizações	provisórias	de	funcionamento	para	as	emissoras.

“Em	relação	à	otimização	do	espectro	e	ao	replaneja-
mento	de	canais,	faremos	a	última	reunião	com	a	anatel	
sobre	o	Norte	e	o	Nordeste	e,	em	seguida,	será	concluído	
o	replanejamento	do	centro-Oeste”,	afirmou	a	secretária.	
Segundo	ela,	mais	da	metade	das	consultas	públicas	do	
Estado	de	São	Paulo	sobre	o	desligamento	analógico	 já	
foram	publicadas.	E	o	restante	será	publicado	em	breve.

Por	outro	lado,	a	secretaria	afirmou	que	“das	cerca	
de	4.500	retransmissoras	de	TV	sem	par	digital,	apenas	
20%	estão	em	regiões	onde	o	espectro	está	congestio-
nado.	as	demais	estão	em	cidades	pequenas,	que	não	
têm	esse	problema”.

Patrícia	 explicou	 ainda	 que	 existem	 aproximada-
mente	500	pedidos	de	consignações	que	estão	para-
dos	porque	não	há	canais	disponíveis	ou	porque	o	par	
digital	da	entidade	está	acima	do	canal	51.	“Por	 isso,	
estamos	 esperando	 o	 replanejamento	 para	 terminar	
essas	consignações”,	disse.

De	acordo	com	Patrícia	Ávila,	depois	da	conclusão	do	
replanejamento	de	canais	e	da	avaliação	da	lista	de	ci-

dades	que	sofrem	com	o	impacto	da	faixa	de	700	MHz,	
o	Minicom	estará	apto	a	divulgar	o	cronograma	do	des-
ligamento.	Em	seguida,	será	iniciado	o	monitoramento	
da	cobertura	digital,	em	parceria	com	o	Instituto	Nacio-
nal	de	Metrologia,	Qualidade	e	Tecnologia	(Inmetro).

a	secretária	lembrou	também	que	até	o	final	do	ano	
será	divulgado	o	resultado	de	uma	pesquisa,	feita	em	
parceria	 com	 a	 Secretaria	 de	 comunicação	 Social	 da	
Presidência	da	república	e	o	IBGE,	sobre	o	acesso	da	
população	ao	sinal	digital.	

avila	 disse	 que	 o	 governo	 está	 acompanhando	 a	
produção	e	venda	de	TVs	de	tela	plana	(são	35	milhões	
de	aparelhos	 já	vendidos,	quando	a	expectativa	para	
outubro	passado	era	de	16	milhões),	e	o	estudo	sobre	
as	forma	de	subsídio	para	compra	dos	conversores	di-
gitais	por	famílias	de	baixa	renda.

com	respeito	a	interatividade,	a	secretária	observou	
que	a	obrigatoriedade	do	Ginga	(programa	que	possibi-
lita a interatividade no modelo nipo-brasileiro de TV Digi-
tal),	que	era	de	75%,	em	2013,	este	ano	passará	a	90%.	

“Há	cada	vez	mais	aparelhos	com	o	Ginga	e	a	tendência	
é	aumentar	ainda	mais”,	ressaltou,	lembrando	que,	com	
a	previsão	de	aumento	de	venda	de	aparelhos	digitais	de	
14%	por	conta	da	copa	do	Mundo,	o	número	de	TVs	com	
Ginga	embutido	em	breve	poderá	chegar	a	25	milhões.

além	disso,	segundo	ela,	o	Sistema	Brasileiro	de	Te-
levisão	Digital	 (SBTVD)	está	se	expandido	para	outros	
países,	com	laboratórios	instalados	no	Uruguai,	chile,	
Equador	e	Peru	e	capacitação	de	cerca	de	40	profissio-
nais	da	área.	“Temos	ainda	o	programa	o	Ginga	Br	Labs,	
que	 entregou	 laboratórios	 de	 conteúdo	 e	 aplicações	
interativas	para	TVs	públicas,	capacitação	de	profissio-
nais	e	desenvolvimento	de	repositório	para	intercâmbio	
de	 conteúdos	 interativos	 e	 o	 serviço	 experimental	 de	
distribuição	de	conteúdos	multimidias”,	destacou.

- com Minicom
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notícias

a 
Sociedade	Brasileira	de	Engenharia	de	Televi-
são	 (SET)	apresentou	no	final	de	 fevereiro	as	
oportunidades	 que	 o	 Brasil	 oferece	 para	 de-
zenas de empresas do setor de broadcasting 

dos	Estados	Unidos	no	Webinar	“Brazil: Opportunities & 
Challenges in the Broadcasting Industry”.	O	evento	teve	
como	 objetivo	mostrar	 às	 companhias	 norte-america-
nas	o	atual	estágio	da	indústria	broadcasting	no	Brasil	
e	as	oportunidades	de	negócios	que	podem	surgir	entre	
as empresas de ambos os países. 

“O	maior	desafio	e	as	maiores	oportunidades	encon-
tram-se	na	convergência	entre	os	mercados	do	audio-
visual	e	o	das	telecomunicações,	unindo	o	rádio	e	a	TV	
aos	dispositivos	móveis	e	o	aparelho	de	TV	à	internet”,	
disse	na	ocasião	cláudio	Younis,	diretor	de	Marketing	
da	SET.	Segundo	dados	da	entidade,	42%	da	população	
brasileira está interessada em conectar seus dispositi-
vos	móveis	à	TV	para	compartilhar	conteúdo.	

	Younis	destacou	que	a	TV	tradicional	está	mudando	
e	a	questão	central	para	o	desenvolvimento	dos	negó-
cios	dos	broadcasters	é	a	relevância	do	conteúdo	para	a	
manutenção	e	expansão	da	audiência,	além	do	fato	de	
os	jovens	valorizarem	cada	vez	mais	a	internet.	Mesmo	
assim,	ele	mostrou	que	a	TV	ainda	atrai	em	média	65%	
da	 propaganda	 destinada	 aos	 jovens	 e	 quatro	 vezes	
mais	tempo	de	atenção	semanal	do	que	a	internet.			

alguns	dados	fornecidos	pela	SET	aos	fabricantes	norte-
americanos	demonstram	as	características	da	evolução	da	
TV	no	Brasil.	Entre	eles,	a	cobertura	terrestre	de	TV	Digital	
que	ficou	acima	dos	60%	no	final	de	2013	e	a	venda	de	
14	milhões	de	aparelhos	de	TV	Digitais	no	ano	passado,	o	
que	representa	uma	parcela	significativa	em	um	país	que	
possui	100	milhões	de	TVs	em	mais	de	60	milhões	de	lares.	
a	TV	é	o	segundo	eletrodoméstico	mais	vendido	no	Brasil,	
sendo	superada	apenas	pelo	fogão	de	cozinha.	a	TV	paga,	
envolvendo	a	transmissão	por	cabo,	satélite	e	MMDS,	está	
presente	em	apenas	26%	das	residências	brasileiras,	en-

quanto	a	banda	larga	encontra-se	em	cerca	de	32%.		
O	diretor	da	SET	mostrou	ainda	que	o	consumo	da	

alta	definição	 (HDTV)	 está	 entre	 as	principais	 tendên-
cias	atuais	do	setor,	lembrando	que	33%	da	população	
possui	pelo	menos	um	aparelho	HDTV	e	57%	pretendem	
comprar	um	nos	próximos	18	meses.

Organizado	pelo	Departamento	de	comércio	dos	Esta-
dos	Unidos,	uma	agência	do	governo	norte-americano,	o	
evento	permitiu	à	SET	demonstrar	os	diversos	fóruns	inter-
nacionais	dos	quais	participa	e	anunciar	que	o	futuro	do	
broadcasting	e	as	oportunidades	de	mercado	que	oferece	
no	Brasil	poderão	ser	melhor	explorados	nos	seus	eventos	
regionais,	na	participação	da	entidade	no	NaB	Show,	no	
IBc	e	no	SET	EXPO	2014.	Único	evento	anual	e	oficial	da	
SET,	o	último	reúne	o	25º	congresso	anual	da	SET	e	a	Fei-
ra	de	Equipamentos,	Tecnologia	e	Serviços	aplicados	aos	
Mercados	 de	 Broadcasting,	 Telecomunicações	 e	 Mídias	
convergentes.	O	SET	EXPO	2014	será	realizado,	de	24	a	27	
de	agosto	de	2014,	no	Pavilhão	azul	do	centro	de	conven-
ções	e	Exposições	do	center	Norte	em	São	Paulo	(SP).

O	 Webinar	 “Brazil: Opportunities & Challenges in the 
Broadcasting Industry”	foi	organizado	por	Ebe	raso,	Espe-
cialista	em	Desenvolvimento	de	Negócios	na	área	de	Teleco-
municações	do	Departamento	de	comércio	do	Governo	dos	
Estados	Unidos,	em	conjunto	com	seus	colegas	nos	EUa.		

“O	Brasil	possui	quase	200	milhões	de	consumido-
res,	com	renda	per	capita	45%	acima	da	obtida	pelos	
chineses,	e	representa	metade	da	economia	da	améri-
ca	Latina”,	disse	Ebe,	justificando	o	evento.	“O	Webinar	
serviu também como warm up	para	a	NaB,	em	abril,	em	
Las	Vegas,	e	o	Sete	e	Trinta,	que	será	organizado	pela	
SET	nos	dias	7	a	9”,	complementou.

além	de	Ebe	raso,	participaram	do	Webinar	o	côn-
sul	comercial	Everett	Wakai,	Monique	cruvinel,	diretora	
de	Tecnologia	da	associação	Brasileira	de	Emissoras	de	
rádio	e	Televisão	-	aBErT,	e	Eduardo	cappia,	diretor	da	
EMc	Soluções	em	Telecomunicações.

SET

SET destaca a convergência dos 
mercados de telecomunicações e 
de audiovisual para os negócios 
entre brasileiros e norte-americanos

Por Redação*

Entidade participou junto com a ABERT e a EMC Soluções 
em Telecomunicações de evento para dezenas de empresas, 
organizado pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos
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MERcADo

LineUp traz tecnologia dos 
softwares VidiGo para o Brasil

Por Redação

A parceria terá como objetivo proporcionar ao mercado novas 
soluções de software

a 
integradora	 brasileira	 fechou	 uma	 parceria	
inédita	 com	 a	 empresa	 holandesa	 VidiGo,	
fornecendo	 assim,	 uma	 gama	 de	 platafor-
mas	 de	 softwares	 exclusivos	 para	 automa-

ção	 e	 integração	 à	 crescente	 indústria	 de	 transmis-
são	de	TV	e	rádio.

Um	dos	eixos	da	parceria	será	a	apresentação	do	So-
cial	Media	Hub,	um	produto	que	segundo	Lilian	Souza,	
gerente	de	ventas	e	marketing	da	empresa,	“traz	eficiên-
cia	e	economia	para	as	emissoras	que	querem	gerenciar	
as mídias sociais e geradores de caracteres. Os operado-
res	podem	controlar	o	conteúdo	das	mídias	que	é	recebi-

do	e	facilmente	publicar	no	ar,	com	um	conjunto	comple-
to	de	ferramentas	ajustes	dos	elementos	gráficos”.	

Esta	 solução	 permite	 a	 inserção	 de	 formatos	 end-
-to-end	para	televisão	interactiva.	com	este	sistema	os	
operadores	podem	controlar	 o	 conteúdo	gerados	nas	
redes	sociais,	além	de	gerar	gráficos	e	conteúdos	pró-
prios	com	esta	informação.

“a	VidiGo	mostrou	ser	uma	empresa	completa,	apre-
sentando	soluções	para	grandes,	médios	e	pequenos	
projetos,	com	soluções	de	vídeo	em	rádios	e	emissoras	
de	TV	de	diversos	portes”,	disse	Nilson	Fujisawa,	dire-
tor	comercial	da	Lineup.

SET EXPo 2014

SET e ABPITV fecham 
acordo de cooperação

Por Redação

O objetivo da parceria é o intercambio de conhecimentos e a 
participação das associações nos eventos que estas organizam.

a 
Sociedade	 Brasileira	 de	 Engenharia	 de	 Tele-
visão	 (SET)	e	a	associação	Brasileira	de	Pro-
dutoras	Independentes	de	Televisão	(aBPITV)	
firmaram	um	acordo	de	 cooperação	entre	 as	

entidades	no	inicio	de	fevereiro	de	2014.	
a	parceria	teve	início	com	a	participação	da	SET	em	

painéis	de	tecnologia	e	TV	no	riocontentMarket	2014,	
que	aconteceram	entre	os	dias	12	e	14	de	março	na	ci-
dade	do	rio	de	Janeiro.

Segundo	 os	 organizadores	 do	 evento,	 o	
riocontentMarket	chegou	à	sua	quarta	edição,	trazen-
do	para	o	Brasil	roteiristas	internacionais,	investidores	
e	uma	ampla	discussão	sobre	tendências	para	o	setor.

assim,	o	evento	trouxe	para	o	Brasil	nomes	de	peso,	
como os criadores da série Game of Thrones,	David	Be-
nioff	e	D.B.	Weiss,	o	diretor	da	European Documentary 

Network,	Paul	Pauwels,	o	filósofo	 francês	Pierre	Lévy,	
especialista	em	cibercultura,	Lucinda	axelsson,	produ-
tora	da	BBc	Natural	History	Unit	responsável	pela	série	
“Wild Brazil”	da	BBc,	e	Hellen	Hawkin,	diretora	de	pro-
gramação	 da	 Discovery	 Networks	 International,	 entre	
outras estrelas desse universo.

Outro	 benefício	 do	 acordo	 será	 a	 participação	 da	
aBPITV	em	painéis	de	conteúdo	no	congresso	da	SET.	
Evento	 realizado	 pela	 SET	 em	São	 Paulo	 há	mais	 de	
20	anos.	Em	2014	o	congresso	estará	inserido	na	SET	
EXPO	2014	que	será	realizada	de	24	a	27	de	agosto	no	
Expo	center	Norte,	em	São	Paulo

além	 da	 reciprocidade	 nos	 eventos	 do	
riocontentMarket	 e	 do	SET	 EXPO,	 as	 entidades	 terão	
também	atuações	conjuntas	em	seminários	regionais	e	
outros tipos de eventos.



GV STRATUS
De qualquer lugar, para qualquer lugar

As redações de notícias exigem flexibilidade. A solução GV STRATUS® 
de gerenciamento de conteúdo, possui um conjunto de ferramentas 
unificadas que oferecem a capacidade de compartilhar conteúdo 
em qualquer lugar. Interação entre emissoras, salas de redação e 
contribuição jornalística de campo com agilidade, praticidade e 
eficiência.  

www.grassvalley.com/stratus
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a 
Superintendência	 de	 acompanhamento	 de	
Mercado	da	aNcINE	publicou	o	Informe	Preli-
minar	contendo	os	números	do	cinema	nacio-
nal	em	2013.	Os	dados	confirmam	o	ano	pas-

sado	como	um	dos	melhores	para	o	cinema	brasileiro	
nas	duas	últimas	décadas.	

Segundo	o	 informe,	 dos	 127	 longas-metragens	na-
cionais	lançados	em	circuito	comercial	-	recorde	histó-
rico	para	o	cinema	nacional	–,	75	 foram	obras	de	fic-
ção,	50	documentários	e	2	animações,	representando	
um	pequeno	aumento	na	proporção	de	ficções	sobre	o	
total	de	estreias	em	relação	ao	ano	de	2012.

Os	 lançamentos	 brasileiros	 somaram	 quase	 7.500	
salas	em	suas	semanas	de	estreia,	uma	expansão	de	
42%	em	 relação	a	2012.	Tiveram	27,8	milhões	de	es-
pectadores,	e	geraram	uma	renda	de	r$	296	milhões.	

a	participação	de	público	dos	filmes	nacionais	em	
2013	foi	de	18,6%	-	10	filmes	brasileiros	ultrapassaram	
a	marca	de	um	milhão	de	bilhetes	vendidos,	e	24	tive-
ram	mais	de	100	mil	espectadores	 (em	2012,	apenas	
17	obras	ultrapassaram	esta	marca).	ao	todo,	o	merca-
do	brasileiro	de	salas	de	exibição	teve,	em	2013,	149,5	
milhões	de	ingressos	vendidos	e	renda	de	mais	de	r$	
1,7	bilhão,	apresentando	crescimento	contínuo	nos	úl-
timos cinco anos.

Segundo	o	informe,	as	distribuidoras	brasileiras	tam-
bém	se	destacaram	no	ano	passado,	tendo	sido	respon-
sáveis	por	85,8%	do	público	dos	títulos	nacionais	exibi-
dos	no	período,	com	destaque	para	o	consórcio	Paris/
Downtown,	 responsável	pela	comercialização	de	nove	
das	vinte	maiores	bilheterias	brasileiras	no	ano.	

assim,	 “a	partir	de	2011,	parte	significativa	dos	 tí-
tulos	brasileiros	com	maior	potencial	de	público	 teve	

sua	 comercialização	 viabilizada	 através	 do	 consórcio	
entre	as	empresas	citada	acima,	por	vezes	com	algum	
investimento	da	rioFilme.	Essas	parcerias	acumularam	
64%	do	público	do	cinema	brasileiro	em	2012	e	61,6%	
em	2013.	Esse	desempenho	representou	11,4%	de	todo	
o	público	acumulado	no	ano,	o	que	garantiu	o	3º	lugar	
no	ranking	de	distribuidoras”,	afirma	o	estudo.

Nesse	contexto,	“a	Paris	vem	se	consolidando,	pelo	
segundo	ano	 consecutivo,	 como	a	principal	distribui-
dora	brasileira,	atuando	em	duas	 frentes:	 sozinha	na	
comercialização	de	 títulos	estrangeiros	e	em	parceria	
com	outras	distribuidoras	nacionais	–	especialmente	a	
Downtown	–	na	distribuição	de	títulos	brasileiros.	Em	
2013,	a	distribuidora	foi	responsável	por	8,5%	do	pú-
blico	dos	títulos	exibidos.	ao	se	somar	a	participação	
de	suas	parcerias,	passa	a	acumular	cerca	de	20%	do	
total	de	público	em	salas	de	exibição,	o	que	a	coloca	
como	a	maior	distribuidora	de	2013.	Na	ausência	des-
sa	agregação,	a	Disney	foi	a	distribuidora	cujos	títulos	
acumularam	a	maior	proporção	de	público”.

O	 parque	 exibidor	 brasileiro	 encerrou	 o	 ano	 com	

PRoDução NAcioNAl

Informe da ANCINE 
confirma 2013 como 
excelente ano para o 
cinema brasileiro

Por Redação*

Com 127 longas, ano teve recorde histórico de lançamentos 
nacionais; distribuidoras brasileiras tiveram destaque; e mercado 
de salas de exibição apresenta crescimento contínuo
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2.679	salas	-	quarto	ano	consecutivo	de	crescimento	-,	
com	destaque	para	as	regiões	Nordeste	e	centro-Oeste,	
com	14,3%	e	13,1%	de	incremento	no	número	de	salas.	
Em	cinco	anos,	entre	2009	e	2013,	o	índice	de	habitan-
tes	por	sala	do	Brasil	saiu	de	91,7	mil	em	2009	para	75	
mil	em	2013.

O	Informe	anual	Preliminar	de	2013,	elaborado	a	par-
tir	de	dados	 fornecidos	pelas	empresas	distribuidoras	
registradas	na	aNcINE,	considera	as	semanas	1	a	52	de	
2013	(de	4	de	janeiro	de	2013	a	2	de	janeiro	de	2014).

- com http://oca.ancine.gov.br/

Superintendência de Acompanhamento de Mercado 
 

9 
 

Gráfico 3 - Quantidade de Lançamentos Brasileiros – 1995 a 20137 

 
 
 

 
Gráfico 4 - Quantidade de Filmes Brasileiros Exibidos com Mais de Um Milhão de 

Espectadores – 2009 a 2013 

 
 

 

                                            
7 Os dados entre 1995 e 2008 têm como fonte Filme B e apuração ANCINE. De 2009 a 2013, a fonte é SADIS / ANCINE. 
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O 
número	de	emissoras	de	TV	Digital	no	Brasil	
aumentou	mais	de	1.400%	nos	últimos	três	
anos. O total de estações aptas a transmitir 
o	 sinal	 digital	 passou	 de	 211,	 no	 início	 de	

2011,	para	cerca	de	3	mil,	no	fim	de	2013.	a	informação	
foi	 dada	 pelo	 secretário-executivo	 do	 Ministério	 das	
comunicações,	 Genildo	 Lins,	 durante	 a	 abertura	 do	
Seminário	de	Políticas	de	Telecomunicações,	realizado	
nesta	quarta-feira,	em	Brasília.

“conseguimos	 avançar	 na	 consolidação	 do	 pro-
cesso	 de	 implantação	 da	 televisão	 digital	 no	 Brasil”,	
afirmou	Genildo	Lins,	ao	 fazer	um	balanço	das	ações	
do	Minicom	nos	últimos	anos.	O	secretário-executivo	
destacou	 que,	 desde	 2011,	 o	 setor	 de	 comunicações	
foi	definido	como	uma	das	prioridades	do	governo	pela	
presidenta	Dilma	rousseff.

Entre	 as	 políticas	 públicas	 implantadas	 desde	 en-
tão,	Genildo	apontou	as	desonerações	tributárias	ofe-
recidas	 ao	 setor	 de	 telecom:	 redução	 de	 PIS/cofins	
para	equipamentos	produzidos	no	país	por	meio	da	Lei	
do	Bem	e	o	regime	Especial	de	Tributação	do	Programa	
Nacional	de	Banda	Larga	(rEPNBL),	que	garante	deso-
nerações	para	máquinas	e	ampliação	de	infraestrutura.

Ele	 também	 citou	 os	 investimentos	 feitos	 pela	 Te-
lebras	na	ampliação	da	infraestrutura	de	rede	de	fibra	

óptica	em	todo	o	país,	que	já	chega	a	25	mil	quilôme-
tros,	e	a	construção	do	primeiro	satélite	geoestacioná-
rio brasileiro.

Internet 4g
O	 secretário-executivo	 destacou	 ainda	 que	 o	

Minicom	atuou	para	acelerar	o	crescimento	da	banda	
larga	móvel,	com	a	massificação	da	internet	3G	e	a	im-
plantação	da	tecnologia	4G.	Genildo	Lins	apontou	que	
a	expansão	do	4G	no	país	será	um	dos	grandes	desta-
ques	deste	ano	de	2014.

a	 internet	 de	 alta	 velocidade	 será	 implantada	 na	
faixa	de	700	MHz,	atualmente	ocupada	por	emissoras	
de	TV	no	sistema	analógico	-	que	estão	migrando	para	
outra	 faixa,	 com	o	processo	de	digitalização	da	TV.	a	
previsão	é	de	que	a	limpeza	da	faixa	atinja	entre	500	
e	1	mil	munícipios	brasileiros,	possibilitando	a	amplia-
ção	de	serviços	móveis	de	telecomunicações.

O	presidente	da	anatel,	João	rezende,	confirmou	no	
evento	que	a	primeira	versão	do	edital	da	faixa	de	700	
MHZ	deve	ser	lançada	em	abril.	“Estamos	trabalhando	
aceleradamente	 para	 que	 haja	 mais	 espectro	 para	 a	
banda	larga	móvel.	 Isso	tudo	respeitando	as	duas	 in-
dústrias:	a	de	 radiodifusão	e	a	de	 telecomunicações,	
que	são	importantíssimas	para	o	país”.

Número de estações 
cresceu mais de 1.400% 
nos últimos 3 anos

Por Redação*

Quantidade de emissoras digitais em todo o Brasil passou de 211, 
no começo de 2011, para 3 mil, no fim de 2013

©
 F

ot
o:

 H
er

iv
el

to
 B

a
tis

ta
/M

in
iC

om



Estande N2503

Estande N609

imaginecommunications.com

gatesair.com

HARRIS
BROADCAST
DELIVERED THIS MOMENT

Em 17 de Março, Harris Broadcast tornou-se  
Imagine Communications e GatesAir

Agora somos dois líderes de mercado.

Descubra a visão “software-defined” da Imagine Communications e a 
inovação da nova geração “over-the-air” da GatesAir

Experimente a transformação em nossos estandes na NAB

Announcement_Ad_SET_Portuguese.indd   1 2014-03-20   3:19 PM
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reportagem | lTE

Segundo	 explicou	 rohde,	 a	 nova	 solução	 da	
Ericsson	foi	ativada	e	testada	com	sucesso,	
ao	vivo,	na	rede	da	Telstra,	com	a	transmis-

são	 de	 feeds	 de	 vídeo	 simultâneos	 e	 grandes	 ar-
quivos	 para	 dispositivos	 habilitados.	 Durante	 a	
demonstração,	os	dispositivos	receberam	diferen-
tes	feeds	de	vídeo,	 incluindo	reprises	de	partidas	
e	noticiários	esportivos,	 cobertura	de	 corridas	de	
cavalos	e	notícias.	além	disso,	os	dispositivos	re-
ceberam	um	grande	arquivo	usando	o	único	canal	
de	transmissão	LTE.

após	 a	 demonstração,	Mike	Wright,	 diretor	 exe-
cutivo	de	redes	da	Telstra,	disse	à	imprensa	daquele	
país	 que	 “esse	 teste	 é	 um	 passo	 importante	 para	
testar	a	tecnologia	e	ver	como	funciona	a	eficiência	
de	 rede,	 proporcionando	 aos	 consumidores	 o	 con-
teúdo	que	eles	querem	em	uma	experiência	de	alta	
qualidade.	Nosso	objetivo	é	garantir	que	os	consu-
midores	 possam	 obter	 facilmente	 o	 conteúdo	 que	
eles	estão	procurando	e	explorar	ainda	mais	benefí-
cios	que	podem	ser	obtidos	com	o	uso	da	tecnologia	
de	broadcasting”.

Thomas	 Norén,	 vice-presidente	 mundial	 de	 pro-
dutos	 de	 rádio	 da	 Ericsson,	 afirmou	 que	 “LTE	 Bro-
adcast	 oferece	 a	 possibilidade	 de	 enviar	 o	mesmo	
conteúdo,	 simultaneamente,	 a	 um	 grande	 número	
de	 dispositivos	 em	uma	 área	 específica.	 as	 opera-
doras	de	telefonia	móvel	podem	usar	essa	habilida-
de e rentabilizar os seus ativos de mídia e de rede 
para	 novos	 serviços.	 as	 oportunidades	 de	 geração	
de	 receita	e	 redução	de	custos	são	significativas	e	
oferecem	 uma	 proposta	 de	 valor	 atraente	 para	 as	
operadoras	móveis”.

Para	a	realização	desses	testes	o	LTE	Broadcast	SDK	
e	o	middleware	da	Qualcomm	Labs	habilitaram	os	re-
cursos	nos	dispositivos	utilizando	o	processador	Qual-
comm	Snapdragon	e	plataformas	de	modem	integrado.

a	 solução	 LTE	 Broadcast	 combina	 três	 padrões	 e	
formatos	em	 transmissão	de	vídeo	em	 redes	móveis:	
eMBMS	 (Evolved Multimedia Broadcast Multicast Ser-
vice),	HEVc	 (H.265)	 e	MPEG	DaSH	 (Dynamic Adaptive 
Streaming over HTTP	(DaSH).

“Este	é	um	marco	significativo	no	sentido	de	tornar	
a	transmissão	LTE	uma	realidade	comercial”,	diz	Mazen	
chmaytelli,	 diretor	 sênior	 de	desenvolvimento	de	 ne-
gócios	da	Qualcomm	Labs,	Inc.	“Estamos	muito	felizes	
por	trabalhar	com	a	Telstra	e	a	Ericsson	para	oferecer	
uma	experiência	móvel	aprimorada.”

Segundo	Jesper	rohde,	a	solução	LTE	Broadcast	da	
Ericsson	vai	transformar	a	experiência	de	vídeo,	ofere-

Telstra e Ericsson 
realizam primeira 
transmissão ao vivo 
em uma rede LTE
A demonstração ao vivo de entrega de grandes arquivos através 
da rede LTE foi realizada na Austrália, na rede Telstra, com a 
solução LTE Broadcast da Ericsson. A Revista da SET entrevistou 
com exclusividade Jesper Rohde, diretor de Inovação, Novos 
Negócios e Parcerias da Ericsson para a América Latina. Por Redação
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LTE

cendo	a	mais	alta	qualidade	de	transmissão	de	vídeo	
por	redes	LTE	e	permitindo	que	os	provedores	de	servi-
ços	otimizem	o	uso	do	espectro	e	das	redes	já	existen-
tes,	de	forma	dinâmica	e	eficiente.

a	seguir	os	principais	 trechos	da	entrevista	com	
Jesper	rohde:
revista da Set: Poderá haver transmissões broadcast 
no Brasil com lte?
Jesper rohde: Pode	sim.	Temos	duas	ideias	que	obser-
var.	a	tecnologia	que	foi	utilizada	na	austrália	funciona	
em	todas	as	faixas	de	frequência	da	LTE,	por	 isso	po-
deria	ser	utilizada	nas	frequências	atuais	de	2.6	GHZ.	
De	todas	as	formas,	estamos	prevendo	que	com	a	im-
plantação	da	faixa	de	700	MHz/4G	a	cobertura	possa	
acelerar	e	ela	vai	ficar	mais	simples	e	rápida	porque	au-
mentará	o	número	de	antenas	de	rádio	base	que	deve-
rão	ser	instaladas	no	País	para	dar	cobertura.	Isso	per-
mitirá	uma	maior	abrangência	do	serviço.	Penso	que	a	
cobertura	 se	 expandirá	 exponencialmente	a	partir	 da	
implantação	da	faixa	de	700	MHz	e,	com	ela,	teremos	
a	possibilidade	de	fazer	emissões	broadcast	potencia-
lizadas com a possibilidade de enviar o mesmo sinal a 
diferentes	unidades	móveis	através	de	diferentes	ante-
nas rádio base.

revista da Set: O lte pode ser uma forma alternativa à 
fibra e ao satélite em comunicações broadcast?
Jesper rohde: Excelente	pergunta	porque	hoje	em	dia	
a	fibra	óptica	 fornece	 50	ou	 100	bits	por	 segundo.	O	
LTE	poderá	vir	a	fornecer	o	mesmo,	mas	não	devemos	
esquecer	que	hoje	a	velocidade	média	de	conectivida-
de	a	internet	no	país	é	de,	no	máximo,	2	ou	3	bit	por	
segundo,	por	isso	pensamos	que	o	4G	pode	melhorar	
muito a conectividade.

revista da Set: Que tipo de sistema de capilaridade 
deveria predominar no país?
Jesper rohde: O	sistema	misto.	Um	sistema	que	misture	
fibra	óptica	e	sistemas	de	rádio	base.	Nas	cidades,	terí-
amos	fibra	óptica	até	os	centros	urbanos.	Na	periferia,	
fibra	até	a	conexão	com	as	antenas.	

revista da Set: este sistema poderia atender ao públi-
co broadcast em grandes acontecimentos como, por 
exemplo, a visita do papa francisco ao rio de Janeiro, 
durante a qual foi preciso transmitir desde muitos lu-
gares ao mesmo tempo?
Jesper rohde: Teríamos	 que	 garantir	 uma	 faixa	 de	
frequência	com	uma	média	de	entre	50	e	100	bits,	se	
conseguirmos	isso	com	uma	rede	4G,	haveria	hipótese	
de	 fazer.	 câmaras	 ENG	 poderiam	 emitir	 desde	 locais	
diferentes	por	esse	sistema	já	que	uma	câmera	HD	con-
some	em	torno	de	10	MBits	por	segundo,	o	que	 faria	
possível	a	conexão.

revista da Set: a anatel aprovou a destinação da faixa 
de 700 MHz para serviços de telecomunicações. a fIfa 
quer 4g nas cidades-sedes, desta forma o serviço po-
deria chegar ao Brasil?
Jesper rohde: Isso	é	um	grande	desafio	para	as	opera-
doras	porque	terão	de	fornecer	pelo	menos	30	MB	na	
faixa	de	700	MHz,	uma	coisa	que	seria	impossível	atra-
vés	de	fibra	óptica.	

revista da Set: as emissoras de tv afirmam que o lte 
causa interferência de sinal, a ericsson realizou algum 
estudo nesse sentido?
Jesper rohde: Nossa	 posição	 em	 relação	 à	 interfe-
rência	é	clara.	Nós	fizemos	implantações	em	diferen-
tes	faixas	-	700,	450,	800,	900,	1900	–	o	que	interes-
sa	é	fazer	o	planejamento	e	a	gestão	de	interferência	
em	 todas	 essas	 faixas.	 Precisamos	 analisar	 caso	 a	
caso	e,	se	for	preciso,	utilizar	filtros	específicos	que	
possam	atenuar	a	interferência	gerada	naquele	mo-
mento.	Precisamos,	primeiro,	planejar	o	uso	da	faixa	
de	frequência	e,	segundo,	definir	o	espaçamento	das	
diferentes	 utilizações,	 o	 que	 chamamos	de	 “banda	
de	 guarda”.	Se	 isso	 for	 implementado	 conforme	as	
normas	não	vai	trazer	interferência.
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reportagem | Faixa de 700 MHz

Testes da SET revelam 
interferências do 4G 
na TV Digital
A banda larga móvel 4G/LTE na faixa de frequência de 700 MHz 
poderá causar interferências prejudiciais em milhões de televisores, 
revela estudo da Universidade Mackenzie/SET anunciado em 
coletiva de imprensa realizada em São Paulo. Segundo o estudo, 
a introdução dos sistemas de banda larga móvel 4G/LTE na faixa 
de frequência de 700 MHz poderá causar interferências prejudiciais 
em milhões de televisores, caso medidas adequadas de mitigação 
não sejam adotadas. Por Fernando Moura
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a preocupação	com	a	interferência	da	LTE	na	TV	di-
gital	operando	em	faixas	adjacentes	vem	crescen-
do	nos	últimos	anos,	com	o	desenvolvimento	dos	

planos para o uso do dividendo digital pela banda larga 
móvel.	a	SET	vem	estudando	o	tema	e	acompanhando	
os	trabalhos	em	outros	países	e	na	UIT.	Em	2013,	trouxe	
para	o	Minicom	e	a	anatel	uma	rica	interação	com	em-
presas	e	entidades	reguladoras	da	França,	reino	Unido,	
Japão,	 austrália	 e	 alemanha.	 Também	promoveu	dois	
seminários	de	grande	profundidade	 técnica,	que	 con-
taram	com	a	participação	do	Ministério	das	comunica-
ções	do	Japão,	do	Minicom	e	da	anatel.

Na	quinta-feira	 12	de	 fevereiro	de	2014,	 a	 entidade	
apresentou	em	São	Paulo	a	conclusão	dos	testes	reali-
zados	durante	sete	meses	pela	Universidade	Presbite-
riana	Mackenzie,	a	partir	de	um	convênio	realizado	com	
a	Sociedade	Brasileira	de	Engenharia	de	Televisão	(SET).

Segundo	o	estudo,	realizado	pelo	Laboratório	de	TV	
Digital	 da	 universidade	 e	 já	 submetido	 ao	Ministério	
das	comunicações	e	à	anatel,	a	 interferência	prejudi-
cial	no	caso	da	recepção	de	TV	digital	significará	inter-
rupção	na	recepção	da	programação,	 imagens	conge-
ladas	ou	tela	negra.	“Em	todos	os	países	que	iniciaram	
a	 regulamentação	 para	 operação	 do	 serviço	 móvel	
celular	em	faixa	adjacente	à	de	televisão,	as	questões	

de	 interferência	entre	os	serviços	estão	no	cerne	das	
discussões”,	disse	aos	jornalistas	Olímpio	José	Franco,	
presidente	da	SET.	

Ele	explicou	que	a	resolução	625/2013	da	anatel	
estabeleceu	que	o	4G/LTE	ocupe	a	faixa	de	frequên-
cia	 de	698	 a	806	MHz,	 que	 ficou	 conhecida	 como	
a	faixa	de	700	MHz,	adjacente	à	de	470	a	698	MHZ	
que	continua	destinada	no	Brasil	à	TV	aberta.	Essa	
mesma	 resolução	 especifica	 parâmetros	 técnicos	
demasiado	 brandos	 para	 assegurar	 a	 convivência,	
porém	vincula	a	licitação	da	faixa	de	700	MHz,	pre-
vista	para	este	ano,	ao	estabelecimento	de	um	 re-
gulamento	para	a	resolução	das	situações	de	inter-
ferências	prejudiciais.	

“Os resultados obtidos nos testes realizados pela 
Universidade	 Mackenzie	 mostram	 que,	 nos	 casos	
críticos,	 para	 preservar	 a	 qualidade	 da	 recepção	 do	
sinal	 de	TV,	 é	 necessária	 uma	 combinação	de	diver-
sas	medidas	de	mitigação.	Entre	elas,	alterações	das	
antenas,	adição	de	filtros	nos	televisores	e	nos	trans-
missores	LTE”,	disse	Franco,	preocupado	com	o	futuro	
das emissoras de TV Digital. 

a	 interferência	 prejudicial	 no	 caso	 da	 recepção	
de	 TV	 Digital	 significa	 interrupção	 na	 recepção	 da	
programação,	 imagens	 congeladas	 ou	 tela	 negra.	
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Faixa de 700 MHz

Interferência	 é	 um	 fenômeno	 físico	 eletromagné-
tico	 sempre	 presente	 no	 uso	 de	 faixas	 adjacentes	
por	 serviços	distintos.	Ela	decorre	de	valores	dife-
renciados	de	potência,	de	emissões	fora	da	banda	
ou	 de	 espúrios	 e	 depende	 das	 características	 dos	
serviços	 e	 dos	 seus	 respectivos	 equipamentos.	 a	
UIT	 define	 três	 tipos	 de	 interferência:	 permitida:	
níveis	quantitativos	definidos	em	sua	regulamenta-
ção	para	fins	de	compartilhamento	e	coordenação;	
aceitável:	níveis	além	dos	limites	da	permitida,	mas	
acordada	 entre	 dois	 ou	 mais	 países	 para	 fins	 de	
uma	coordenação	especifica;	e	prejudicial:	aquela	
que	degrada,	obstrui	ou	 interrompe	um	serviço	de	
radiocomunicação.

Nos	testes	da	Universidade	Mackenzie,		mediu-se	os	
valores	de	relações	de	proteção	e	limiar	de	saturação	
que	definem	a	convivência	entre	os	sistemas	LTE	e	TV	
Digital	 em	bandas	adjacentes,	para	alguns	dos	 siste-
mas	de	recepção	de	TV	mais	comuns	no	Brasil.

Os	valores	de	“relação	de	proteção”	e	de	“limiar	
de	 saturação”	 obtidos	 são	 característicos	 do	 caso	
brasileiro,	 pois	 expressam	 a	 relação	 entre	 a	 base	
instalada	de	recepções	 ISDB-T	e	o	arranjo	de	 frequ-
ências,	a	banda	de	guarda,	os	níveis	de	potência,	a	
máscara	de	emissão	e	demais	especificações	a	 se-
rem	observadas	pelos	sistema	LTE	conforme	resolu-
ção	nº	625/2013	da	aNaTEL.	

Na	medição	desses	valores,	que	definem	as	condi-
ções	de	 convivência,	 a	 caracterização	dos	 receptores	
foi	etapa	essencial	do	trabalho,	pois	permitiu	quantifi-
car	a	degradação	de	desempenho	de	receptores	típicos	
do	mercado	nacional	em	presença	de	sinais	interferen-
tes	em	banda	adjacente.

Esses	resultados	permitem	concluir,	afirma	Franco,	
que	para	“permitir	a	convivência	harmônica	entre	LTE	
na	faixa	de	700MHz	e	TV	há	que	realizar	ajustes	nas	es-
pecificações	LTE	definidas	pela	resolução	no	625/2013	
da	 aNaTEL,	 bem	 como	 definir	 uma	 série	 de	 procedi-
mentos	de	mitigação	para	evitar	ou	resolver	os	casos	
de	interferência	prejudicial	oriundos	das	emissões	LTE	
na	TV	Digital”.

Para	 Gunnar	 Bedicks	 Jr.,	 pesquisador	 responsável	
pelo	Laboratório	de	TV	Digital	da	Universidade	Presbi-
teriana	Mackenzie,	a	 interferência	é	clara	e	provocará	
problemas	na	recepção	do	sinal	de	TV	Digital	aberta.

Gunnar	explicou	que	os	sinais	interferentes	dos	sis-
temas	móveis	LTE	foram	obtidos	por	Geradores	de	Sinal	
Vetorial,	de	desempenho	reconhecido	pelo	mercado	de	
Telefonia	Móvel.	No	entanto,	para	precisão	dos	resulta-
dos,	o	sinal	na	saída	dos	Geradores	foi	testado	para	se	
certificar	de	que	satisfaziam	as	especificações	de	emis-
são	espectral	determinadas	pelas	recomendações	ITU-
-r	 e	pelos	Padrões	ETSI,	 gerados	pelo	 3rd	Generation	
Partnershipp	Project	(3GGPP).	

Gunnar	Bedicks	Jr,	pesquisador	responsável	pelo	estudo	
afirmou	que	um	dos	principais	geradores	de	interferência	
serão	as	estações	de	radio	Base.
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ana	Eliza	Faria	e	Silva,	diretora	de	tecnologia	da	SET	
disse	que	o	“filtro	é	imprescindível,	mas	não	assegura	a	
convivência	em	todos	os	casos”.
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Faixa de 700 MHz

Principais medidas
Para	a	SET	é	preciso	que	a	anatel	crie	requisitos	téc-

nicos	e	 imponha	obrigações	às	operadoras	de	teleco-
municações	na	operacionalização	de	medidas	de	miti-
gação	que	evitem	as	interferências	sobre	as	recepções	
de sinais digitais dos televisores dos telespectadores. 

Entre as medidas propostas pela entidade para per-
mitir	a	convivência	do	4G/LTE	e	da	TV	digital	em	faixas	
adjacentes,	está	a	revisão	dos	sistemas	domésticos	de	
recepção	de	TV,	em	sua	ampla	maioria	 frágeis	e	anti-
gos.	“a	necessidade	de	reformular	o	parque	doméstico	
de	antenas	de	recepção	implica	em	custos	expressivos,	
que	ainda	precisam	ser	calculados,	e	num	enorme	de-
safio	logístico.	Também	impõe	aos	profissionais	da	SET	
a responsabilidade de apoiar o desenvolvimento de 
profissionais	e	a	especificação	de	equipamentos	ade-
quados	a	essa	tarefa”,	observa	Franco.

as	primeiras	medidas	de	mitigação	são	a	instalação	
de	filtros	nos	receptores	de	TV	Digital	e	nos	transmis-
sores	das	ErBs	LTE.	a	instalação	de	filtro	nos	transmis-
sores	das	ErBs	tem	o	objetivo	de	reduzir	tanto	quanto	
possível	as	emissões	interferentes.	Em	contrapartida,	a	
instalação	de	filtros	nos	receptores	de	TVD	visa	aumen-
tar	a	sua	proteção	contra	as	interferências.

Para	 a	SET,	 os	 recursos	 necessários	 a	minimizar	 o	
impacto	 ao	 telespectador	 não	 se	 limitam	 ao	 desen-
volvimento	 e	 a	 fabricação	 de	 filtros,	 mas	 incluem	 a	
disponibilidade	de	mão	de	obra	treinada	e	habilitada	
a	 alterar	 significativamente	 os	 sistemas	 de	 recepção	
incluindo	 a	 troca	de	 eletrônicos	 e	 amplificadores,	 in-
clusão	de	filtros,	 reapontamento	e	 troca	das	antenas	
de	recepção	de	TV,	adequação	de	infraestrutura	e	cabe-
amento,	e,	finalmente,	a	substituição	de	sistemas	sim-
ples	de	recepção	interna	por	sistemas	mais	complexos	
de	recepção	com	antenas	externas	ou	coletivas.

De	todas	as	formas,	o	estudo	da	SET	afirma	que	a	in-
trodução	de	filtros	como	técnica	de	mitigação	de	inter-
ferência	busca	reduzir	as	emissões	fora	de	banda	pelo	
sistema	 interfererente	 e	 a	 robustez	 a	 essas	 emissões	
pelo	 sistema	 interferido,	 melhorando	 o	 desempenho	
dos	respectivos	sistemas	de	transmissão	e	de	recepção.	
Note-se	que	as	filtragens	são	complementares	e	devem	
ser aplicadas simultaneamente para viabilizar a convi-
vência	nos	cenários	considerados.

Preocupações
Nos	casos	críticos,	além	de	filtros,	medidas	de	mi-

tigação	que	reduzem	a	relação	de	proteção	requerida	
e,	portanto,	 reduzem	 também	os	 requisitos	de	acS	e	
acLr,	devem	ser	também	consideradas.

Para	ana	Eliza	 Faria	e	Silva,	diretora	de	 tecnologia	
da	 SET,	 o	 “filtro	 é	 imprescindível,	 mas	 não	 assegura	
a	convivência	em	todos	os	casos”.	Para	ela,	para	que	
as	 pessoas	 continuem	 vendo	 TV	 aberta,	 será	 preciso	

cuidar	dos	telespectadores,	“adequar	as	suas	antenas	
de	 recepção,	 trocar	 os	 amplificadores	 dos	 prédios	 e	
adequar	a	 infraestrutura	e	cabeamento	para	que	con-
tinuem	recebendo	o	sinal	de	TV	Digital”.

ana	Eliza	acredita	que	“será	preciso	mexer	no	siste-
ma”	e	“revisar	os	parâmetros	da	 licitação	da	faixa	de	
700	MHz	para	este	conter	especificações	mais	rígidas	
que	possam	mitigar	a	interferência”.

Ela	afirma	que	a	situação	como	está	colocada	hoje	
é	grave,	já	que	mais	de	50%	das	residências	da	cidade	
de	São	Paulo	contam	com	antenas	internas,	que	serão	
gravemente	prejudicadas	pela	 introdução	do	sinal	de	
LTE.	 “além	do	 filtro,	 precisamos	 que	 fique	 clara	 qual	
é	a	banda	de	guarda	que	separará	a	 radiodifusão	da	
banda	larga	móvel,	a	que	temos	hoje		é	muito	estreita	
e	prejudicará	muito	a	recepção	do	sinal	de	TV	Digital”.

O	professor	Gunnar	afirmou	existir	interferência	dos	
canais	próximos	ao	canal	de	TV	devido	ao	sistema	de	
filtros	 instalado	 no	 receptor.	 “	 É	 notável	 o	 aumento	
na	 degradação	 da	 robustez	 dos	 receptores	 de	 TV	 em	
teste	 para	 os	 canais	 superiores,	 com	 relação	 a	 inter-
ferência	do	sinal	de	LTE	de	Uplink.	Esse	fato	se	deve,	
entre	 outros	motivos,	 à	 somatória	 das	 características	
da	resposta	em	frequência	do	tracking	filter,	com	a	ca-
racterística	de	 resposta	em	 frequência	do	filtro	de	 FI.	
Uma	função	importante	dos	filtros	de	tracking	nos	re-
ceptores	de	TV,	é	a	de	atenuar	o	sinal	de	frequência	de	
imagem.	Um	valor	típico	da	especificação	da	“rejeição	
de	imagem”	de	um	receptor	de	TV	é	da	ordem	de	50	dB,	
sendo	o	principal	responsável	por	esta	rejeição	o	filtro	
de	tracking.	Outra	função	é	a	de	atenuar	a	interferência	
dos	canais	adjacentes.	Porém,	a	curva	de	resposta	dos	
filtros	de	tracking	varia	de	canal	a	canal,	sendo	a	seleti-
vidade	menor	nos	canais	de	TV	de	frequência	mais	alta.	
Esta característica está presente tanto para o can tuner 
quanto	para	o	silicon	tuner”.

Na	próxima	edição	da	revista	da	SET	publicaremos	
um	resumo	do	dossiê	entregue	pela	SET/Universidade	
Mackenzie	ao	Ministério	das	comunicações	e	à	anatel.

Edifícios	na	av.	da	consolação	à	e	av.	roberto	Marinho	
à	direita	na	cidade	de	São	Paulo,	mostra	caso	de	
potencial	interferência.
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reportagem | campus Party 7

Reinventando a 
Televisão

a sétima	edição	do	mais	importante	evento	de	tec-
nologia,	inovação	e	cultura	digital	da	américa	La-
tina,	o	campus	Party	7	(cPBr7),	ocorreu	entre	os	

dias	27	de	janeiro	e	2	de	fevereiro,	no	anhembi	Parque,	
na	 capital	 paulista,	 e	 atraiu	 cerca	 de	 130	mil	 visitan-
tes	à	arena	e	à	Open	campus	(área	gratuita).	Oito	mil	
campuseiros	brasileiros	e	de	outros	 	 17	países,	como	
Eslovênia,	rússia	e	Suécia,	se	abrigaram	em	cinco	mil	
barracas.	Esses	jovens,	na	maioria	homens	(75%)	com	
idades	 entre	 18	 e	 29	 anos	 (74%),	 acompanharam	 as	
500	horas	de	conteúdo	promovido	pelos	mais	de	700	
palestrantes,	três	workshops	e	outros	espaços	de	inte-
ração	dos	participantes.

Os	64	mil	m²	de	área	de	evento	receberam	internet	
de	40	GB,	capacidade	que	poderia	abastecer	uma	cida-
de	de	4,5	milhões	de	pessoas.	18KWa	de	energia	foram	
consumidas,	 150	 mil	 litros	 de	 água	 potável	 distribu-
ídos,	e	62	mil	quilos	de	alimentos	foram	produzidos.	

Durante	o	evento	se	realizaram	inúmeras	palestras	
que	se	estenderam	por	mais	de	500	horas	dividas	em	
diferentes	palcos	instalados	no	centro	de	convenções.	
Também	houve	diversos	workshops	e	demonstrações	
de	 inovação	 tecnológica	para	quase	 todos	os	gostos.	
Um	dos	temas	abordados	nas	palestras	foi	“a	nova	te-
levisão	e	os	seus	desafios”	que	para	Salustiano	Fagun-
des,	cEO	da	HXD	Smart	Solutions	e	membro	da	Socie-
dade	Brasileira	de	Engenharia	de	Televisão	(SET),	são	
fundamentais	no	nosso	tempo.	

“a	televisão,	os	telespectadores	e	o	ecossistema	
da	televisão	está	mudando	rapidamente	“,	afirmou	
em	 entrevista	 à	 revista	 da	 SET.	 “a	 TV	 tradicional	
vai	 continuar	 existindo	porque	 ela	 tem	uma	vanta-
gem competitiva muito importante sobre os demais 
suportes	 que	 é	 a	 sua	 história.	 Enquanto	 os	 novos	
players	de	tecnologia	estão	apreendendo	a	fazer,	a	
TV	 aberta	 o	 faz	 e	muito	 bem	 há	meio	 século.	Mas	

Série de palestras realizadas durante o Campus Party 7, em 
São Paulo, colocaram na agenda temas importantíssimos 
como a reinvenção da Televisão, o futuro do sinal aberto 
de TV, a TV por assinatura, os novos formatos e conteúdos 
audiovisuais e fundamentalmente como a indústria vai ter 
de se reformular até o fim da segunda década do século 
XXI. Nesta reportagem abordamos ainda algumas invenções 
nacionais apresentadas no evento Por Fernando Moura
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seja	como	for,	precisam	mudar	e	repensar	sua	forma	
de	fazer”,	disse	Fagundes.	

Fagundes abriu a série de palestras sobre televi-
são	 com	 o	 tema,	 “O impacto do digital nos novos 
formatos de conteúdos audiovisuais: Quais os desa-
fios e as oportunidades para os produtores brasilei-

ros?”,	 realizada	no	palco	principal	do	evento.	Dela	
participaram	 Vera	 Zaverucha,	 diretora	 da	 ancine;	
Diego	Higgins,	YouTube	Platform	Partnership	Mana-
ger	–	LaTaM;		Luis	Bianchi,	gerente	de	marketing	di-
gital	da	Philips/TP	Vision;	e	cosette	castro,	profes-
sora	do	mestrado	em	comunicação	na	Universidade	
católica	de	Brasília	(UcB).

Para	 Fagundes,	 mediador	 da	 discussão,	 “os	 usu-
ários	 têm	 hoje	 ao	 seu	 dispor	 tecnologias	 que	 permi-
tem	produzir	os	seus	próprios	conteúdos	em	diversos	
formatos	e	 transmiti-los	pela	 internet.	Por	outro	 lado,	
os	canais	 tradicionais	de	 televisão	em	 todo	o	mundo	
estão	experimentando	novos	formatos	utilizando	cada	
vez	mais	o	digital	e	aproximando	a	TV	da	Web.	Por	aqui	
as	 iniciativas	 para	 fomentar	 criação	 e	 negócios	 com	
conteúdos	digitais	ainda	são	embrionárias,	mas	já	de-
monstram	o	grande	potencial	que	temos	devido	à	nos-
sa	ampla	diversidade	cultural”.	

O	executivo	de	Youtube,	Diego	Higgins,	disse	à	revis-
ta	da	SET	que	é	preciso	“reinventar	a	TV”	e	pensar	nela	
como	um	sistema	“digital”	com	“multi-telas”	capaz	de	
ser	reproduzido	em	todos	os	lados	e	sem	fronteiras,	por	
isso,	ele	conta	que	a	empresa	está	fechando	parcerias	
com	firmas	aeronáuticas	e	com	montadoras	de	carros.	

Para	Higgins,	dependendo	da	plataforma	que	se	uti-
lize	é	preciso	estabelecer	formas	de	ver	e	produzir	TV.	
“a	pessoa	que	está	em	um	avião	acessa	o	Youtube	para	
ver	 os	mesmos	 conteúdos	que	assistiria	 na	 sua	 casa	
ou	 celular.	O	que	precisamos	 é	disponibilizar	 o	mes-
mo	conteúdo	em	diferentes	plataformas,	mas	sabendo	
que	não	necessariamente	o	mesmo	conteúdo	será	as-
sistido	em	 todos	os	 lugares.	 Esse	é	o	nosso	desafio,	

a	sétima	edição	do	mais	importante	evento	de	tecnologia,	
inovação	e	cultura	digital	da	américa	Latina,	o	campus	
Party	7	teve	mais	de	130	mil	visitantes.
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a	professora	cosette	castro	(UcB)	defendeu	a	TV	Digital	pública	e	gratuita	como	uma	forma	de	desenvolvimento	social.
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estabelecer	parâmetros	e	procurar	oferecer	diferentes	
formatos	para	cada	opção”.	

ante	a	pergunta	da	revista	da	SET	sobre	se	o	You-
tube	 pretende	 ser	 uma	 espécie	 de	 plataforma	 de	 TV 
Everywhere,	Higgins	 foi	 claro:	 “com	certeza,	essa	é	a	
nossa	ideia.	Distribuir	conteúdos,	democratizar	o	con-
teúdo	sem	desvalorizar	a	qualidade	técnica	dele”.	

tv 3.0 
Luis	Bianchi,	da	Philips,	vai	mais	longe.	Ele	afirmou	

que	em	2014	serão	vendidos	no	Brasil	mais	de	7	mi-
lhões	de	smart	TVs	e	que	a	 implantação	da	TV	Digital	
e	o	switch-off	estão	alavancando	as	vendas	e	o	acesso	
dos	usuários	às	plataformas	que	as	empresas	produto-
ras	de	smart	TVs	estão	criando.

Ele	afirma	que	o	futuro	da	TV	é	a	TV 3.0.	“acredita-
mos	que	a	TV	linear	OTT	irá	explodir	junto	com	o	suces-
so do VoD,	liderados	por	Netflix.	Para	nós,	a	tendência	
é	que	 tudo	se	arquive	na	nuvem	e	se	assista	através	
das	plataformas	que	estão	incluídas	nas	novas	TVs.”	

De	 fato,	 para	 Bianchi	 o	 futuro	 são	 as	 “Smart 
Home”,	 ou	 seja,	 casas	 conectadas	 onde	 existam	
diversas	opções	de	visualização	 ligadas	através	de	
banda	larga	de	internet.	“Teremos	uma	distribuição	
de sinal mais democrática. Todos os usuários pode-

rão	aceder	a	todo	tipo	de	conteúdos	sem	grelhas	de	
programação	e	restrições.”	

“Em	 muito	 pouco	 tempo	 essas	 casas	 terão	 como	
ponto	chave	uma	conexão	de	banda	larga	sem	fios	des-
de	onde	poderão	controlar	vários	devices	e	multi-telas	
assistindo	conteúdos	armazenados	na	nuvem	livres	ou	
on-demand	e	nas	plataformas	das	TVs”,	afirma	Bianchi.	
Para	ele,	no	futuro	já	não	haverá	necessidade	de	ter	um	
sistema de TV por assinatura ou antena para receber o 
sinal	de	TV	aberta.	“Nas	plataformas	das	TVs	os	usuá-
rios	poderão	aceder	a	todos	os	conteúdos.”	

a	professora	cosette	castro	fez,	no	campus	Party	7,	
um apelo importante ao aumento do investimento da TV 
aberta	na	interatividade	e	no	projeto	Brasil 4d (noticia-
do	nesta	revista	em	edições	anteriores)	afirmando	que	
a	internet	é	um	meio	de	campo	para	que	as	novas	pla-
taformas	possam	trabalhar,	mas	que	a	TV	Digital	pode	
ser	outra	forma	de	levar	interação	aos	telespectadores.	

Para	ela,	o	processo	da	TV	Digital	no	Brasil	superou	
o	debate	puramente	 tecnológico	e	passou	a	envolver	
mais	 intensamente	 a	 discussão	 sobre	 conteúdo.	 “No	
caso	do	Brasil	4D,	desenvolvedores	de	software	e	pro-
fissionais	da	comunicação,	do	audiovisual,	da	arte,	do	
design,	 da	 engenharia	 e	 da	 informática	 estão	 traba-
lhando	em	conjunto”.	



www.rossvideo.com 
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cosette	 disse	 à	 revista	 da	 SET	 que	 pode	 haver	
muitas	plataformas,	mas	a	linguagem	de	todas	elas	é	
televisiva.	 “Independentemente	 da	 plataforma	 tecno-
lógica,	todas	usam	linguagem	audiovisual	televisiva”,	
e	não	só,	“eles	utilizam	isso	para	produzir	conteúdos,	
por	isso	continuamos	a	defender	a	TV	Digital	aberta	no	
Brasil”	e	com	ela,	os	“benefícios	da	progressão	do	au-
mento	da	distribuição	no	País”.	

a	palestra	“A televisão e os novos desafios tecnoló-
gicos”	travou	uma	interessante	discussão	sobre	o	futu-
ro	da	TV,	o	modelo	de	negócio	e	os	avanços	tecnológi-
cos	que	aconteceram	nos	últimos	10	anos	e	mudaram	
drasticamente	a	forma	de	produzir,	captar	e	emitir	pro-
duções audiovisuais no Brasil e no mundo. 

realizada	no	palco	Pitágoras,	se	discutiu	nela	a	evo-
lução	da	tecnologia	que	culminou	na	convergência	da	
televisão	e	da	internet.	Para	o	mediador	e	curador	des-
ta	série	de	discussões,	Salustiano	Fagundes,	“com	um	
número	cada	vez	maior	de	usuários	de	dispositivos	co-
nectados,	a	transmissão	televisiva	vem	exigindo	o	uso	
de	novas	tecnologias	para	o	gerenciamento,	de	forma	
integrada	e	escalável,	de	conteúdos	digitais”.	

assim,	 segundo	 ele,	 “o	 painel	 apresentou	 con-
ceitos,	 demonstrou	 cases	 e	 explicou	 como	 solu-
ções de cloud computing e big data podem	ajudar	
a	construir	a	nova	televisão”.	Discutiram	este	tema	
cezar	Taurion,	 chief	evangelist	da	 IBM	Brasil;	Mar-
cello	 azambuja,	 diretor	 da	 área	 de	 Webmedia	 na	
Globo.com;	 José	 Papo,	 tech	 evangelist	 da	 amazon	
Web	Services	para	a	américa	Latina;	e	andré	altieri,	

responsável pelo mercado de mídia e entretenimen-
to	na	cisco	do	Brasil.	

Nela,	Marcello	azambuja,	da	rede	Globo,	afirmou	
que	é	preciso	“agregar	valor	ao	consumo	de	TV	tra-
dicional”	e	a	“proposta	de	negócio	tem	de	estar	em-
basada	em	um	modelo	que	banque	a	tecnologia”.	

a	Globo	 já	 esta	mudando	algumas	 coisas	 abrin-
do	 conteúdos	 da	 TV	 na	 internet,	 disse	 azambuja.	
“Estamos agregando valor a assinatura de TV com a 
possibilidade do telespectador poder assistir conte-
údos	na	internet,	como	por	exemplo	com	os	canais	
Telecine,	cujos	conteúdos	o	assinante	pode	assistir	
em	qualquer	momento”.	

Para	o	diretor	da	área	de	Webmedia	da	rede	Globo	
esta	é	a	resposta	da	TV	tradicional	“à	evolução	tecno-
lógica	e	de	consumo.	Se	agregamos	mais	valor	ao	con-
sumo	que	o	usuário	já	tem,	alimentamos	a	cadeia	de	
valor	dos	assinantes	com	uma	nova	oferta	nessa	nova	
mídia	que	é	a	internet”.	

Essa	mudança	é	inevitável,	segundo	azambuja,	e	as	
estatísticas	mostram	isso.	O	Executivo	da	rede	Globo	
disse	no	campus	Party	7	que	o	portal	www.globo.com 
tem	uma	média	de	20	milhões	de	usuários	únicos	por	
mês	e	460	milhões	de	vídeos	assistidos	por	esses	visi-
tantes com um potencial de crescimento muito grande. 

Para	ele,	a	mudança	está	chegando,	por	isso	é	ne-
cessário	que	as	empresas	de	mídia	se	preparem	para	
isso.	 “Temos	de	 ver	 como	as	 empresas	de	 vídeo	 vão	
responder para um cenário onde as pessoas assistam 
mais	vídeos	na	internet	que	na	TV”.	

No	campus	Party	7	foi	discutido	o	futuro	da	TV	no	Brasil	e	no	mundo.
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cezar	 Taurion,	 chief	 evangelist	 	 da	 IBM	 Brasil,	 foi	
mais	além.	Segundo	ele,	a	internet	está	mudando	gra-
dualmente	 o	 modelo	 de	 negócio	 da	 TV	 tradicional	 e	
com essa mudança vai acabar o modelo atual. 

“a	grande	 transformação	vai	 se	dar	 no	modelo	de	
grade	e	horário	nobre	com	uma	percentual	de	 fatura-
mento	muito	alto	nesse	espaço	e	uma	grade	fixa.	No	
mundo	da	 internet	ficar	preso	ao	horário	não	faz	par-
te	do	modelo.	acessamos	aos	conteúdos	na	hora	que	
queremos	sem	sermos	obrigados	a	assistir	ao	horário	
que	a	emissora	quer.	aí	está	a	grande	incompatibilida-
de	do	modelo”,	disse	Taurion.	

Para	 ele,	 a	 medida	 que	 a	 televisão	 se	 for	 “entra-
nhando	na	 internet,	o	modelo	passa	da	grade	para	o	
programa	e	isso	muda	a	maneira	de	fazer	dinheiro	por-
que	acaba	o	horário	nobre”,	por	isso	“a	TV	tradicional	
não	vai	desaparecer	porque	vivemos	em	um	país	desi-
gual,	mas	sim	vai	mudar,	se	transformar	em	termos	de	
modelo	de	negócio.	Vamos	ver	as	emissoras	saindo	de	
um modelo meio nudista com grade para um modelo 
mais	eficiente	que	junte	a	TV	e	a	internet”.	

Taurion	afirma	que	hoje	a	 internet	é	a	plataforma	e	
nela	a	“grade	passa	a	ser	muito	mais	flexível,	a	exceção	
de	 algumas	 coisas	 que	 não	 vão	mudar.	 as	 emissoras	
têm	de	ser	mais	receptivas	às	mudanças	e	ver	a	internet	
como	uma	parceira	e	não	mais	como	uma	concorrente”.	

José	Papo,	tech	evangelist	da	amazon	Web	Services	
para	a	américa	 Latina,	 afirmou	no	cP7	que	é	preciso	
“pensar	 em	modelos	 disruptivos,	 romper	 com	 o	 que	
existe	até	hoje”	e	analisar	como	“a	indústria	 interage	
entre	si”.	Para	ele	é	fundamental	que	os	produtores	de	
conteúdo	saibam	que	tem	uma	força	muito	grande	no	
sistema	atual	e	que	sem	ela	não	há	TV.	

CâMERA DE REGISTRO NOTURNO

a empresa	mineira	cotelek	lançou,	na	campus	
Party	 7,	 a	 câmera	 Full	 HD	 303	 c3	 Tech.	 Um	
equipamento	com	registro	noturno,	suporte,	

conexão	USB,	 tela	 LcD	de	2,4	polegadas	giratória	
de	270	graus,	com	lente	cMOS	WXGa	HD.	

Não	é	uma	câmera	broadcast,	mas	sim	um	equi-
pamento	que	pode	ser	utilizado	para	registro	e	gra-
vação	em	set	de	gravação,	ou	como	câmera	de	su-
porte.	 Essa	câmera	 foi	desenhada	e	desenvolvida	
por	engenheiros	brasileiros	em	Varginha/MG.		

Segundo	alexandre	Oliveira,	analista	de	produto	
de	cotelek,	a	câmera	pode	gravar	vídeo	com	infraver-
melho	(6	LED)	em	formato	de	vídeo	aVI	com	resolu-
ções	de	1280x720,	720x480,	640x480	pixels	@30fps.	

O	microfone	e	altofalante	estão	embutidos.	“Não	
queremos	concorrer	com	outros	produtos	do	merca-
do,	por	exemplo,	com	a	GoPro.	Nossa	câmera	é	uma	
solução	simples	de	registro.	O	que	interessa	é	que	
é	um	produto	nacional”,	disse	Oliveira	à	revista	da	
SET	no	estande	da	marca.	

a	câmera	possui	bateria	de	lítio	removível,		gra-
vação	 de	 vídeo	 em	 cartão	 SD	 (1-32GB),	 interface	

USB	2.0	(480Mbps),	e	alimentação	através	de	car-
regador veicular ou bateria. 

cotelek	é	fabricante	e	distribuidor	de	periféricos	
de	informática	no	Brasil,	gera	mais	de	500	empre-
gos	diretos	e	indiretos,	com	uma	área	110.000	m2,	
localizada	em	Varginha/MG,	contando	com	o	siste-
ma	de	logística	para	distribuição	de	seus	aparelhos	
no	território	nacional,	com	filiais	em	São	Paulo\SP	e	
São	Bento	do	Sul\Sc.	

Salustiano	Fagundes,	cEO	de	HXD	Smart	Solutions	e	
curador	das	palestras	afirma	que	a	TV	tradicional	terá	de	
mudar	para	continuar	existindo.
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“antes	 produzíamos	 só	 para	TV,	 agora	 podemos	
fazer	para	diversas	plataformas,	por	isso	esses	pro-
dutores,	 essas	empresas	que	 só	 faziam	streaming,	
ou	 seja,	 estavam	 comprando	 os	 direitos	 de	 repro-
dução	 dos	 vídeos	 e	 os	 passando,	 agora	 também	
estão	 criando.	Por	 isso,	 a	amazom	esta	 investindo	
na	criação	de	conteúdos,	porque	o	conteúdo	neste	
momento	é	o	rei”,	disse	Papo.	

Finalmente,	andré	altieri,	responsável	pelo	mercado	
de	mídia	e	entretenimento	na	cisco	do	Brasil,	disse	aos	
presentes	que	o	futuro	das	emissoras	está	em	ter	fluxos	
completos	de	produção	em	datacenters	de	mídia	“mi-
grando	os	recursos	de	tráfego	tradicional	de	dados	para	
um	tráfego	diferente	na	nuvem	que	alivie	a	rede	e,	desta	
forma,	deixe	o	trafego	mais	simples	e	automático”.	

altieri	 acredita	 que	 é	 preciso	 quebrar	 sistemas	 e	
transformar	os	fluxos	de	trabalho	em	sistemas	“trans-
parentes	de	 forma	que	 funcionem	automaticamente	
permitindo	a	virtualização	dos	processos”.	

INOVAçãO BRASILEIRA

O campus	Party	7	trouxe	milhares	de	jovens	de	
diversos	pontos	do	país	e	exterior	a	São	Pau-
lo com as mais diversas ideias e inovações 

tecnológicas.	 Escolher	 alguma	 não	 foi	 tarefa	 fácil,	
mas	a	revista	da	SET	decidiu	ficar	com	o	“servo	Mo-
tor,”	de	Hugo	Demiglio,	“developer e formaweb”	de	
ribeirão	Preto,	no	interior	de	São	Paulo,	pela	simpli-
cidade	do	sistema	e	a	utilidade	que	poderia	ter	em	
uma	pequena	emissora	de	TV	brasileira.

“Peguei	um	tripé	comum,	removi	o	suporte	que	
segura	a	câmera	e	prendi	nele	um	servo	motor,	que	
agora	fica	entre	os	pés	do	tripé	e	o	suporte	da	câ-

mera.	 com	 isso	 eu	 posso	 movimentar	 a	 câmera	
usando	o	servo	motor,	que	 tem	um	angulo	de	 ro-
tação	de	180º”,	explicou	na	sua	mesa	de	trabalho.	

“Para	 controlar	 o	motor,	 uso	 um	 arduino	 nano	
girando	a	câmera	de	forma	aleatória.	Mas	há	diver-
sas	aplicações	possíveis	com	este	hardware,	como	
controle	da	direção	da	câmera	remotamente,	dire-
cionar	a	câmera	para	onde	tem	movimento	usando	
sensores ou até mesmo seguir uma pessoa usan-
do	processamento	digital	de	imagens	em	conjunto	
com	sensores	de	movimento”,	afirma	o	jovem.	

O	arduino	Nano	é	uma	versão	arduino	em	SMD	e	
possui	um	conector	para	cabos	Mini-USB	para	grava-
ção.	Esta	plataforma	de	prototipagem	eletrônica	de	har-
dware	livre,	que,	segundo	Demiglio,	é	“projetada	com	
um	microcontrolador	atmel	aVr	de	placa	única,	 com	
suporte	de	entrada/saída	embutido,	e	uma	linguagem	
de	programação	padrão	que	é	essencialmente	c/c++”.	

O	equipamento	é	um	servo	motor	de	5	volts,	180º	
de	rotação,	engrenagens	em	metal,	dimensões	2.17	
in	x	1.73	in	x	0.75	in,	modelo	MG995.	“Nada	especial,	
mas com ele posso captar imagens o tempo todo e 
colocar na internet através de streaming e mostrar ao 
mundo	o	que	se	esta	acontecendo	aqui”,	justifica.	

“Estou	utilizando	um	serviço	da	LiveStream,	uma	
empresa	que	fornece	o	serviço	de	vídeo	streaming	
gratuitamente.	 Para	 o	 vídeo,	 o	 codec	 é	 o	H.264	 e	
para	o	áudio	é	o	aac.	O	que	importa	é	mostrar	o	que	
se	esta	passando	aqui	dentro,”	finaliza.	

Para	cezar	Taurion	as	emissoras	devem	iniciar	a	
flexibilização	da	grade	para	2020,	usando	a	internet	
como parceira.

Sistema	simples,	mas	operacional.	O	Servo	Motor	
permite	o	movimento	da	câmera	que	foi	mostrando	
via	streaming	o	que	se	passava	no	campus	Party	7.
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reportagem | TV Digital

Rede Legislativa de 
TV tem 21 cidades 
com sinal aberto e 
gratuito
Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleias Legislativas 
e Câmaras Municipais fecham 2013 com público potencial de 43 
milhões no sinal digital. A expansão no país continua assumindo 
que o apagão analógico decretado pelo Governo para janeiro de 
2015 terá benefícios, mas também pode trazer constrangimentos 
e interferências no sinal. Por Fernando Moura
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a rede	 Legislativa	 de	 TV	 Digital	 encerrou	 2013	com	sinal	aberto	em	21	cidades,	chegando	po-
tencialmente	a	43	milhões	de	brasileiros	com	a	

possibilidade	de	ter	acesso	gratuito	às	emissoras	do	
Poder	Legislativo,	em	um	projeto	associativo	do	qual	
fazem	parte	câmara	dos	Deputados,	Senado	Federal,	
assembleias	Legislativas	e	câmaras	Municipais.

a	 rede	 Legislativa,	 segundo	 explica	 a	 agência	
câmara	 Notícias,	 “garante	 sinal	 aberto	 e	 gratuito	
para	 a	 TV	 câmara,	 TV	Senado,	 TV	 assembleia	 e	 TV	
câmara	Municipal	ao	menor	custo	possível,	graças	
ao	recurso	da	multiprogramação	que	divide	o	canal	
em	quatro	emissoras”.

a	rede	Legislativa	agrega	os	canais	das	emisso-
ras	legislativas	dependendo	da	realidade	local.	São	
Paulo,	Fortaleza	e	Porto	alegre	já	contam	com	a	gra-
de	completa,	com	as	quatro	emissoras	no	ar:	61.1	TV	
câmara,	61.2	TV	assembleia,	61.3	TV	Senado	e	61.4	
TV	câmara	Municipal.

No	 geral,	 os	 canais	 da	 rede	 Legislativa	 estão	
alocados	no	canal	60	ou	61.	 Instituída	pelo	ato	da	
Mesa	da	câmara	dos	Deputados	nº	52,	de	17	de	ou-
tubro	de	2012,	a	rede	Legislativa	de	TV	Digital	“pro-
põe	a	abertura	dos	sinais	da	TV	câmara	Municipal,	
TV	assembleia	e	TV	câmara”.

a	rede	Legislativa	conta	com	o	recurso	da	multi-
programação	–	a	capacidade	técnica	do	sistema	de	
televisão	digital	de	dividir	um	canal	de	6	MHz	para	a	
transmissão	de	quatro	canais	de	TV.	Não	há	grade	de	
programação	 comum,	 cada	TV	 tem	a	 sua.	 as	 emis-
soras	da	rede	compartilham	infraestrutura	e,	assim,	
reduzem	os	custos	de	operação.

Segundo	o	comitê	Gestor	da	rede,	a	expansão	do	
sinal	da	rede	Legislativa	no	sistema	de	TV	Digital	é	
considerada	estratégica	para	a	câmara	dos	Deputa-
dos	 que,	 “por	meio	 da	metodologia	 de	 Gestão	 Es-
tratégica,	 prioriza	 projetos	 em	 seu	 fluxo	 decisório,	
adotando	as	diversas	ações	necessárias	à	sua	exe-
cução.	 Servidores	 das	 várias	 áreas	 da	 casa	 fazem	
parte	 do	 comitê	 Gestor	 da	 TV	 Digital.	 assim,	 a	 ex-
pansão	ganha	em	agilidade	nos	processos	internos	
e	em	importância	para	o	Parlamento”.

futuro
Evelin	Maciel,	 coordenadora	da	rede	Legislativa	

de	rádio	e	TV,	disse	à	revista	da	SET	que	a	expec-
tativa	é	de	que	as	emissoras	de	araraquara,	araras,	
assis,	 Botucatu,	 Bragança	 Paulista,	 campinas,	 ca-
raguatatuba,	 Franca,	 Itu,	 Jundiaí,	 Limeira,	 Marilia,	
Mogi	 das	 cruzes,	 Ourinhos,	 Penápolis,	 Presidente	
Prudente,	Santos,	São	carlos,	São	José	do	rio	Preto,	
Sorocaba,	em	São	Paulo,	e	Divinópolis,	Uberlândia,	
Lavras,	Montes	claros,	e	Pouso	alegre,	em	Minas	Ge-
rais,	entrem	em	operações	no	início	em	2014.	

“O	estágio	é	diferente	em	cada	uma	delas.	Muitas	já	
estão	licitando,	outras	estão	fazendo	o	projeto	técnico.	
Só	Sorocaba	ainda	está	em	processo	de	assinatura	do	
acordo.	a	câmara	dos	Deputados	já	solicitou	ao	Minis-
tério	das	comunicações	canal	de	TV	ou	rádio	para	mais	
de	400	municípios	brasileiros	interessados	em	ingres-
sar	à	rede	Legislativa”,	disse	Evelin.

Ela	afirma	que	neste	momento	a	rede	Legislativa	“é	
uma	 rede	 de	 TV	 Digital	 já	 em	 funcionamento.	 Usamos	
transmissores	digitais,	 sempre	em	multiprogramação,	e	
estamos	nos	preparando	para	fazer	uso	da	interatividade.	
a	importância	da	expansão	em	parceria	é	enorme,	porque	
otimiza	os	gastos	e	evita	duplicidade	de	esforços”.

Para	rodrigo	Lucena,	presidente	da	astral	(associa-
ção	Brasileira	de	Televisões	e	rádios	Legislativas)	e	di-
retor	da	TV	Legislativa	de	Minas	Gerais,	o	 futuro	está	
aí.	 “Nossa	 intenção	 é	 realizar	 seminários	 regionais	
para	 difundir	 a	 parceria	 entre	 os	 legislativos	 federal,	
estadual	e	municipal,	em	todo	o	Brasil.	ainda	há	muito	
desconhecimento	sobre	o	sistema	brasileiro	de	TV	Digi-
tal	e	suas	características.	Especialmente	no	âmbito	de	
casas	legislativas	municipais,	que	jamais	tiveram	expe-
riência	em	televisão,	será	muito	importante	uma	ação	
de	esclarecimento	e	de	 capacitação	de	profissionais.	
acreditamos,	por	isso	mesmo,	que	a	expansão	da	rede	
Legislativa	 abrirá	 um	 amplo	mercado	 para	 a	 atuação	
dos	profissionais	de	engenharia	de	 televisão,	consul-
tores	e	técnicos”.

Mas	para	que	se	realize	a	expansão	é	preciso	“apos-
tar	na	multiprogramação,	autorizada	para	os	canais	da	
União.	Ela	está	na	raiz	desta	experiência,	que	se	mos-
tra	 extremamente	 racional	 e	 econômica	 para	 o	 setor	
público,	uma	vez	que	permite	a	divisão	de	recursos	e	a	
soma	de	esforços	para	tornar	possível	a	presença	das	
emissoras	legislativas	em	boa	parte	do	território	nacio-
nal.	E	para	viabilizar	a	construção	de	uma	grade	míni-
ma	de	qualidade,	estamos	discutindo	e	estudando	as	
melhores	alternativas	para	compartilhar	as	produções,	
gratuitamente”,	afirma	Lucena.

Para	ele,	“um	bom	documentário	feito	por	uma	casa	
legislativa	 estadual,	 por	 exemplo,	 que	 tenha	 conteú-
do	 informacional	 e	 interesse	histórico	além	daquelas	
fronteiras,	poderá	ser	exibido	em	qualquer	outra	praça.	
Esta	disposição	de	fazer	tudo	de	forma	colaborativa	e	
solidária	 é	 uma	marca	 indelével	 e	 que	permite	 a	 for-
mação	desta	rede.	Num	futuro	próximo,	com	a	ajuda	
da	tecnologia,	vamos	realizar	produções	e	coberturas	
nacionais	conjuntas”.

composição
a	rede	Legislativa	é	formada	por	canais	cujas	estru-

turas	 foram	montadas	pelo	Senado	Nacional	e	outras	
pela	câmara	dos	Deputados.	Isso	porque	a	câmara	dos	
Deputados	 e	 o	 Senado	 possuem	 estruturas	 indepen-
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dentes.	 “São	 emissoras	 autônomas	 e	 com	 diretrizes	
um	pouco	diferenciadas,	 porém,	 com	a	mesma	natu-
reza.	Portanto,	são	parceiros	também	independentes.	
Ocorre	que,	por	iniciativa	deles,	houve	uma	divisão	de	
responsabilidades para tornar mais ágil o processo de 
expansão	 da	 TV	 Digital	 nas	 capitais.	 O	 Senado	 ficou	
com	a	 região	Norte/Nordeste	e	 a	câmara	 com	as	de-
mais	regiões.	a	câmara	também	se	mostra	mais	proa-
tiva	na	elaboração	dos	convênios	com	os	municípios”,	
explicou	Lucena	à	revista	da	SET.	

Evelin	explicou	ainda	que	cada	casa	tem	autonomia	
para	operar.	No	caso	da	câmara,	o	projeto	é	autorizado	
pelo	ato	da	Mesa	Diretora	da	câmara	nº	52	/	2012,	que	
regulamenta	a	implantação	da	rede	Legislativa.

“as	estruturas	têm	em	comum	a	operação	em	mul-
tiprogramação.	a	câmara	repete	as	mesmas	parcerias	
em	todas	as	cidades:	câmara,	Senado,	assembleia	Es-
tadual	e	câmara	Municipal.	câmara	e	Senado	têm	um	
acordo	 assinado	 que	 prevê	 a	 reciprocidade.	 Onde	 a	
câmara	instala,	o	Senado	utiliza	uma	subcanalização.	
Onde	o	Senado	 instala,	 a	TV	câmara	ocupa	uma	das	
subcanalizações”.

O	 importante,	 reforça	 Lucena,	 “é	 que	 ambos	 são	
parceiros	fundamentais	para	a	consolidação	deste	mo-
delo,	 que	obviamente	 está	 sujeito	 a	 alguma	adequa-

ção,	seja	pelas	características	regionais,	seja	pela	pe-
culiaridade	e	natureza	da	casa	legislativa	e	do	projeto	
vislumbrado	por	cada	um”.

Para	o	diretor	da	TV	Legislativa	de	Minas	Gerais,	o	
futuro	da	rede	é	promissor,	já	que	2013	foi	um	ano	de	
muito	trabalho,	“de	bons	seminários	e	de	novas	ade-
sões	 à	 rede	 Legislativa	 e	 à	 própria	 astral.	 Nossa	 ex-
pectativa	é	de	um	crescimento	médio	de	 15%	a	20%	
por	 ano,	 nesse	momento	 em	 que	 a	 TV	 Digital	 divide	
as	atenções	com	a	TV	analógica,	e	de	um	crescimento	
muito	mais	significativo	a	partir	de	2015”.	

O	objetivo	da	aSTraL	é	continuar	participando	dos	
eventos	em	conjunto	com	outros	setores	da	radiodifu-
são,	“na	busca	da	especialização	de	nossos	técnicos	e	
de	maior	visibilidade	para	este	projeto,	que	é	um	proje-
to	de	cidadania,	de	levar	as	pessoas	a	terem	acesso	di-
reto	ao	trabalho	do	Poder	Legislativo	e,	futuramente,	a	
capacidade	de	interferir	neste	processo	diretamente”.

capitais de estado
ao	todo,	13	capitais	já	possuem	sinal	aberto,	digital	

e	gratuito.	São	Paulo,	Brasília,	Belo	Horizonte,	Fortale-
za,	Porto	alegre	e	Manaus	estão	no	ar	há	alguns	anos.	
a	primeira	foi	a	capital	paulista	que	recebeu	em	2009	o	
sinal	digital	da	TV	câmara.	Vitória,	Florianópolis	e	João	

Programa	ao	vivo	sendo	realizado	na	TV	câmara	em	Brasília.

©
 F

ot
o:

 A
n

a
n

d
a

 B
or

g
es

/A
ce

rv
o/

C
â

m
a

ra
 d

os
 D

ep
u

ta
d

os





44   Revista da SET  |  Fevereiro/Março

TV Digital

Pessoa	 inauguraram	 o	 sinal	 digital	 no	 final	 de	 2013.	
Goiânia,	cuiabá,	Palmas	e	São	Luís	estão	em	operação	
em	caráter	experimental.	Dessas	operações,	Manaus,	
São	Luís	e	 João	Pessoa	foram	montadas	pelo	Senado	
Federal.	Nas	demais	capitais,	a	estrutura	foi	adquirida	
pela	câmara	dos	Deputados.	

No	caso	de	Porto	alegre,	o	sinal	digital	conta	com	qua-
tro emissoras legislativas em um mesmo transmissor. 
Nesse	caso,	as	quatro	emissoras	são	a	TV	câmara	(61.1),	
que	iniciou	sua	transmissão	na	capital	gaúcha	há	um	ano;	
a	TV	Senado	(61.3);	a	TV	assembleia	do	rio	Grande	do	Sul	
(61.2);	e	a	TV	câmara	Municipal	de	Porto	alegre	(61.4).

Segundo	 a	 agência	 câmara,	 outra	 conquista	 de	
2013	 foi	a	câmara	dos	Deputados	 ter	 concluído	a	 li-
citação	 das	 13	 capitais	 de	 responsabilidade	 da	 ins-
tituição.	Nos	próximos	tempos	as	cidades	de	recife,	
Natal,	rio	Branco	e	Salvador	também	receberão	equi-
pamentos	digitais	adquiridos	pela	câmara.	Já	Belém,	
Maceió,	campo	Grande,	rio	de	Janeiro,	curitiba,	Ma-
capá,	Boa	Vista,	Teresina,	Porto	Velho	e	aracaju	ficam	
a	cargo	do	Senado	Federal.

Evelin	Maciel	afirma	que	a	“câmara	dos	Deputados	
concluiu	a	licitação	dos	equipamentos	para	as		13	capi-
tais	que	ficaram	sob	a	responsabilidade	da	instituição,	
conforme	acordo	assinado	com	o	Senado	Federal.	Em	

breve,	recife,	Natal,	rio	Branco	e	Salvador	 receberão	
equipamentos	digitais	adquiridos	pela	câmara	no	final	
de	2013.	com	 isto,	 conclui-se	a	parte	da	câmara	dos	
Deputados	em	relação	às	capitais”.

Já	 Belém,	 Maceió,	 campo	 Grande,	 rio	 de	 Janeiro,	
curitiba,	 Macapá,	 Boa	 Vista,	 Teresina,	 Porto	 Velho	 e	
aracaju	ficam	a	cargo	do	Senado	Federal,	segundo	Ma-
ciel.	Em	2014,	“o	Senado	deve	implantar	quase	todas	
estas	operações”.

Nos	 últimos	meses	 duas	 novas	 estações	 entraram	
no	ar	Florianópolis	(Sc)	e	Espirito	Santo	(VI).	Na	primei-
ra	o	sinal	da	assembleia	Legislativa	de	Santa	catarina	
começou	a	operar	no	dia	11	de	dezembro	de	2011.	Nos	
próximos	 meses	 será	 inaugurada	 uma	 emissora	 de	
rádio	FM	na	Grande	Florianópolis.	a	previsão	é	que	a	
emissora	entre	no	ar	já	no	primeiro	semestre	do	próxi-
mo	ano.	a	rádio	vai	 retransmitir	para	a	Grande	Floria-
nópolis	a	programação	da	rádio	aL,	que	atualmente	é	
sintonizada	pela	internet,	no	site	da	assembleia.	

a	segunda,	a	TV	assembleia	de	Vitoria,	no	Espirito	
Santo	 (12/12/2013).	 Na	 cerimónia	 de	 inauguração	 o	
presidente	 da	 câmara,	 Henrique	 Eduardo	 alves	 afir-
mou: “Estamos avançando a passos largos para cobrir 
todas as capitais dos estados com o sinal digital da TV 
câmara.	 Inauguramos	 as	 operações	 em	Vitória	 e	 Flo-
rianópolis	 e	 agora	 vamos	 seguir	 para	Salvador,	Natal	
e	recife.	Estamos	cada	vez	mais	 transparentes	na	di-
vulgação	do	trabalho	legislativo,	permitindo	que	a	po-
pulação	acompanhe	de	perto	as	atividades	dos	parla-
mentares.	além	disso,	possibilitamos	que	assembleias	
estaduais	 e	 câmaras	municipais	disponham	de	 canal	
para	montar	suas	próprias	emissoras	de	televisão”.

rede avança pelo interior
Evelin	 explicou	que	 avança	no	 interior	 do	País,	 “o	

sinal	se	espalha	por	São	Paulo	e	Minas	Gerais,	Estados	
escolhidos	para	o	início	da	criação	da	rede.	O	sinal	da	
TV	Senado	ainda	não	está	disponível	nesta	fase	do	pro-
jeto,	mas	deverá	ser	 incluído	em	2014.	 Isso	porque	a	
câmara	dos	Deputados	vai	alugar	nova	banda	de	saté-
lite para levar os sinais encodados a partir de Brasília. 
Desta	forma,	as	câmaras	Municipais	adquirem	apenas	
3	encoders	em	cada	operação.	Um	é	usado	para	colocar	
no	ar	o	canal	da	câmara	Municipal,	o	segundo	é	usado	
para	o	canal	da	assembleia,	e	o	terceiro	é	considerado	
o	encoder	reserva	que	está	sendo	utilizado	para	colo-
car	no	ar	o	canal	da	câmara	dos	Deputados”.

No	 futuro,	 quando	 a	 cãmara	 concluir	 o	 aluguel	 da	
nova	banda	de	satélite,	tanto	o	sinal	da	câmara	dos	De-
putados,	do	Senado	e	o	canal	one-seg,	terão	seus	pró-
prios encoders entregando sinal para os transmissõres 
e	liberando	assim	o	encoder	reserva.	“as	câmaras	Mu-
nicipais	de	Tupã	e	Marília	são	as	mais	adiantadas	para	
iniciar	as	operações,	no	momento.	a	câmara	dos	Depu-

Para	Evelin	Maciel,	“a	decisão	do	governo	de	licitar	a	Faixa	
de	700	MHz	para	a	telefonia	4G	trouxe	grande	preocupação.	
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tados	 já	 solicitou	mais	dezenas	de	 consignações	para	
cidades	de	vários	Estados”,	disse	Evelin.

No	estado	de	São	Paulo,	pertencem	à	rede	as	câma-
ras	municipais	de	Piracicaba,	Barretos,	ribeirão	Preto,	
Jaú,	Tupã,	Jacareí.	Em	Minas	Gerais,	Uberaba	e	Sete	La-
goas.	Em	2012	foi	assinado	um	protocolo	de	intenções	
para	integrar	a	rede	Legislativa	às	TVs	das	câmaras	mu-
nicipais	de	onze	municípios	no	rio	Grande	do	Sul.

Outras	30	câmaras	Municipais	situadas	nos	estados	
de	São	Paulo	e	Minas	Gerais	estão	em	fase	avançada	
de	estruturação	e	devem	inaugurar	as	operações	de	TV	
Digital	em	breve.	a	câmara	dos	Deputados	já	solicitou	
ao	Ministério	das	comunicações	canal	de	TV	ou	rádio	
para	mais	de	400	municípios	brasileiros	 interessados	
em	ingressar	na	rede	Legislativa.

Interatividade
Em	2013	foi	realizado	o	primeiro	teste	do	aplicativo	de	

interatividade	da	rede	Legislativa.	a	rede	participou	do	
projeto Brasil 4D,	já	noticiado	pela	revista	da	SET	em	2013.

O	teste	financiado	pelo	Banco	Mundial	teve	a	parce-
ria	da	câmara	dos	Deputados	com	a	câmara	Municipal	
de	João	Pessoa	(Pa)	no	segundo	semestre	de	2013.	O	
aplicativo é voltado para as sessões do Plenário. 

O	aplicativo,	desenvolvido	pela	rede	Legislativa	de	
TV	Digital	e	pelo	setor	de	Tecnologia	da	Informação	da	

câmara	dos	Deputados,	foi	“amplamente	aprovado	por	
moradores	de	João	Pessoa	participantes	do	experimen-
to.	Um	grupo	focal	com	31	famílias	da	capital	paraibana	
foi	convidado	a	testar	o	aplicativo	do	plenário	da	câma-
ra	dos	Deputados”,	disse	à	revista	da	SET	carla	Bisol,	
da	rede	Legislativa	de	TV	Digital.

Segundo	carla,	 os	 resultados	da	pesquisa	 indicam	
que	77%	dos	entrevistados	gostariam	de	participar	mais	
da	 programação	 veiculada,	 seja	 pelo	 controle	 remoto	
(26%),	 pelo	 telefone	 gratuito	 0800	 (26%),	 por	 e-mail	
(23%),	pelo	SMS	(19%)	ou	pelas	redes	sociais	(19%).

Estes	 são	 alguns	 dos	 resultados	 da	 pesquisa	 que	
o Banco Mundial realizou para avaliar os impactos 
socioeconômico	 e	 sociocultural	 do	 primeiro	 teste	 do	
Projeto Brasil 4D	 junto	 às	 famílias	 de	 três	 bairros	 da	
periferia	 de	 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	

a	aSTraL	tem	como	“grande	desafio	melhorar	a	estrutura	da	associação	para	ajudar	a	consolidar	este	modelo.	É	nisto	
que	estamos	empenhados,	neste	momento”,	afirma	rodrigo	Lucena.
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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.

“Este	é	mais	um	passo	que	a	câmara	dos	Deputa-
dos	dá	 em	direção	 à	 participação	popular	 em	 tempo	
real.	Nosso	aplicativo	foi	muito	bem	recebido	pelos	te-
lespectadores	em	João	Pessoa	e	agora	vamos	realizar	
testes	mais	amplos	em	Brasília,	que	começaram	dia	15	
de	fevereiro”,	disse	o	diretor	da	Secretaria	de	comuni-
cação	Social	da	câmara,	Sérgio	chacon.

“Os	primeiros	testes	de	um	aplicativo	com	funções	
interativas	para	as	atividades	do	processo	legislativo,	
mais	exatamente	para	o	andamento	das	reuniões	de	
plenário,	tem	sido	feitos	e	foram	objeto	do	encontro	
realizado	pela	astral	em	João	Pessoa,	na	Paraíba	(…)	
a	 intenção	da	câmara	dos	Deputados,	 protagonista	
da	rede	Legislativa	de	TV	Digital,	é	testar	um	modelo	
que	 possa	 posteriormente	 ser	 aproveitado	 também	
pelas	 assembleias	 legislativas	 e	 câmaras	 munici-
pais”,	 afirma	 rodrigo	 Lucena	 no	 editorial	 da	 última	
edição	da	revista	da	astral.

Para	ele,	além	da	 interatividade	“está	no	radar	das	
emissoras	legislativas,	por	meio	da	rede	digital,	desen-
volver	produtos	para	melhorar	a	programação	das	emis-
soras	coligadas,	com	a	utilização	de	um	software	de	te-
lejornalismo	para	uso	comum	a	todos	os	interessados”.

É	 não	 só,	 segundo	 Lucena,	 a	 “astral	 acompanha	
com	 interesse	 o	 desenvolvimento	 tecnológico	 para	
melhorar	os	serviços	que,	potencialmente,	possam	ser	
prestados	 por	meio	 da	 convergência	 de	meios,	 cada	
qual	respeitando	os	limites	e	os	avanços	históricos	dos	
setores	que	aí	estão,	com	especial	cuidado	com	a	ra-
diodifusão	nacional.	Vemos,	por	outro	lado,	com	muita	
expectativa,	 os	 avanços	 no	 uso	 da	 interatividade,	 na	

perspectivas	de	solução	para	o	canal	de	retorno,	que,	
associado	 à	multiprogramação,	 nos	 permitirá	 prestar	
os	serviços	que	são	a	 razão	de	ser	de	uma	emissora	
legislativa,	 se	possível	 com	muita	participação	popu-
lar.	Tudo	que	possa	favorecer	e	melhorar	o	tráfego	de	
dados	é	crucial	para	esse	nosso	projeto”.	

Switch-off e possíveis interferências
Evelin	 está	 confiante	 e	 ansiosa	pela	 concretização	

do	apagão	analógico	no	País.	“Trata-se	de	uma	rede	de	
TV	Digital.	Portanto	aguardamos	o	apagão	com	ansie-
dade,	pois	com	ele	toda	a	população	terá	condições	de	
receber	o	sinal	digital”.

No	entanto,	ela	aguarda	com	cautela,	já	que	“a	de-
cisão	do	governo	de	 licitar	a	Faixa	de	700	MHz	para	
a	 telefonia	 4G	 trouxe	 grande	 preocupação.	 a	maior	
parte	dos	canais	da	rede	Legislativa	de	TV	Digital	em	
operação	 está	 alocado	na	 faixa	 em	disputa.	São	 os	
canais	60,	61	e	62.	a	câmara	dos	Deputados	está	par-
ticipando	 de	 todo	 o	 processo	 de	 definição	 da	 nova	
canalização	 para	 os	 canais	 de	 televisão.	 Foram	 en-

a	rede	Legislativa	é	formada	por	canais	cujas	estruturas	
foram	montadas	pelo	Senado	Nacional	e	outras	pela	
câmara	dos	Deputados
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REDE LEGISLATIVA DE RáDIO

antes	Segundo	a	câmara	dos	Deputados,	outro	
avanço	que	marcou	2013	foi	“a	expansão	da	rede	
Legislativa	para	emissoras	de	rádio.	a	câmara	ad-
quiriu	 neste	 ano	 o	 transmissor	 e	 demais	 equipa-
mentos	para	cuiabá	(MT),	onde	em	2014	será	feito	
o	 projeto	 piloto	 com	 a	 assembleia	 Legislativa	 do	
Mato	Grosso.	Será	o	primeiro	grande	teste	para	le-
var	a	rádio	câmara	para	todo	o	País”.

a	agência	câmara	afirma,	ainda,	que	a	câmara	
dos Deputados solicitou ao ministério canais de 
rádio	para	45	municípios	onde	 já	há	 consignação	
para TV Digital e disponibilidade no plano básico da 
agência	Nacional	de	Telecomunicações	(anatel).	a	
instituição	também	já	solicitou	à	anatel	a	inclusão	
no	plano	básico	de	frequência	modulada,	canais	de	
rádio	e	um	canal	junto	ao	Ministério	das	comunica-
ções	para	outras	35	cidades.

Segundo	Evelin	Maciel,	responsável	pelo	pro-
jeto	de	expansão,	a	rede	legislativa	de	rádio	terá	
sua	 primeira	 operação	 em	 cuiabá	 (MT),	 ainda	
neste	 primeiro	 semestre	 de	 2014.	 “a	 partir	 daí	
será	 desenhada	 a	 proposta	 de	 rede,	 a	 ser	 sub-
metida	aos	parceiros.	Neste	caso,	a	tecnologia	é	
analógica,	por	isto	haverá	compartilhamento	da	
grade	de	programação”.

O	 próximo	 projeto	 da	 rádio	 câmara	 é	 a	 am-
pliação	 do	 sinal,	 hoje	 disponível	 via	 satélite,	
pela	 internet,	e	em	Brasília,	em	sinal	aberto	de	
FM	 na	 frequência	 96,9.	 Segundo	 a	 câmara,	 “o	
objetivo	é	levar	informação,	educação	e	cidada-
nia	a	cada	vez	mais	brasileiros”.

Evelin	espera	que,	no	futuro,	todo	brasileiro	pos-
sa	ouvir	a	rádio	câmara	no	seu	carro.	“Espero	que	
daqui	a	15	anos	estejamos	em	todas	as	localidades	

brasileiras,	que	todo	brasileiro	possa	ouvir	a	rádio	
câmara,	acompanhar	o	que	acontece	aqui	dentro,	
no	Plenário,	nas	comissões.	como	 fonte	primária,	
queremos	ser	 acessíveis	para	 todo	 cidadão	brasi-
leiro.”

Ela	afirma	que	a	rádio	câmara	vai	procurar	par-
cerias	com	assembleias	legislativas	e	câmaras	mu-
nicipais	para	baratear	os	custos	do	projeto.	“apesar	
de	termos	esse	desejo	de	levar	a	rádio	para	o	País	
todo,	também	queremos	fazer	isso	da	maneira	mais	
barata,	 privilegiando	 parcerias.	 Porque	 não	 pode-
mos	 imaginar	 engenheiros	 da	 rádio	 câmara	 pelo	
País,	cuidando	de	infraestruturas.	É	muito	dinheiro	
envolvido,	então	precisamos	buscar	parcerias	para	
baratear	esse	custo.”

rodrigo	Lucena,	presidente	da	astral	afirma	que	
a	“rede	Legislativa	de	rádio	é	uma	experiência	que	
vem	sendo	conduzida	pela	câmara	dos	Deputados,	
que	detém	a	consignação	dos	canais.	Nas	grandes	
capitais,	 ainda	 persiste	 o	 congestionamento	 do	
espectro,	 o	 que	 dificulta	 a	 implantação	 de	 novas	
emissoras.	 No	 interior	 do	 país,	 onde	 se	 vê	 uma	
possibilidade	maior	desta	parceria,	o	compartilha-
mento	da	grade	da	emissora	é	bem	mais	limitado,	
em	relação	à	TV	Digital,	por	se	tratar	de	uma	única	
programação”.

Em	breve,	 o	 sinal	 da	 emissora	 em	 FM	 também	
estará	disponível	em	rio	Branco	(ac),	Macapá	(aP),	
São	Luís	(Ma),	Salvador	(Ba)	e	Jaboatão	dos	Guara-
rapes,	na	região	metropolitana	de	recife	(PE).

Entretanto,	o	Ministério	das	comunicações	já	li-
berou	a	consignação	para	canais	de	rádio	FM	para	
Belém	(Pa),	campo	Grande	(MS),	Teresina	(PI),	Mon-
tenegro	(rS)	e	Brasília	(DF).

contrados canais em todas as cidades onde temos 
consignações”,	disse	a	coordenadora	da	rede	Legis-
lativa	de	rádio	e	TV.

O	 posicionamento	 da	 câmara	 dos	 Deputados	 em	
relação	à	mudança	de	canal	já	foi	explicitado	à	anatel	
em	consulta	pública,	disse	Evelin.	“Precisamos	que	a	
realocação	se	dê	nas	mesmas	condições	técnicas,	com	
transmissores e sistemas irradiantes com a mesma 
potência	e	qualidade;	que	nossos	 técnicos	 tenham	a	
palavra	final	sobre	a	aceitação	dos	novos	equipamen-
tos;	e	que	os	custos	desta	mudança	sejam	assumidos	
pelos	interessados	no	novo	uso	da	Faixa	de	700	MHz”.

Lucena	 coincide	nas	preocupações	 e	 afirma	que	 a	
astral,	 acompanha	 “com	 certa	 expectativa	 a	 questão	

da	 interferência	da	 telefonia	 celular	na	 faixa	dos	700	
Mhz,	e	os	riscos	econômicos	consequentes.	Da	mesma	
forma,	preocupa-nos	o	processo	de	replanejamento	do	
plano	básico	digital,	que	vem	atrasando	as	consigna-
ções	dos	canais	da	rede	Legislativa,	cujo	planejamen-
to	inicial	era	de	ocupação	desta	faixa”.

Para	ele,	o	apagão	analógico	estipulado	para	come-
çar	em	janeiro	de	2015	será	positivo.	“a	rede	Legislati-
va	nasceu	na	era	da	TV	Digital.	Portanto,	o	apagão	ana-
lógico	deve	nos	beneficiar.	Os	canais	legislativos	terão	
mais	visibilidade	e	estarão	ao	lado	das	grandes	redes.	
Esta,	por	si	só,	já	é	uma	vantagem	estratégica”.

- com Agência câmara Noticias
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Reportagem | Áudio

Fundamentos 
do áudio como 
necessidade 
profissional
A sofisticação da tecnologia dentro das emissoras revelou o calcanhar 
de Aquiles da fluxo de produção: a carência de conhecimento teórico 
de quem trabalha com áudio para broadcast Por Flávio Bonanome

“as emissoras deviam se preocupar mais 
com	sua	produção	de	áudio,	afinal	de	con-
tas,	áudio	sem	vídeo	existe,	se	chama	rá-

dio.	agora	vídeo	sem	áudio	não	é	nada”.	Foi	com	esta	
sabia	frase	que	armando	Ishimaru	finalizou	sua	entre-

vista	para	a	revista	da	SET	no	final	de	2013.	Na	época	
o	representante	da	Leader	Instruments	havia	nos	rece-
bido	para	falar	um	pouco	mais	do	tema	que	tem	sido	
o	mais	comentado	quando	o	assunto	é	o	áudio	para	
broadcast:	Loudness.
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De	fato,	se	deixarmos	o	Loudness	de	lado,	parece	que	
todo o resto do Workflow	de	produção	em	áudio	é	algo	
que	já	está	perfeitamente	robusto	e	integrado	no	dia-a-
-dia	de	emissoras.	Mesmo	entre	fabricantes,	a	resposta	
sobre	o	que	há	de	novo	no	mundo	do	áudio	para	produ-
ção	a	 resposta	é	sempre	a	mesma:	“Já	 fazemos	áudio	
em	um	pico	de	qualidade	há	muitos	anos	e	é	assim	que	
vai	continuar	independente	da	evolução	da	imagem”.

Variações	desta	resposta	foi	tudo	o	que	encontramos	
sempre	que	perguntamos	para	empresas	como	DPa	Mi-
crofones,	Yamaha	ou	Shure	qual	era	o	futuro	do	que	eles	
fabricavam	para	broadcast	durante	a	última	edição	do	
NaB.	Não	interessa	o	quão	a	imagem	ganhe	definição,	
o	áudio	já	está	em	seu	pico	de	qualidade	e	workflow. 

Mas,	se	está	 tudo	 tão	padronizado,	por	que	ainda	
existem	tantas	reclamações	sobre	a	qualidade	do	som	
em	alguns	programas	televisivos?	“a	verdade	é	que	se	
fala	 muito	 de	 Loudness,	 mas	 os	 profissionais	 ainda	
têm	muito	o	que	aprender	em	conceitos	básicos	como	
Mixagem	e	captação”,	afirma	carlos	ronconi,	assessor	
técnico	da	rede	Globo.

considerado	uma	lenda	entre	os	profissionais	de	áudio	
para	televisão,	ronconi	não	está	sozinho	em	sua	opinião.	
“O	que	nós	vemos	hoje	são	profissionais	que,	até	por	uma	
carência	de	cursos,	conquistaram	seu	conhecimento	de	for-
ma	empírica,	mas	sua	parte	de	conceitos	e	fundamentos	é	
bastante	vaga”,	afirma	Luiz	Helênio,	diretor	da	escola	IaTEc.

a	vantagem	dos	cursos	ministrados	em	escolas	é	a	possibilidade	de	aprender	na	prática,	coisa	mais	complicada	dentro	
de	empresas	do	setor	devido	à	agenda	sempre	corrida	das	produções
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Um	dos	principais	desafios	do	profissional	de	áudio	para	
broadcast	é	entender	o	trabalho	de	captação

©
 F

ot
o:

 R
ed

a
çã

o



Fevereiro  |  Revista da SET   55
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Foi	juntando	a	percepção	desta	carência	com	a	pro-
jeção	de	rápido	crescimento	para	o	setor	de	produção	
áudiovisual	que	o	tradicional	centro	de	excelência	em	
formação	 de	 profissionais	 de	 sonorização	 ao	 vivo	 e	
produção	musical	resolveu	abraçar	o	setor	de	rádiodi-
fusão.	 “Detectamos	 este	 aumento	 exponencial	 neste	
setor	advindo	de	fatores	como	a	lei	das	cotas	dos	ca-
nais	por	assinaturas,	além	da	proliferação	de	produto-
ras	de	médio	e	pequeno	porte	e	o	surgimento	de	emis-
soras	de	pequeno	porte”,	afirma	Helênio.

Desta	 forma,	há	 cerca	de	dois	anos,	o	 IaTEc	 lançou	
seu primeiro curso voltado para o setor atraindo grande 
procura	logo	na	primeira	turma.	Hoje	já	são	quatro	cursos	
sob o tema. “Temos o ‘Fundamentos de Áudio’,	que	é	um	
denominador	comum	para	todas	as	áreas.	Saindo	disso	
passamos	a	ofertar	um	curso	de	especialização	da	área	
de	broadcast,	um	de	captação	para	cinema,	um	de	pro-
dução	de	Trilhas	Sonoras,	dois	de	Softwares	(Pro	Tools	e	
Logic)	e	por	fim	o	Áudio	para	TV	e	cinema,	que	fecha	tudo	
isso	com	a	parte	de	pós	produção”,	conta	o	diretor.

Perfil de profissionais
Mesmo	com	a	grande	procura	na	escola,	a	maioria	

dos	cursos	ministrados	pelo	IaTEc	acontecem	In Com-O	IaTEc	tem	investido	em	abrir	novos	cursos	focados	em	
quem	quer	aprender	as	técnicas	do	áudio	para	Broadcast
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pany,	ou	seja,	dentro	das	emissoras,	o	que	revela	uma	
grande	 necessidade	 de	 conhecimento	 por	 profissio-
nais	que	 já	 estão	atuando	no	mercado.	 “as	pessoas	
que	 atuam	 como	 técnicos	 de	 áudio	 dentro	 da	 emis-
soras	 são	 profissionais	 que	 aprenderam	 na	 prática,	
reproduzindo técnicas de seus antecessores como 
receitas	de	bolo.	apesar	de	normalmente	estarem	até	
trabalhando	de	forma	correta,	eles	não	tem	o	embasa-
mento	correto	para	entender	o	porque	deve	ser	 feito	
de	determinada	forma”,	explica	Helênio.

apesar	destes	profissionais	formados	empiricamen-
te	serem	capazes	de	 fazer	seu	 trabalho	com	as	 ferra-
mentas	 existentes,	 a	 crescente	 evolução	 tecnológica	
tem	levando	os	profissionais	de	volta	às	salas	de	aula.	
“Eu	acredito	que	esta	demanda	que	surgiu	com	novas	
tecnologias	fez	com	que	as	pessoas	buscassem	se	es-
truturar	melhor”,	afirma	ronconi.

Esta	 consciência	 da	 importância	 do	 conhecimento	
teórico	têm	transformado	o	universo	dos	profissionais	
que	desejam	ingressar	no	mercado	broadcast.	“Temos	
hoje	 algumas	 dicotomias.	 De	 um	 lado,	 profissionais	
que	se	formaram	empiricamente	por	causa	do	passado	
não	 tão	distante	de	ausência	 total	 de	 cursos	 formais	
de	profissionalização	e,	de	outro,	egressos	de	cursos	
profissionalizantes,	nível	 técnico,	universidades	e	até	
mesmo	 pós-graduação,	 sem	 vivência	 prática	 neces-
sária para atuar prontamente em ambientes de tra-

balho	 com	prazos	 curtos	 e	 pressão”,	 explica	 rodrigo	
Meirelles,	gerente	de	Áudio	da	rede	Globo	e	diretor	do	
centro	de	Treinamento	Pro	class.

Meirelles	toca	no	ponto	fraco	da	questão:	o	peso	da	
rotina	dos	profissionais	versus	o	tempo	necessário	para	
se	ter	um	aprendizado	de	qualidade.	“Hoje	vejo	e	tenho	
contato	com	muitos	profissionais	de	áudio	na	área	de	
broadcast,	 em	 diversos	 níveis	 de	 atuação.	 O	 cotidia-
no	requer	muito	envolvimento	com	o	 trabalho,	paixão	
e	 imersão.	Por	muitas	vezes,	sobra	pouco	tempo	para	
o	estudo	e	atualização	profissional.	Hoje	é	um	desafio	
para	as	empresas	e	para	o	próprio	profissional	se	man-
ter	atualizado	dentro	da	rotina	de	uma	emissora,	produ-
tora	ou	até	mesmo	como	freelancer”,	explica	Meirelles.

É	 neste	 cenário	 que	 as	 emissoras	 precisam	 traba-
lhar.	Estar	disposto	a	buscar	profissionais	capacitados	
ou	 investir	 nos	 já	 presentes	 para	 atribuir	melhor	 for-
mação.	“É	inegável	que	qualidade	da	imagem	está	em	
primeiro	plano	de	prioridade	e	que	é	o	cartão	de	visitas	
para	uma	emissora.	No	entanto,	um	áudio	de	boa	qua-
lidade	pode	fazer	um	conteúdo	audiovisual	transitar	do	
amadorismo	 para	 o	 profissionalismo.	 a	 preocupação	
com	um	áudio	bem	produzido,	desde	a	conceituação,	
passando	pelo	set	de	gravação,	até	a	finalização,	tanto	
artisticamente	 quanto	 tecnicamente,	 sinaliza	 que	 ali	
temos	uma	grande	produção	que	conta	com	profissio-
nais	e	não	algo	amador”,	afirma	Meirelles.

Luiz	Helênio	durante	evento	de	treinamento	ministrado	no	IaTEc
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A Interatividade na TV Digital
ganhou uma Segunda Tela

Interaja com seu programa favorito usando 
um tablet ou smartphone.

FUTEBOL

REPLAY DA JOGADA - 27" do 2º tempo

O Fluminense chegou com perigo. Wagner fez boa jogada com 
Edinho pelo meio e a bola sobrou para Carlinhos, que livre de 
marcação, chutou fraco e facilitou a vida do goleiro.

Boa noite,
Marcos

FUTEBOL

TV EMISSORA
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Dentro	 do	 universo	 dos	 profissionais	 de	
broadcast,	 poucos	 tem	 tanta	 unanimida-
de	 quanto	 carlos	 ronconi.	 Profissional	 do	

mercado	de	áudio	 já	há	muitas	décadas,	ronconi	
é atualmente o assessor técnico para o segmento 
de	áudio	profissional	da	rede	Globo,	e	considerado	
por	muitos	o	cabeça	do	departamento	quando	se	
fala	de	poder	de	decisão.

Toda	 vez	 que	 a	 programação	 da	 emissora	 exige	
algo	mais	 elaborado	em	 termos	de	 transmissão	de	
som,	é	ronconi	que	está	presente.	Isso	significa	que	
muito	do	que	se	ouve	em	programas	como	Som Brasil 
ou	nas	transmissões	Globo	Sat	de	shows	como	foi	o	
caso do Rock in Rio tem	as	mãos,	e	o	apurado	ouvido,	
do	profissional.

Vindo	do	mercado	fonográfico	(trabalhou	na	Som	
Livre	de	1985	a	1988),	ronconi	 traz	uma	forte	veia	
musical,	mas	também	muita	técnica	adquirida	com	
experiência	e	estudo,	inclusive	fora	do	Brasil.	O	pro-
fissional	também	ministra	palestras	e	cursos	e	é	um	
membro	 ativo	 da	 secção	 brasileira	 da	 aES	 (Audio 
Engineering Society).

ronconi	encontrou	um	espaço	em	sua	atribula-
da	agenda	para	conversar	com	a	revista	da	SET	por	
telefone.	Durante	a	entrevista,	falamos	sobre	a	ca-
rência	de	conhecimento	que	ronda	o	mercado	bro-
adcast,	 as	principais	dificuldades	e	diferenças	do	
setor	de	radiodifusão	e	um	pouco	do	que	o	futuro	
pode guardar em termos de tecnologia.

revista da Set: ronconi, já que está inserido no 
mercado de profissionais de áudio para broadcast 
há tantos anos, e com certeza já tem um mapa men-
tal de como as coisas funcionam, você acredita que 
falta conhecimento entre os profissionais que atu-
am na área?
carlos	ronconi:	O	que	eu	acho	que	está	acontecendo	
é	que	o	áudio	para	broadcast	se	sofisticou	muito	nos	
últimos	anos.	Tanto	em	jornalismo	como	em	produ-
ção,	antigamente	havia	uma	captação	bem	discreta	
e	uma	participação	bem	discreta	do	áudio.	conforme	
as	coisas	 foram	evoluindo	em	termos	de	qualidade	
de	equipamento,	e	estes	foram	ficando	mais	baratos,	
surgiu	uma	exigência	de	gente	que	soubesse	operá-
-los.	Hoje	em	dia	você	consegue	comprar	um	softwa-
re	de	edição	de	áudio	para	ter	em	casa.	antigamente	
isso	era	impossível.	Então	estes	fatores	fizeram	com	
que	o	áudio	na	 televisão	melhorasse.	a	entrada	de	
Workstations	digitais	no	rádio	e	televisão	trouxe	uma	

evolução	muito	grande,	deixou-se	de	editar	com	fita,	
usar	gilete	para	editar	no	mouse	e	essa	diferença	foi	
muito	 grande.	 aqui	 na	 globo	 foi	 no	 final	 dos	 anos	
1980	quando	digitalizamos	nossa	área,	então	as	pes-
soas	precisam	conhecer	mais	para	operar	isso.

Hoje	não	dá	mais	para	“ir	ali	na	esquina”	e	con-
tratar	um	operador	de	áudio.	O	profissional	tem	que	
saber,	conhecer	tipos	diferentes	de	microfone,	uti-
lização	de	sistemas	sem	fios,	gravação	multi-track,	
gravação	separada.	a	indústria	cinematográfica	do	
brasil	também	ajudou	nisso	levando	a	sofisticação	
do	cinema	para	a	televisão.	Hoje	estamos	usando	
os	mesmos	processos	de	trabalho	de	áudio	para	ci-
nema.	acho	que	tudo	isso	contribuiu	para	as	pesso-
as	quererem	aprender	mais	e	o	mercado	exige	isso.

claro	 que	 a	 tradição	 da	 TV	 e	 rádio	 brasileiros	
sempre	 foram	 na	 parte	 de	 treinamentos	 internos.	
O	profissional	entra,	aprende	dentro	da	emissora.	
Mas	a	circulação	muito	grande	a	demanda	por	gen-
te	 que	 pode	 fazer	 rapidamente	 estão	 fazendo	 as	
pessoas	 serem	 procuradas	 com	 nível	 de	 conheci-
mento	e	a	única	maneira	de	aprender	é	na	escola.

revista da Set: Mas esta exigência surge exata-
mente de onde? É a sofisticação que traz maior 
interesse ou a busca dos profissionais por evoluir 
que ocasiona esta sofisticação?
ronconi:	Este	é	o	tipo	de	pergunta	“Ovo	ou	Galinha”.	

PING-PONG – ENTREVISTA: CARLOS RONCONI
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São	dois	tipos	de	pensamento	que	tem	lógica	e	co-
erência.	Eu	entendo	que	a	abertura	que	a	televisão	
deu	para	a	nova	tecnologia,	esta	demanda	que	hou-
ve,	abriu	um	pouco	mais	a	cabeça	das	pessoas.	Eu	
ainda	continuo	achando	que	a	demanda	da	tecnolo-
gia	fez	com	que	as	pessoas	quisessem	se	estruturar	
melhor.	E	o	que	também	possibilitou	isso	foi	o	apa-
recimento de cursos no brasil. 

Hoje	o	mercado	está	mais	ou	menos	aquecido.	a	
copa	 traz	 demanda,	 depois	 esfria,	 depois	Olimpía-
das	aquece	o	mercado	de	novo.	Este	aquecimento	de	

mercado	faz	com	que	as	empresas	vão	atrás	de	gente	
com	mais	 experiência	 e	 conhecimento.	 Experiência	
você	tem	na	prática	e	conhecimento	só	na	escola.	

É	muito	difícil	 em	broadcast	você	aprender	 tra-
balhando	direito.	Ninguém	quer	correr	este	risco	de	
colocar	um	profissional	para	trabalhar	aprendendo.	
assim	como	você	não	coloca	um	interno	de	quinto	
ano	de	medicina	para	fazer	uma	cirurgia	cardíaca.	O	
risco	é	muito	grande,	então	precisa	de	alguém	ex-
periente	para	tocar	e	o	profissional	aprendendo	do	
lado.	No	broadcast,	este	tempo	é	meio	escasso,	o	
profissional	tem	que	aprender	rapidamente.	

revista da Set: Por que as emissoras optam por 
esta tradição do treinamento interno? ainda hoje é 
mais comum aprender desta forma ou há profissio-
nais formados em cursos livres?
ronconi:	Isso	dos	treinamentos	internos	acontecia	
por	que	ninguém	fora	da	emissora	tinha	os	equipa-
mentos	que	o	profissional	 ia	 precisar	 usar.	 Pense	
15	 anos	 atrás,	 que	 escola	 tinha	 um	 sistema	 avid	
completo	para	o	aluno	usar	e	aprender?	Nenhuma.	

carlos	ronconi	é	o	nome	por	trás	de	programas	como	o	Som	Brasil	ou	a	transmissão	de	shows	para	os	canais	Globosat

©
 F

ot
o:

 D
iv

u
lg

a
çã

o

“Hoje	não	dá	mais	para	“ir	
ali	na	esquina”	e	contratar	
um operador de áudio. O 
profissional	tem	que	saber,	
conhecer	tipos	diferentes	
de	microfone,	utilização	de	
sistemas	sem	fios,	gravação	
multi-track,	gravação	separada”
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Quem	poderia	ter	microfones	ou	sistemas	sofistica-
dos eram as emissoras.

Já	 hoje	 em	 dia,	 com	 o	 barateamento	 dos	
custos	sendo	possível	 ter	um	Pro	Tools,	 Logic	e	
mesmo	editor	 de	 vídeo	 como	um	 Final	 cut	 com	
preços	 bem	 acessíveis,	 é	 possível	 dar	 um	 trei-
namento	 fora	da	empresa.	ainda	continua	caro,	
uma	câmera	 sofisticada	não	é	 todo	mundo	que	
tem,	mas	a	noção	básica	e	do	workflow dá para 
fazer	um	treinamento	fora.

Eu	 acho	 que	 esta	 é	 uma	 tendência	 daqui	 pra	
frente,	até	por	que	treinamento	é	caro,	tanto	interno	
quanto	externamente.	É	preciso	 levar	em	conta	no	
custo	desde	o	tempo	que	o	profissional	está	“para-
do”,	sem	produzir.	

Hoje	no	país	existem	vários	cursos,	mas	sabe-
mos	 que	 no	 Brasil	 estes	 custos	 são	 sempre	 um	
mistério.	Tudo	no	Brasil	tem	um	custo	muito	alto,	
o	 que	 é	muito	 esquisito.	 Então	 treinar	 o	 profis-
sional	 dentro	 ou	 fora	 da	 emissora	 é	 mais	 uma	
questão	de	recursos.	antigamente	você	só	tinha	
recurso dentro da emissora. O pessoal do cinema 
aprendia	estagiando	no	Set	 junto	com	os	profis-
sionais.	Tinha	que	ficar	do	lado	olhando,	sem	por	
a	mão	na	massa,	até	por	que	qualquer	pequeno	
erro	significava	refazer	tudo,	regravar	tudo	e	isso	
sai muito caro.

Então	 o	 treinamento	 interno	 existia	 antiga-
mente,	 hoje	 em	 dia	 já	 dá	 para	 procurar	 outros	
lugares,	inclusive	fora	do	país,	várias	universida-
des	dão	 treinamento	específicos.	a	própria	BBc	
(Inglaterra)	oferece	cursos,	em	Orlando	(Estados	
Unidos)	há	também	cursos	voltados	para	broad-
cast.	 E	hoje	em	dia	o	broadcast	usa	muito	mais	
equipamentos	que	 fazem	parte	do	“domínio	ge-
ral”,	você	não	tem	mais	aquela	coisa	de	consoles	
dedicados	para	broadcast,	a	maioria	das	emisso-
ras	está	partindo	para	o	que	tem	na	prateleira.	Ou	
seja,	equipamentos	que	também	atendem	o	mer-
cado	 de	 sonorização.	 Hoje	 em	 dia	 por	 exemplo	
você	trabalha	com	consoles	avid,	DiGico	que	são	
os	mesmos	que	estão	sendo	usados	no	som	ao	

vivo,	onde	a	chance	de	errar	é	um	pouco	menor.	
Dá	para	aprender	com	a	mão	na	massa.

revista da Set: nos últimos anos, sempre que se 
fala de áudio para broadcast, se fala de loudness. 
Hoje este é de fato o assunto que exige mais estu-
do, ou ainda há muito o que aprender em termos 
mais fundamentais?
ronconi:	 Eu	 acho	 que	 os	 profissionais	 brasilei-
ros	tem	muito	o	que	aprender	sobre	o	resto	todo.	
Na	 minha	 opinião	 o	 Loudness	 é	 algo	 que	 todo	
mundo	 tem	 que	 conhecer,	 tem	 que	 entender	 o	
workflow,	mas	é	uma	preocupação	mais	da	exi-
bição,	 por	 que	 não	 envolve	 só	 o	 produto	 inter-
no	de	cada	emissora,	envolve	os	comerciais	que	
chegam,	envolve	não	só	broadcast	mas	também	
as	distribuidoras,	 como	NET,	Vivo,	claro.	 É	uma	
responsabilidade de todos. 

claro	 que	 quem	 produz	 para	 televisão	 precisa	
conhecer	 as	 regras	 de	 Loudness	 para	 conseguir	
produzir	 dentro	 dos	 parâmetros.	 Por	 exemplo,	 se	
eu	estou	fazendo	a	captação	de	um	produto	para	ci-
nema,	eu	espero	ter	um	range	dinâmico	fantástico,	
por	que	o	espectador	vai	assistir	numa	sala	onde	
tudo	é	controlado,	 teoricamente	o	range	dinâmico	
em B-chain	é	enorme,	ou	seja,	do	sussurro	à	explo-
são	vai	ser	plenamente	audível.

agora,	se	eu	vou	fazer	um	produto	para	emis-
sora,	 preciso	 saber	 até	 que	 horário	 que	 ele	 vai	
pro	ar,	por	que	se	falamos	de	um	programa	que	
passa	depois	das	22h,	23h,	é	muito	raro	eu	con-
seguir	deixar	um	 range	dinâmico	alto.	afinal	de	
contas,	 não	 posso	 entregar	 um	 áudio	 onde	 no	
sussurro o espectador precisa aumentar o volu-
me	da	TV,	e	na	explosão	ele	vai	acabar	acordan-
do	os	vizinhos.

“Ninguém	quer	correr	este	risco	
de	colocar	um	profissional	
para	trabalhar	aprendendo.	
assim	como	você	não	coloca	
um	interno	de	quinto	ano	
de	medicina	para	fazer	uma	
cirurgia	cardíaca”

“E	hoje	em	dia	o	broadcast	
usa	muito	mais	equipamentos	
que	fazem	parte	do	“domínio	
geral”,	você	não	tem	mais	
aquela	coisa	de	consoles	
dedicados	para	broadcast,	
a maioria das emissoras 
está	partindo	para	o	que	
tem	na	prateleira.	Ou	seja,	
equipamentos	que	também	
atendem o mercado de 
sonorização”
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Então	 estas	 preocupações	
são	também	da	produção.	Pre-
cisa	ser	feito	como	era	antiga-
mente	no	mercado	de	música.	
após	a	gravação	e	mix,	o	áudio	
passava	por	diferentes	proces-
sos	de	masterização:	um	para	
entregar	 o	 produto	 final	 em	
Vinil,	outro	em	cD,	outro	para	
rádio,	sempre	respeitando	os	
aspectos e características do 
campo	de	distribuição.

Então	Loudness,	no	meu	
ver,	 é	 algo	que	precisa	 ser	
estudado	 por	 todos,	 precisa	 ser	 controlado	
pela	exibição,	mas	quem	está	captando	e	mi-
xando	também	tem	que	conhecer	o	que	é.	Nem	
que	ele	tenha	que	fazer	várias	masters.

agora,	voltando	a	questão,	eu	acho	que	ainda	
tem	muito	o	que	aprender	sobre	mixagem,	exa-
tamente	 por	 causa	 destas	 condições.	 aprender	
a	 trabalhar	 com	 diferentes	 tipos	 de	 programa,	
tipos	de	 linguagem	que	 se	 está	usando,	qual	 é	
a	característica	do	programa,	é	um	drama,	é	co-
média,	cada	um	tem	uma	característica	diferente	
que	 você	 precisa	 imprimir	 isso	 para	 quem	 está	
assistindo	através	da	mixagem.

revista da Set: Qual dos pontos do Workflow do 
áudio para broadcast que os profissionais são mais 
carentes de conhecimento hoje?
ronconi:	Eu	acho	que,	até	pela	demanda,	é	a	capta-
ção.	Som	direto	e	captação	ainda	é	o	nosso	elo	mais	
fraco.	Eu	vejo	aqui	na	Globo	e	outros	lugares	que	isso	
é	o	que	demanda	mais.	as	pessoas	querem	entender	
e	é	o	trabalho	mais	pesado.	O	profissional	fica	o	dia	
todo	num	set,	captando,	tem	mais	adversidade:	tem	
o	caso	de	estúdios	com	painel	de	led	fazendo	ruído,	
ou	numa	externa	ao	lado	daquela	cachoeira	que	não	
faz	 diferença	 nenhuma	 pra	 história,	 mas	 o	 diretor	
quer	 gravar	 ali.	 Então	 você	 precisa	 convencê-lo	 de	
que	pode	ter	problemas.	

É	 um	 trabalho	 muito	 técnico	 e	 muito	 político.	
Você	 precisa	 ter	 o	 conhecimento	 necessário	 para	
apresentar os problemas e apresentar soluções. 
Isso	é	o	que	falta	um	pouco,	esta	postura	de	conhe-
cimento	e	de	tratamento,	você	poder	conversar	com	
as	pessoas,	saber	explicar	o	que	está	fazendo.

revista da Set: frequentando os grandes eventos 
de broadcast mundiais, vemos saltos tecnológicos 
acontecendo a todo instante no que diz respeito a 

transmissão e definição de 
imagem, mas o áudio parece 
que não tem muito mais para 
onde evoluir. novas Ultra de-
finições são apresentadas, 
mas o workflow do áudio 
permanece o mesmo. O que 
podemos esperar do futuro do 
áudio para broadcast?
ronconi:	realmente	o	áudio	já	
está	no	pico	que	podia	estar	e	
estes	upgrades	de	imagem	não	
influenciam	muito	a	forma	que	
se	 faz	 o	 áudio.	Se	 você	 parar	

para	pensar,	 já	 trabalhamos	hoje	na	 televisão	com	
uma	qualidade	de	som	tão	boa	quanto	a	de	cinema.

É	claro	que	se	eu	tenho	uma	imagem	muito	mais	
detalhada,	eu	posso	 trabalhar	melhor	meu	áudio.	
Se	o	espectador	vai	assistir	TV	numa	tela	de	80	po-
legadas e vai poder ver um carro passando lá no 
fundo	da	 imagem,	eu	posso	botar	o	som	daquele	
carro	passando.	Posso	crescer	esta	experiência	de	
visualização	em	alta	definição	melhorando	o	som.

Temos	experiências	da	NHK	com	áudio	em	22.2.	
Eu	acho	fantástico,	mas	acho	difícil	sua	esposa	dei-
xar	você	botar	22	caixas	numa	sala…	Então	é	muito	
legal	você	poder	ter	toda	a	dimensão	do	espaço	que	
você	está	vendo,	você	traz	a	sensação	de	imersão.	
Hoje	você	tem	o	padrão	atmos	da	Dolby	de	proces-
samento	de	sinal	de	áudio,	sem	fontes	de	som	mas	
objetos	de	som,	o	que	permite	fazer	o	áudio	“pas-
sear”	espacialmente	por	tudo	o	que	é	canto.	aqui	
no	rio	de	Janeiro	já	temos	uma	sala	de	cinema	com	
atmos,	e	realmente	agrega	muito	na	experiência	do	
espectador	a	 ideia	de	 termos	som	vindo	de	cima,	
lateralmente,	ou	exatamente	de	um	ponto.

Hoje	a	gente	já	consegue	fazer	isso	na	TV,	é	pos-
sível	 fazer	um	 trabalho	de	 imersão.	O	problema	é	
que	 existe	muito	pouco	 conhecimento	do	público	
com	relação	à	isso.	Não	é	incomum	vermos	um	con-
sumidor comprar um Home Theater e colocar as cin-
co	caixas	alinhadas	frente,	uma	do	lado	da	outra	na	
estante.	Ou	monta	o	sistema	usando	só	duas	cai-
xas.	Então	 falta	ainda	este	nível	de	conhecimento	
do	público.	Falta	entender	o	que	é	o	5.1.	Não	é	uma	
coisa	fácil,	precisa	educar	e	educar	é	complicado.	É	
preciso	abordar	as	pessoas	e	explicar	como	é	que	é.	

Isso	 também	 é	 um	 papel	 da	 televisão,	 como	
esta	campanha	que	tem	sido	feita	do	HD	digital,	já	
pensando	no	Switch-off,	por	que	boa	parte	dos	re-
ceptores	ainda	é	tubo	4:3,	vale	uma	campanha	para	
elucidar	também	esta	questão	do	som.

“realmente	o	áudio	já	
está	no	pico	que	podia	
estar e estes upgrades de 
imagem	não	influenciam	
muito	a	forma	que	se	faz	o	
áudio.	Se	você	parar	para	
pensar,	já	trabalhamos	
hoje	na	televisão	com	uma	
qualidade	de	som	tão	boa	
quanto	a	de	cinema”
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Passados quase 7 anos da inauguração do sistema digital 
terrestre (TDT) muitos se perguntam porquê, até o momento, 
o Ginga não é utilizado em larga escala no Brasil e se ele já 
é uma tecnologia obsoleta. Nesta reportagem explicamos as 
políticas públicas de adoção do middleware Ginga e as suas 
possíveis aplicações. 

Projetos em 
Ginga fomentam 
Middleware 
brasileiro

Diretora	ana	Silvia	e	os	funcionários	da	TV	UNESP	com	os	equipamentos	cedidos	pelo	projeto	Ginga	Br.Labs

Por Francisco Machado Filho*
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a implantação	do	sistema	digital	brasileiro	de	tele-
visão	terrestre	contou	desde	seu	início	com	uma	
forte	presença	do	governo	federal.	Uma	presença	

até	certo	ponto	exagerada	na	opinião	de	alguns.	contu-
do,	a	constituição	brasileira	rege	como	serviço	público	a	
utilização	do	espectro	destinado	à	radiodifusão.	assim,	
não	poderia	ser	diferente,	mas	as	empresas	radiodifu-
soras,	ao	longo	da	adoção	do	padrão	digital,	vêm	cons-
truindo	 acordos	 que	 estão	 permitindo	 uma	 transição	
economicamente	viável	entre	o	sistema	analógico	e	o	
digital	de	TV.	Mas,	neste	percurso	existe	um	ponto	sen-
sível	ainda	não	resolvido	e	que	gera	debates	intensos	
entre	governo,	radiodifusores,	academia	e	empresas	de	
tecnologia.	a	utilização	do	Ginga	como	middleware	para	
a	utilização	da	interatividade	da	TV	Digital.	

Na	visão	do	governo	federal,	a	TV	Digital	nasceu	tam-
bém	com	o	propósito	de	ser	um	instrumento	de	inclusão	
digital.	Para	os	radiodifusores	uma	ferramenta	que	pode-
rá	agregar	valor	à	experiência	de	consumo	televisivo	além	
da	alta	qualidade	da	imagem	e	do	som.	Para	a	academia,	
um	 instrumento,	 dentre	 outros,	 de	democratização	das	
informações	e	valorização	do	conteúdo	da	TV.	Para	as	em-
presas de tecnologia a oportunidade de novos modelos 
de	negócio.	Pois	bem,	passados	quase	7	anos	da	inaugu-
ração	do	sistema	digital	terrestre	(TDT),	a	verdade	é	que	
todos	os	lados	estão	insatisfeitos	e	apuram	responsabili-
dades	entre	si	para	justificar	o	porquê,	de	até	o	momento,	
o	Ginga	não	ser	utilizado	em	larga	escala	no	Brasil.	

Este	é	um	debate	intenso	em	que	cada	lado	possui	
suas	razões	e	problemáticas,	mas	uma	das	hipóteses	
a	ser	considerada	para	a	questão	da	não	utilização	do	
Ginga	em	larga	escala	é	a	compreensão	do	real	papel	
do	Ginga	para	a	televisão	brasileira.	

Em	 2006,	 quando	 o	 governo	 anunciou	 o	 sistema	
ISDB-T	 como	base	para	o	 sistema	SBTVD	e	a	utiliza-
ção	do	Ginga	como	middleware,	 fazia	muito	sentido	
utilizar	 a	 grande	 penetração	 da	 televisão	 aberta	 no	
Brasil para incluir as pessoas e regiões do país me-
nos	favorecidas	e	ainda	impossibilitadas	de	se	incluir	
digitalmente	por	meio	da	conexão	à	internet.	Porém,	
como	demonstram	números	e	diversas	pesquisas,	 o	
Brasil	teve	um	salto	positivo	no	número	de	acessos	e	
pessoas conectadas a internet via banda larga. E os 
números	não	param	e	crescer.	

além	 disso,	 outras	 tecnologias	 como	 o	 IPTV,	 TV	
conectada	e	dispositivos	móveis	como	smartphones	
e tablets apresentam oportunidades de serviços in-
terativos	que	desafiam	a	relevância	do	Ginga	neste	
propósito	e	muitos	se	perguntam	se	o	Ginga	não	se	
tornou	obsoleto	ou,	até	mesmo,	se	já	não	morreu.	É	
exatamente	neste	ponto	que	se	é	preciso	compreen-
der	o	papel	do	Ginga.	antes	de	qualquer	outra	coisa,	
o	Ginga	é	uma	política	de	governo.	Ele	não	está	 (e	
nunca esteve) ligado diretamente as empresas pri-
vadas	de	televisão.	

as	emissoras	não	têm	nenhuma	obrigatoriedade	no	
uso	do	middleware	e	o	uso	dele	pelo	governo	na	TV	pú-
blica	não	é	nenhuma	imposição	para	que	venha	a	ser	
usado	pelas	emissoras	privadas.	Estas	deverão	utilizar	
o	Ginga	e	a	 interatividade	apenas	quando	se	mostra-
rem economicamente viáveis e suas implicações esti-
verem	plenamente	assimiladas.	Mas,	no	caso	do	gover-
no,	é	uma	obrigatoriedade	sim,	visto	que	a	função	da	
televisão	como	agente	de	inclusão	foi	imposta	por	ele	
na	adoção	do	sistema	digital.	E	o	governo	vem	agindo	
desta	 forma.	Uma	das	ações	 foi	a	obrigatoriedade	de	

Televisores	de	marcas	diferentes	para	teste	dos	aplicativos	em	Ginga	e	a	performance	do	midlleware	em	cada	um	dos	aparelhos.
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implantação	do	Ginga	na	produção	de	 televisores	de	
LcD	e	plasma	produzidos	na	Zona	Franca	de	Manaus.	

Pela	 norma,	 os	 fabricantes	 de	 receptores	 teriam	
que	entregar	75%	dos	aparelhos	produzidos	até	de-
zembro	de	2013	e	em	90%,	a	partir	de	janeiro	deste	
ano.	 Os	 equipamentos	 que	 possuem	 esse	 recurso	
no	mercado	 são	 identificados	 pelo	 selo	DTVi.	 após	
resguardar uma parcela do mercado apta a receber 
o	 conteúdo	 interativo,	 o	 governo	 vem	 fomentando	
projetos	 nesta	 área	 para,	 assim,	 popularizar	 o	 uso	

do	Ginga.	Podemos	citar	como	exemplo	três	projetos	
que	já	estão	em	andamento.	

Brasil 4d
O	projeto	Brasil 4D	já	está	em	sua	segunda	etapa	de	im-

plantação.	Na	primeira	etapa,	100	famílias	de	João	Pessoa	
(PB)	foram	selecionadas	para	utilizar	o	conjunto	de	apli-
cativos	e	conteúdo	interativos	que	possibilitam	os	usuá-
rios	acessarem	pela	TV	via	Ginga	benefícios	e	serviços	do	
governo	federal,	além	de	consultas	a	vagas	de	emprego,	

Detalhe	dos	equipamentos	enviados	pelo	projeto	ao	
Laboratório	da	UNESP,	em	Bauru,	interior	de	São	Paulo

Transmissor	digital	de	radiofreqüência	Hitachi	para	
simulação	interna	dos	testes	das	aplicações	em	Ginga
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oportunidades	de	capacitação	profissional,	calendário	de	
vacinação,	serviços	bancários	e	de	aposentadoria.	

O	projeto	contou	com	a	participação	da	EBc	e	a	TV	
câmara,	 em	 conjunto	 com	 a	 Universidade	 Federal	 da	
Paraíba	 (UFPB),	 o	 Laboratório	de	aplicações	de	Vídeo	
Digital	da	UFPB	(Lavid),	a	Universidade	Federal	de	San-
ta	catarina	(UFSc)	e	a	Universidade	católica	de	Brasília	
(UcB),	 e	 ainda	 com	 o	 apoio	 da	 câmara	Municipal	 de	
João	 Pessoa,	 da	 Prefeitura	 de	 João	 Pessoa	 e	 das	 em-
presas:	Banco	do	Brasil,	Broadcom,	EiTv,	intacto-HdMa,	
Harris,	MecTrônica,	TOTvS,	Intacto,	Spinner,	d-Link	e	Oi!.	

O	público	foi	escolhido	entre	os	participantes	do	pro-
grama	do	governo	federal	denominado	Bolsa	Família	com	
moradores	de	três	bairros	de	baixa	renda	de	João	Pessoa:	
cristo	redentor,	Gramame	e	Mandacaru.	as	residências	
receberam um conversor para o sistema digital e uma an-
tena	UHF	(interna	ou	externa)	para	sintonizar	o	sinal	a	ser	
transmitido	pelo	canal	61	com	uso	de	multiprogramação.

a	segunda	etapa	do	projeto	está	sendo	implantada	na	
região	metropolitana	de	Brasília/DF	e	segue	a	mesma	ro-
tina	da	fase	de	João	Pessoa,	mas	agora	com	300	famílias	
em	Samambaia,	cidade	com	mais	de	220	mil	habitantes.	

Os	testes	realizados	na	primeira	etapa	trouxeram	be-
nefícios	expressivos	para	os	usuários.	Segundo	o	coorde-
nador	e	idealizador	do	Projeto	Brasil 4D,	o	superintenden-
te	de	Suporte	da	EBc,	andré	Barbosa,	em	João	Pessoa,	foi	
constatada	economia	de	r$	12	mensais	por	família.	“as	
famílias	economizaram	por	não	 ter	que	pegar	ônibus	e	
ir	até	os	lugares	para	procurar	emprego	ou	capacitação,	
conseguir	 informações.	 Fizeram	 tudo	 pela	 TV”,	 explica.	
Ele	calcula	que,	quando	o	projeto	estiver	em	vigor,	alcan-
çando	mais	de	13	milhões	de	famílias,	a	economia	possa	
chegar,	em	dez	anos,	a	um	total	de	r$	7	bilhões	de	reais.

O	Projeto	Brasil 4D deve ser testado na cidade de 
São	Paulo	em	abril	e	maio	deste	ano.	Os	temas	ofere-

cidos	 serão	 saúde	 e	 educação.	 Os	 usuários	 poderão	
agendar	consultas	no	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS).	
Participarão	 do	 teste	 2,5	mil	 famílias	 no	 primeiro	 se-
mestre	e	mais	2,5	mil	no	segundo	semestre.

ginga Br.labs.
Em	dezembro	de	2012	o	governo	lançou	o	Programa de 

Estímulo ao Desenvolvimento do Padrão Nacional de Inte-
ratividade da Televisão Digital Brasileira – Programa Ginga 
Brasil	–	pelo	Ministério	das	comunicações	como	uma	das	
ações	da	Política	Nacional	para	conteúdos	Digitais	criativos.	

O	Projeto	tem	como	base	a	parceria	da	rede	Nacio-
nal	de	Ensino	e	Pesquisa	(rNP),	com	repasse	de	r$	5	
milhões.	O	Ginga Brasil	prevê	ações	de	capacitação	de	
profissionais,	além	da	criação	e	difusão	de	aplicativos	
de	interatividade.	Uma	das	ações	do	projeto	é	o	Ginga 
Br.Labs,	projeto	que	selecionou	10	emissoras	públicas	
para	receberem	laboratórios	de	testes	de	conteúdos	e	
aplicações	interativas	de	TV	Digital.	No	total,	40	técni-
cos,	produtores	e	diretores	das	entidades	selecionadas	
estão	sendo	capacitados	no	uso	e	desenvolvimento	de	
aplicações	e	conteúdos	interativos	baseados	no	Ginga.	

a	 TV	 UNESP,	 emissora	 Universitária,	 vinculada	 a	
UNESP	–	Universidade	Estadual	Paulista	Júlio	de	Mes-
quita	Filho	–	em	Bauru,	interior	de	São	Paulo,	foi	uma	
das	 10	 emissoras	 contempladas	 (veja	 as	 demais	 no	
quadro)	e	já	está	produzindo	conteúdo	interativo	cum-
prindo	as	metas	e	prazos	do	projeto.	

Proponente
nome da 
proposta

Uf

Instituto	de	radiodifusão	Educativa	da	
Bahia		-	IrDEB

agricultura	
Familiar

Ba

Fundação	Televisão	rádio	e	cultura	do	
amazonas	–	Funtec

Nova	
amazônica

aM

Fundação	Universidade	do	Tocantins	–	
Unitins	

TO

Fundação	cultural	Piratini	–	rádio	e	
Televisão

Ginga	rSS rS	

Fundação	Padre	anchieta	–	centro	
Paulista	de	rádio	e	TV	Educativas	(FPa)

SP

Fundação	rádio	e	Televisão	Educativa	de	
Uberlândia	–	rTU

MG

Fundação	rádio	e	Televisão	Educativa	e	
cultural	–	Fundação	rTVE

conexão	
Interativa

GO

TV	assembléia
Explorando	
ciência

MG

Televisão	Universitária	UNESP
apolônio	e	
azulão

SP

Fundação	Educativa	de	rádio	e	Televisão	
Ouro Preto

Pé	da	Letra MG

Fábio	cardoso,	técnico	do	Laboratório	trabalha	em	um	
dos	projetos	da	instituição
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a	TV	UNESP	apresentou	como	proposta	um	programa	
educativo	voltados	para	crianças	de	07	a	10	anos	e	que	
nessa	primeira	temporada	irá	tratar	dos	fenômenos	da	
natureza,	apresentados	pelos	personagens	apolônio	e	
azulão	que	tomam	vida	por	meio	de	fantoches.

ao	todo,	serão	oito	aplicações	diferentes	para	qua-
tro	programas,	cada	um	com	duas	interatividades	dis-
tintas	e	 cada	uma	prevê	contemplar	um	 recurso	dife-
rente	que	o	Ginga	permite	para	a	TV	aberta.	

a	 equipe	 da	 TV	UNESP	 envolvida	 no	 projeto	 é	 for-
mada	por	funcionários	da	emissora	e	professores	dos	
cursos	 de	 graduação	 em	 Jornalismo,	 rádio	 e	 TV,	 Sis-
temas	da	 Informação	e	professores	vinculados	à	pós-
-graduação	do	Mestrado	em	TV	Digital	do	campus	de	
Bauru.	Os	professores	Marcos	américo	e	Letícia	affini	
ressaltam	a	importância	do	projeto	e	as	possibilidades	
e	possibilidades	de	pesquisa	 futuras	utilizando-se	os	
equipamentos	disponibilizados	para	a	emissora.

Fábio	cardoso	foi	um	dos	quatro	funcionários	da	TV	a	
fazer	o	 curso	de	 capacitação	no	rio	de	 Janeiro.	Para	ele	
“o	curso	foi	muito	produtivo,	principalmente	no	tópico	da	
linguagem	NcL	e	também	na	troca	de	experiências	com	os	
demais	participantes	das	outras	entidades	contempladas”.		

Para	ana	Silvia	Médola,	diretora	da	TV	UNESP,	o	pro-
jeto	Ginga BR.Labs	veio	ao	encontro	dos	objetivos	de	
pesquisa	em	TV	Digital	da	emissora	que	se	coloca,	an-
tes	de	tudo,	como	laboratório	para	professores	e	alu-
nos	materializarem	suas	pesquisas.	

Para	ana	Silvia,	“a	TV	UNESP,	por	ser	uma	televisão	
inserida	dentro	de	uma	universidade,	entendemos	que	

ela	tem	que	estar	atrelada	aos	três	pilares	da	universi-
dade	que	é	o	ensino,	a	pesquisa	e	a	extensão.	assim,	
essa	oportunidade	de	estar	em	um	projeto	dentro	de	
uma	política	pública	de	inovação	e	pesquisa	para	a	te-
levisão	digital	é	de	vital	importância	e	acreditamos	que	
deveríamos	fazer	todos	os	esforços	para	participar”.	

O	Instituto	de	radiodifusão	Educativa	da	Bahia	e	a	
Fundação	Universidade	do	Tocantins	também	já	 inau-
guraram	 seus	 laboratórios	 e	 já	 estão	 desenvolvendo	
conteúdo	que	posteriormente	 fará	 parte	 de	 um	 repo-
sitório	sob	os	cuidados	da	rede	Nacional	de	Ensino	e	
Pesquisa	-	rNP.

Projeto global Itv
Outro	projeto	 iniciado	em	dezembro	de	2013	é	o	

Projeto Global ITV: interoperabilidade de sistemas 
de TV interativos e híbridos - Uma nova proposta de 
avanço para o futuro.	Este	é	um	projeto	de	maior	en-
vergadura,	 pois	 propõe	 uma	 plataforma	 hibrida	 de	
distribuição	de	 conteúdo	audiovisual	buscando	so-
luções	para	a	convergência	da	TV	com	a	internet	com	
foco	na	interatividade.	

O	projeto	foi	contemplado	na	linha	temática	de	apli-
cações	e	serviços	de	TV	híbridos	de	transmissão	e	de	
banda	 larga	 na	 2ª	 chamada	Brasil-EU	 nº	 13/2012	 do	
conselho	 Nacional	 de	 Desenvolvimento	 científico	 e	
Tecnológico	(cNPq),	que	integra	o	Programa	de	coope-
ração	Brasil-União	Europeia	em	parceria	com	o	Seventh 
Framework Programme (FP7).	É	formado	por	um	consór-
cio	de	empresas	e	instituições	de	pesquisa	e	acadêmi-
cas do Brasil e da Europa. 

a	ideia	é	oferecer	uma	plataforma	de	TV	que	propi-
cie	aos	usuários	novas	funcionalidades	e	serviços	mul-
timídia,	 explorando	 as	 potencialidades	 dos	modelos	
de	 radiodifusão	e	de	 Internet.	a	proposta	prevê	 tam-
bém	a	criação	de	oportunidades	de	mercado	mundiais	
a	partir	das	 tendências	das	SmartTV	ou	TVs	conecta-
das,	capazes	de	se	adequar	mais	facilmente	a	serviços	
e	aplicações	interoperáveis.	Tendo	já	como	premissa	a	
utilização	do	Ginga	pelo	lado	brasileiro	do	consórcio.	

O	coordenador	brasileiro	do	�Global	ITV�	é	o	profes-
sor	Dr.	Marcelo	Knörich	Zuffo,	do	centro	Interdisciplinar	
de	Tecnologias	Interativas	da	Universidade	de	São	Pau-
lo	(cITI/USP).	Do	lado	europeu,	o	projeto	é	coordenado	
por	 christoph	 Dosch,	 líder	 do	 grupo	 de	 estudos	 vol-
tados	à	 radiodifusão	do	 Institut fuer Rundfunktechnik 
GmbH	(IrT)	da	alemanha.	No	total,	estão	envolvidas	17	
instituições	parceiras,	entre	universidades	e	empresas	
brasileiras	e	europeias	(ver	tabela	ao	final).

O	projeto,	com	duração	prevista	de	dois	anos,	 irá	
apresentar	estudos	e	protótipos,	além	de	aplicações	
e	serviços	que	serão	validados	por	 testes	 técnicos	e	
de	usabilidade	com	públicos	de	diferentes	regiões	do	
Brasil e da Europa. 

O	professor	Marcos	américo	da	UNESP	afirma	que	
“a	importância	deste	projeto	não	está	apenas	em	
produzir	os	conteúdos	previstos	neste	momento,	mas	
também	permitir	que	posteriormente	a	as	instituições	
contempladas	continuem	suas	pesquisas	e	desenvolvam	
mais	produtos	interativos”
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TV Digital

ao	 longo	 do	 período	 do	 projeto	 serão	 destinados	
cerca	de	r$	13	milhões	do	Fundo	Setorial	cT-INFO,	co-
ordenado	pelo	Ministério	da	ciência,	Tecnologia	e	Ino-
vação	(McTI),		5	milhões	de	Euros	da	União	Européia	e	
mais	r$	1,6	milhões	do	cNPq.

abaixo,	encontra-se	a	lista	de	parceiros	europeus	e	
brasileiros	envolvidos	no	desenvolvimento	do	projeto:

nome da Organização Sigla País

Institut	fuer	rundfunktechnik	
GmbH

IrT alemanha

aqua-consult	Ingenieros,	S.L. a-cING Espanha

Fraunhofer-Gesellschaft		zur	
Förderung	der	angewandten	
Forschung	e.V.	

FraUNHOFEr alemanha

TDF TDF França

retevisión	–	abertisTelecom rETEVISION Espanha

Symelar	Innovación	SLU SYMELar Espanha

European	Broadcasting	Union EBU Suíça

World	Wide	Web	consortium	at	
GEIE	ErcIM

W3c França

nome da Organização Sigla País

Universidade	de	São	Paulo USP Brasil

Universidade	católica	de	Brasília UcB Brasil

Universidade	Federal	do	Pará UFPa Brasil

Universidade	Estadual	Paulista	
“Júlio	de	Mesquita	Filho”

UNESP Brasil

associação	do	Laboratório	de	
Sistemas	Integráveis	Tecnológico

LSI-TEc Brasil

Universidade	Estadual	de	
campinas

UNIcaMP Brasil

Universidade	Federal	do	aBc UFaBc Brasil

rede	Bandeirantes	de	Televisão BaND	TV Brasil

HXD	Interactive	Television HXD Brasil

com informações:
Agência Brasil, Ministério das comunicações, Fórum 

SBTVD, global iTV

*Prof. Dr. Francisco Machado Filho é docente do curso 
de Jornalismo da uNESP FAAc/Bauru-SP

Para	a	professora	Letícia	affini	este	projeto	é	relevante	“pois	irá	fazer	a	ponte	necessária	entre	as	pesquisas	teóricas	
realizadas	pelos	docentes	e	a	aplicação	prática	destas	pesquisas	em	uma	ambiente	real	como	a	TV	Unesp”
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Salvem o SARC!

artigo 

D
esde	 agosto	 do	 ano	 passado,	 a	 compe-
tência	 para	 autorizar	 os	 pedidos	 para	
execução	 dos	 Serviços	 auxiliares	 de	 ra-
diodifusão	e	correlatos	 (Sarc)	passou	do	

Ministério	das	comunicações	para	a	agência	Nacio-
nal	de	Telecomunicações	–	anatel.

até	 aí,	 nada	 demais,	 pois	 nos	 últimos	 anos	 te-
mos	 acompanhado	 uma	 série	 de	 delegações	 de	
funções	até	então	da	alçada	do	Ministério	à	anatel,	
sendo	o	caso	mais	emblemático	o	convênio	 firma-
do	 em	 agosto	 de	 2011	 e	 que	 delegou	 à	 autarquia	
federal	a	competência	para	instauração	e	instrução	
de	processos	que	 versem	 sobre	 a	 apuração	de	 in-
frações	concernentes	ao	conteúdo	da	programação,	
praticadas por emissoras dos serviços de radiodi-
fusão,	 seus	 ancilares	 e	 auxiliares,	 dentre	 outros	
assuntos	pertinentes	à	exploração	desses	serviços	
–	 a	 competência	 da	 anatel	 para	 instruir	 e	 sancio-
nar	 as	 infrações	 concernentes	 ao	 uso	 do	 espectro	
radioelétrico	foi	determinada	pela	Lei Geral das Te-
lecomunicações,	 que	 também	 atribui	 à	 agência	 a	
competência	para	fiscalizar	e	sancionar	os	serviços	
de telecomunicações em geral.

além	do	mais,	os	Serviços	auxiliares	de	radiodifu-
são	 e	 correlatos	 (Sarc)	 são,	 efetivamente,	 serviços	

de	 telecomunicações,	 como,	 aliás,	
agora	 expressamente	 reconhecido	 no	
artigo	 1º	 da	 Portaria	 nº	 252,	 de	 8	 de	
agosto	de	2013.

Para	 os	 que	 não	 possuem	 maior	
afinidade	 com	 o	 tema,	 cabe	 breve	
parêntese	 para	 esclarecer	 que	 os	
Serviços	 auxiliares	 de	 radiodifusão	
e	correlatos,	usualmente	conhecidos	
pela	 abreviação	 Sarc,	 são	 aqueles	
executados	 especialmente	 pelas	
concessionárias e permissionárias 
dos	 serviços	 de	 radiodifusão	 para,	
por	 exemplo,	 realizar	 reportagens	
externas	 e	 ligações	 entre	 estúdios	 e	
transmissões das estações.

Portanto,	 é	 fácil	 depreender	 que,	
em	 um	 mundo	 que	 exige	 cada	 vez	
mais agilidade dos meios de comuni-
cação,	os	Sarc	 (a	utilização	do	arti-
go	no	plural	é	inovação	recente,	pois	
todas	as	 referências	anteriores	eram	
como	 Serviço	 auxiliar	 de	 radiodifu-
são	e	correlatos,	no	singular	mesmo)	
possuem	 grande	 importância	 para	 a	

atividade	diuturna	das	emissoras	de	radiodifusão.
Entretanto,	infelizmente,	os	Sarc	vêm	sendo	rele-

gados	a	um	plano	inferior	pelos	órgãos	reguladores.	
Tanto	é	assim	que,	não	obstante	o	ato	que	transfe-
riu	 a	 competência	 de	 sua	 autorização	 para	 a	 ana-
tel	 (a	 Portaria	 nº	 252)	 seja	 de	 agosto	 de	 2013,	 até	
o	 presente	 não	 foi	 expedida	 a	 competente	 regula-
mentação,	restando	as	autorizações	para	execução	
dos	Sarc	regidas	pelas	nada	modernas	Portarias	do	
Ministério	 das	 comunicações	 de	 nºs	 71,	 de	 20	 de	
janeiro	de	1978,	e	985,	de	5	de	dezembro	de	1994!

aliás,	 não	 é	 só	 em	 matéria	 de	 regulamentação	
que	 os	 Serviços	 auxiliares	 de	 radiodifusão	 e	 cor-
relatos	 estão	 com	 falta	 de	 prestígio,	 pois	 também	
vêm	perdendo	espaço	no	espectro	radioelétrico	ao	
longo dos anos.

até	1998,	ao	Sarc	(no	singular	mesmo!)	eram	atribuí-
dos	35	canais	espaçados	de	500	kHz	cada	na	faixa	de	
950	MHz	–	nas	frequências	de	942,5	MHz	a	959,5	MHz.

Posteriormente,	com	a	edição	da	resolução	nº	82	
da	anatel,	de	30	de	dezembro	de	1998,	 foram	reti-
radas	 as	 frequências	 de	 942	MHz	 a	 944	MHz	 e	 de	
952	MHz	a	953	MHz	dentre	as	destinadas	ao	Sarc,	
sendo	que	esta	mesma	resolução	alterou	os	canais,	
que	passaram	a	ter	um	afastamento	de	apenas	250	

Por Rodolfo Machado Moura
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kHz	um	do	outro,	passando	a	radiodifusão,	então,	a	
contar	com	57	canais	distribuídos	entre	944,25	MHz	
a	951,75	MHz	e	de	953,25	MHz	a	959,5	MHz	para	exe-
cução	dos	seus	indispensáveis	enlaces-rádio.

Mas	a	perda	não	acabou	por	aí,	pois	a	resolução	
nº	260	da	anatel,	de	25	de	abril	de	2001,	logo	desti-
nou	as	frequências	compreendidas	na	faixa	de	952,5	
MHz	a	960	MHz	para	o	Serviço	Móvel	Pessoal	(SMP)	
e	 suspendeu	 a	 outorga	 do	 Sarc	 nas	 referidas	 fre-
quências,	determinando,	ainda,	que	os	enlaces	exis-
tentes	(e	autorizados!)	deveriam	ser	remanejados.

Dessa	forma,	a	faixa	que	passou	a	ser	destinada	a	
execução	do	Sarc	pelas	emissoras	de	radiodifusão,	
nos	950	MHz,	ficou	restrita	as	frequências	de	944,25	
MHz	a	951,75	MHz.

adveio,	 então,	 a	 resolução	 nº	 376,	 de	 2	 de	 se-
tembro	de	2004,	sempre	da	anatel,	incluindo	a	faixa	
de	 frequências	compreendidas	de	937,5	MHz	a	940	
MHz	para	ser	utilizada	pelo	Sarc	em	caráter	primá-
rio,	mas	determinou	que	não	fossem	mais	expedidas	
autorizações	 de	 uso	 de	 radiofrequência,	 licenciada	
nova	estação	ou	consignada	nova	radiofrequência	a	
estações	já	licenciadas	nas	subfaixas	de	943,5	MHz	a	
946	MHz	e	de	952,5	MHz	a	960	MHz	para	sistemas	do	
Serviço	auxiliar	de	radiodifusão	e	correlatos	(Sarc),	
operando ainda de acordo com as condições de uso 
estabelecidas	na	já	citada	resolução	nº	82.

Passaram,	 então,	 a	 serem	 frequências	 aptas	 à	
consignação	do	Sarc	as	insertas	de	937,5	MHz	a	940	
MHz	e	de	946,25	MHz	a	951,75	MHz.

Então,	a	resolução	nº	454	da	anatel,	de	11	de	de-
zembro	de	2006,	revogou	a	resolução	nº	376,	man-
tendo	a	destinação	da	subfaixa	de	radiofrequências	
de	937,5	MHz	a	940	MHz	ao	Sarc,	para	uso	em	cará-
ter	primário,	porém,	sem	exclusividade.

Por	 fim,	 a	anatel	 editou	a	resolução	nº	 584,	de	
27	 de	março	 de	 2012,	 alterando	 o	 regulamento	 da	
canalização	 do	 Serviço	 auxiliar	 de	 radiodifusão	 e	
correlatos	(Sarc),	com	o	objetivo	de	fomentar	a	di-
gitalização	do	serviço.

Essa	norma	mantem	a	destinação	de	diversas	sub-
faixas	de	radiofrequências	para	o	Sarc,	mas	todas	sem	
exclusividade	 e,	 pior,	 determina	 que	 as	 estações	 já	
licenciadas	nas	subfaixas	de	radiofrequências	de	942	
MHz	a	944	MHz	e	de	952	MHz	a	960	MHz	para	sistemas	
do	Sarc	passarão	a	operar	em	caráter	secundário.

É	de	se	perguntar,	 inclusive,	se	tal	comando	não	
colide	com	os	termos	da	Portaria	nº	252	do	Ministério	
das	comunicações	–	mais	recente	–	e	que,	expressa-
mente,	dispõe	que	“ficam	preservadas	as	condições	
técnicas	das	outorgas	vigentes	até	a	publicação	da	
regulamentação”,	o	que	ainda	não	ocorreu.

De	 todo	 modo,	 como	 consequência	 de	 tantas	
alterações,	 o	 Sarc	 vem	 não	 só	 perdendo	 espaço	

no	 espectro	 radioelétrico,	 mas	 também	 relevância	
dentro	 da	 estrutura	 organizacional	 das	 emissoras,	
pois	 estas	 vêm	 sendo	 compelidas	 a	 buscar,	 cada	
vez	mais,	alternativas	(o	Serviço	Limitado	Privado	é	
uma	delas)	para	 realizar	os	serviços	que	até	então	
dependiam	do	Sarc,	 inclusive	 pela	 dificuldade	 de	
obterem as devidas autorizações.

ademais,	a	atribuição	de	frequências	em	caráter	
não	exclusivo	ao	Sarc	tem	resultado	na	ocorrência	
do	aumento	de	interferências	no	serviço	–	produtos	
wireless,	 por	 exemplo,	 acabam	 impossibilitando	
que	metade	 de	 uma	 faixa	 de	 radiofrequência	 des-
tinada	 ao	 Sarc	 seja	 utilizada	 pelas	 emissoras	 de	
televisão	 –	 o	 que	 pode	 prejudicar	 a	 cobertura	 de	
determinados	eventos,	 inclusive	os	 importantes	de	
caráter	esportivo	que	serão	sediados	no	Brasil.

Vale	ainda	destacar	que	a	Portaria	nº	252	não	só	
subordinou	a	prestação	do	Sarc	à	prévia	autoriza-
ção	da	anatel,	a	ser	expedida	a	título	oneroso	(equi-
valente	ao	praticado	para	execução	do	Serviço	Limi-
tado	Privado	–	SLP)	e	por	prazo	indeterminado,	mas	
também	 determinou	 o	 arquivamento	 de	 todas	 as	
solicitações	de	novas	outorgas	ou	de	alteração	das	
condições	de	outorga	de	Sarc	que	estavam	penden-
tes	de	análise	em	agosto	último,	o	que	resultou	no	
arquivamento	de	milhares	de	processos.

Infelizmente,	 nem	 todos	 os	 radiodifusores	 se	
atentaram	para	a	questão	e	ainda	não	reapresenta-
ram	suas	solicitações	à	anatel,	seja	em	sua	sede	em	
Brasília	ou	em	suas	gerências	regionais	e	unidades	
operacionais	espalhadas	pelo	Brasil	afora.

assim,	corremos	o	risco	de	termos	verdadeiro	caos	
no	espectro	e	é	imperioso	que	a	anatel	regulamente	
com	brevidade	 as	 condições	 de	 uso,	 a	 outorga	 e	 a	
exploração	dos	Serviços	auxiliares	de	radiodifusão	
e	correlatos.

Por	 fim,	 seria	 de	 grande	 valia	 o	 aproveitamento	
das	solicitações	para	execução	do	Sarc	anteriormen-
te	 efetuadas	 –	 afinal,	 se	 o	 procedimento	 continua	
sendo	o	mesmo	previsto	em	portarias	de	1978	e	1994,	
não	há	 razão	para	a	não	 convalidação	dos	projetos	
técnicos	que,	na	maioria	dos	casos,	representam	im-
portantes	investimentos	realizados	pelas	milhares	de	
emissoras	de	radiodifusão	existentes	no	Brasil.

rodolfo Machado Moura 
Pós-graduado	em	Direito	
Processual	civil	pelo	IBDP	
e	Sócio	de	Moura	e	ribeiro	
advogados	associados.
contato:  
rodolfommoura@gmail.com
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A radiodifusão e o consumo 
de energia eléctrica

artigo | Primeira Parte

O 
Setor	 de	 rádio	 e	 Televisão,	 oficialmente	
chamado	de	Setor	de	radiodifusão	reúne	
um	 número	 expressivo	 de	 emissoras	 de	
altas,	médias	e	baixas	potências	de	radio	

e	 de	 televisão	 que	 demandam	 num	 período	 de	 24	
horas	diário,	energia	e	potências	elétricas	de	valor	
significativo	no	cenário	do	Distrito	Federal,	nos	Es-
tados e em todo Brasil.

a	 radiodifusão	 propugna	 por	 oferecer	 à	 popula-
ção	sinal	de	entretenimento,	informação,	educação	
e	 cultura,	 bem	 como	 disseminar	 os	 programas	 de	
utilidade	pública	que	são	estabelecidos	pelos	diver-
sos níveis no Governo Federal.

Durante	muitos	 anos	 buscaram-se	 informações	 e	
ofertas	de	condições	para	a	atualização	dos	parques	
instalados	das	emissoras,	de	forma	a	assegurar	uma	
economia	de	consumo	de	energia	e	a	que	a	energia	
gerada pudesse ser aproveitada por toda a popula-
ção,	sem	riscos	futuros	de	apagões	e	falta	de	energia.	

Em	um	momento	que	há	incentivos	governamen-
tais	para	empresas	que	investem	em	tecnologia	que	
favoreça	a	 sustentabilidade	do	ecossistema,	 traze-
mos	 a	 público	 um	 quadro	 de	 consumo	 energético	
das	emissoras	de	rádio	e	televisão	e	gostaríamos	da	
consideração	sobre	a	possibilidade	de	discutirmos	
uma	nova	proposta	de	 tarifação	para	as	emissoras	
que	são	nossas	afiliadas.

O preço da energia elétrica para o setor da radio-
difusão,	não	tem	sido	levado	em	conta	em	nenhum	
cenário	de	discussão	da	regulamentação	de	energia	
elétrica	 no	 Brasil,	 nem	 faz	 parte	 da	 segmentação	
clássica	 de	 consumidores	 de	 energia	 elétrica	 exis-
tente.	 Nas	 considerações	 abordadas	 neste	 docu-
mento,	 primeiro	 será	 feita	 uma	 apresentação	 das	
diferentes	 características	 do	 setor	 da	 radiodifusão	
brasileira.	 Em	 segundo	 lugar,	 uma	 estimativa	 de	
consumo	de	energia	elétrica	do	setor	da	 radiodifu-
são,	bem	como	a	caracterização	do	que	é	um	grande	
consumidor de energia elétrica. 

Uma	inferência	dos	resultados	de	consulta	a	aBra-
DEE	 sobre	 comercialização	 de	 energia	 pelas	 distri-
buidoras,	e	ao	impressionante	valor	de	produção	de	
potência	gerada	de	118.866.137	kW	(Fonte:	Banco	de	
Dados	da	Geração	/	aNEEL,	agosto	de	2012).

Se	junta	a	esse	dado,	as	informações	da	câmara	
de	comercialização	de	Energia	Elétrica	–	ccEE,	como	
única	 operadora	 do	 mercado	 brasileiro	 de	 energia	
elétrica,	reconhecida	pela	agência	Nacional	de	Ener-

gia	Elétrica	–	aNEEL,	 responsável	pela	viabilização	
do	ambiente	de	negociação.	assim	é	possível	reco-
nhecer	um	grande	consumidor	de	energia	elétrica.

Um	ponto	importante	é	o	consumo	por	setor	para	
identificação	 e	 nova	 divisão,	 para	 inclusão	 do	 se-
tor	da	radiodifusão	como	um	grande	consumidor	de	
energia	elétrica.	Um	importante	dado	comparativo	é	
o custo da energia de consumo entre os países para 
saber	a	real	situação	brasileira	frente	aos	consumi-
dores de outras nações.

Os novos conceitos de energia sustentável e re-
novável,	bem	como	a	de	energia	 limpa	que	podem	
ser	adotados	pelas	emissoras	de	 rádio	e	 televisão,	
no sentido de contribuir com uma política de ener-
gia sustentável.

com	 o	 advento	 das	 transmissões	 digitais,	 as	
emissoras	 deverão	 num	 longo	 período	 realizar	 du-
pla	transmissão	de	televisão,	uma	analógica	e	outra	
digital,	 devido	 a	 migração	 pela	 população	 para	 a	
tecnologia	digital	ser	lenta	e	com	isso,	encarecendo	
sobremodo	o	custo	de	exibição	de	programas.

Nas	considerações	finais	iremos	abordar	os	resul-
tados	 que	 são	 esperados	 nesse	 primeiro	 trabalho,	
pioneiro	e,	portanto,	original,	sobre	as	possibilidades	
de	ter	o	setor	da	radiodifusão	como	um	grande	con-
sumidor	de	energia	elétrica.	assim,	pode-se	ter	uma	
grande	 avaliação	 do	 índice	 tarifário	 que	 é	 utilizado	
por	diversas	emissoras	em	todo	o	território	nacional.

consumo eléctrico do setor
Quando	se	quer	avaliar	o	consumo	elétrico	do	se-

tor	da	radiodifusão	depara-se	com	uma	informação	
de	classificação,	que	muitas	vezes	é	apresentada	em	
cenários	 internacionais,	onde	essa	classificação	se	
baseia	em	nível	de	 tensão	ou	usuário	 final	domés-
tico,	 criando	uma	dificuldade	para	enquadramento	
dos	serviços	de	radiodifusão	e	suas	estações.

No	 trabalho	 intitulado	 “Segmentação	 de	 Energia	
Elétrica	por	Nichos	Especiais”	de	ana	Lúcia	rodrigues	
da	Silva	e	Gilberto	De	Martino	Januzzi	é	dito	que:

“a	segmentação	clássica	dos	mercados	consumi-
dores	utilizada	inclui	apenas	nível	de	tensão,	classe	
tarifária	 e	 segmentos	 econômicos,	 sendo	 utilizada	
para	as	projeções	de	mercado	de	energia	elétrica.”

Isso	significa	que	a	vontade	em	classificar	os	di-
ferentes	nichos	especiais	de	consumidores	de	ener-
gia	 elétrica	 começa	 a	 despertar	 nos	 pesquisadores	
a	necessidade	de	uma	nova	lista	que	contemple	ou-

Por Ronald Barbosa
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tros	setores	da	sociedade,	que	são	consumidores	de	
expressão,	contribuem	para	que	a	sociedade	 tenha	
uma	 alternativa	 de	 entretenimento,	 operam	 seus	
equipamentos	 durante	 24	 horas,	 diuturnamente,	
mas	que	fazem	parte	de	um	mercado	cativo	de	con-
sumo	de	energia	elétrica,	onde	a	 relevância	do	seu	
papel,	não	recebe	nenhum	destaque	governamental.

a	radiodifusão	atualmente	conta	com	um	número	
expressivo	de	estações	divididas	da	seguinte	forma:	
Emissoras	 de	 rádio	 (OM,	 Oc,	 OT	 e	 FM):	 10.000	 li-
cenciadas.	Emissoras	de	Televisão	(Geradoras):	600	
estações.	 retransmissoras	 Primárias	 de	 Televisão:	
8.000	 estações.	 retransmissoras	 Secundárias	 de	
Televisão:	 15.000	estações.	Estações	de	radiodifu-
são	comunitária:	6.000	estações.

Esse	impressionante	número	de	estações	em	seus	
estados,	municípios	e	comunidades	carecem	de	uma	
política	 de	 consumo	 de	 energia	 elétrica	 que	 certa-
mente	 aglutinará	 a	 indústria	 dedicada	 a	 produzir	
equipamentos	de	estúdios,	transmissão	e	recepção.

O	público	doméstico	 consumidor	 tem	entre	 ou-
tros	 produtos	 de	 consumo	 de	 energia	 elétrica,	
cerca	de:	 300	milhões	de	 receptores	de	 rádio;	 60	
milhões	 de	 receptores	 de	 televisão;	 5	milhões	 de	
Tablets e celulares. 

Esses	 produtos	 ainda	 são	 dedicados,	 exclusiva-
mente,	 à	 recepção	 de	 sinais	 de	 rádio	 e	 televisão.	
Futuramente,	 com	 a	 consolidação	 da	 transmissão	
digital	o	receptor	ampliará	sua	capacidade	de	oferta	
de	serviço,	contemplando	outros	setores.	Por	exem-
plo,	um	Tablet	não	é	simplesmente	um	receptor	de	
televisão	ou	de	rádio.

Existem	 características	 de	 consumo	 que	 podem	
ser	identificadas	como	características	comuns	entre	
setores	ou	clientes.	Isso	facilitaria	uma	participação	
mais	 efetiva	 na	 segmentação	 do	 setor	 de	 energia	
elétrica.	 Não	 sabemos	 como	 tratar	 essas	 caracte-
rísticas	comuns,	mas	gostaríamos	que	elas	 fossem	
levantadas	numa	ampla	discussão,	inclusive	com	a	
participação	do	setor	de	radiodifusão.

as	 estações	 de	 radiodifusão	 são	 divididas	 em	
cada	modalidade	de	serviço	em	classes	de	estação	
que	 variam,	 de	baixa	potência	 a	 alta	 potência,	 em	
cada	serviço.	Por	exemplo,	uma	estação	de	FM	co-
mercial	 de	 baixa	 potência	 transmite	 com	 potência	
efetiva	irradiada	de	300	W.	Por	outro	lado,	uma	esta-
ção	de	FM	comercial	classe	Especial	transmite	com	
potência	efetiva	irradiada	de	100	kW.

O	consumo	de	energia	elétrica	no	Brasil	 já	ultra-
passou	a	marca	de	412,130	TWh	e,	logicamente,	em	
dois	setores	a	radiodifusão	pode	estar	incluída.	No	
setor	 comercial	 pela	 característica	 de	 seu	 serviço,	
que	 teve	 um	 consumo	 de	 58,535	 TWh	 e	 no	 setor	
industrial	 pela	 atividade	 ininterrupta	 no	 dia-a-dia,	

mesmo	em	feriados	e	dias	santos,	que	teve	um	con-
sumo	 de	 192,616	 TWh.	 Esses	 dados	 são	 de	 2007,	
porém	publicado	pelo	Boletim	Energético	Nacional	
-	BEN,	2008.

Segundo	 informações	 do	 BEN,	 2013,	 de	 todo	 o	
consumo	energético	nacional,	a	energia	elétrica	está	
com	16,9%	por	fonte	o	que	equivale	498,4	TWh.	É	im-
prescindível	 uma	 identificação	dos	 usuários	 desses	
dois	 setores,	 pois	 a	 estimativa	 do	 número	 de	 con-
sumidores	ligados	à	rede	elétrica	pelo	Programa	Luz	
Para	Todos	nas	grandes	regiões	foi	possível	graças	a	
um	grande	esforço	do	Ministério	das	Minas	e	Energia.

Sabemos	que	nos	últimos	anos	houve	um	aque-
cimento	 econômico	 no	 Brasil	 e	 isso	 se	 refletiu	 cla-
ramente	no	consumo	doméstico,	pela	 facilidade	na	
aquisição	de	novos	produtos	elétricos	e	eletrônicos,	
bem	 como	 nas	 facilidades	 de	 crédito.	 No	 caso	 das	
emissoras	está	havendo	 também	uma	expansão	no	
consumo,	em	virtude	da	necessidade	da	transmissão	
em	dois	formatos,	analógico	e	digital,	pois	existe	um	
legado	analógico	e	a	migração	para	produtos	de	con-
sumo	digital	não	é	tão	rápido	quanto	imaginamos.

as	emissoras	precisam	ampliar	sua	base	instala-
da para transmitir com duplicidade sua programa-
ção,	não	há	possibilidade	e	nem	interesse	em	inter-
romper	sua	transmissão	analógica.	Por	outro	lado,	o	
setor	de	radiodifusão	poderia,	mesmo	num	período	
de	transição	da	tecnologia	analógica	para	a	digital,	
ter	 uma	 tarifação	diferenciada	da	 sua	energia	 con-
sumida,	como	incentivo	para	uma	rápida	migração.

a	 tecnologia	 digital	 é	 sem	 dúvida	 alguma	 um	
avanço	em	termos	de	produtos	melhores	acabados.	
Isso	 ocorre	 tanto	 na	 produção	 de	 conteúdo,	 nos	
equipamentos	 de	 transmissão	 quanto	 nos	 equipa-
mentos	de	recepção.	

Para	as	emissoras,	uma	tarifa	de	energia	elétrica	
diferenciada,	particularmente	para	aquelas	que	uti-
lizam	a	energia	de	distribuidoras,	e	mesmo	as	que	
buscam	no	mercado	livre,	seria	uma	forma	de	mos-
trar	 a	 outros	 setores	 da	 sociedade	 que	 o	 governo	
está	atento	para	quem	investe	em	qualidade	e	tec-
nologia	e	busca	um	uso	eficiente	da	energia	elétrica	
que	está	disponível.

O que é um grande consumidor de energia eléctrica
Segundo	a	própria	aNEEL,	um	grande	consumidor	

de energia elétrica é medido pela demanda e pelo 
consumo	de	energia	elétrica,	bem	como	pela	tensão	
de	 fornecimento	que	recebe	e	essa	pode	variar	até	
um	patamar	de	230	kV	ou	mais.	Essa	característica	
não	define	plenamente	os	diferentes	atores	de	con-
sumo	 em	 determinado	 setor,	 para	 caracterizar	 um	
grande consumidor de energia elétrica.

Essas características acabam criando bandeiras 
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tarifárias	que	fazem	distinção	entre	consumidores.	
Porém,	essas	bandeiras	não	informam	sobre	a	sin-
gularidade	 de	 cada	 consumidor.	 Na	 resolução	 nº	
479,	de	3	de	abril	de	2012	é	prevista	essa	condição: 
“art.	2º: V-a	–	bandeiras	tarifárias:	sistema	tarifá-
rio	 que	 tem	 como	 finalidade	 sinalizar	 aos	 consu-
midores	 faturados	 pela	 distribuidora	 por	meio	 da	
Tarifa	 de	 Energia,	 os	 custos	 atuais	 da	 geração	 de	
energia	elétrica”.

Não	há	uma	diferenciação	com	relação	a	energia	
utilizada,	nem	quanto	aos	fins	a	que	se	propõem	os	
clientes,	como	também	às	suas	diferenças.	É	gera-
da	uma	 tabela,	 em	que	se	 classificam	consumido-
res	to	tipo	“a”	e	do	tipo	“B”	que	não	demonstra	cla-
ramente	esses	consumidores.	Ver	tabela.	resolução	
aneel	nº	418,	de	23/11/2010	e	resolução	aneel	nº	
479,	03/04/2012.

Há	uma	necessidade	de	segmentação	diferencia-
da,	baseada	nas	classes	sociais,	por	exemplo,	que	
são	atingidas	pelo	produto	de	determinada	empre-
sa	comercial.	a	radiodifusão	atinge	todas	as	classes	
sociais	 sem	distinção,	por	 ser	um	serviço	gratuito.	
Sabemos	 que	 a	 maioria	 das	 empresas	 comerciais	
atende	 determinado	 nicho	 da	 população.	 Porém,	
não	 tem	 a	 abrangência	 no	 atendimento	 de	 toda	 a	
população	em	suas	 representações,	características	
e	poder	aquisitivo.

Outro	 ponto	 importante	 é	 com	 relação	 ao	 mon-
tante	 constante	 da	 fatura	 de	 energia	 elétrica.	 Esse	
é	um	ponto	de	destaque	no	 trabalho	da	Prof.ª	ana	
Lúcia	rodrigues	da	Silva.	Quando	ela	em	suas	con-
clusões cita os seguintes pontos:

“Foram considerados como potencialidades de 
segmentação	industrial	os	seguintes	critérios:	loca-
lização	 geográfica	 da	 unidade	 consumidora,	 mon-
tantes	 envolvidos	 nas	 faturas	 de	 energia	 elétrica,	
setor	 de	 atividade	 produtiva,	 tipos	 de	 composição	
acionária	e	gestão	das	empresas	clientes,	 tipos	de	
utilização	 da	 energia	 elétrica	 nas	 instalações	 dos	
clientes,	 grau	 de	 sofisticação	 tecnológica	 empre-

gada	 no	 processo	 produtivo	 e	 de	 comercialização,	
relação	 custo-benefício	 representada	 pelo	 cliente,	
fatores	comuns	de	compra	no	que	se	refere	à	quan-
tidade	e	freqüência,	e	características	de	burocracia,	
flexibilidade	e	 fidelidade	das	unidades	de	decisão	
de	 compra;	 abordagem	 de	 compras	 (níveis	 de	 de-
cisão	e	filosofia);	 fatores	situacionais	(urgência	em	
relação	 aos	 produtos	 e	 serviços,	 sua	 aplicação	 e	
volume),	 características	pessoais	dos	compradores	
e	 finalizando,	 o	 segmento	 representado	 pelos	 ex-
-clientes	da	empresa.”	

Por	exemplo,	o	custo	anual	médio	de	consumo	de	
energia	das	emissoras	de	rádio	e	televisão	poderia	
ser	uma	referência	para	avaliação	da	característica	
de um grande consumidor de energia elétrica. 

Outra	referência	poderia	ser	o	setor	como	grande	
consumidor	de	energia	elétrica,	nesse	caso	a	iden-
tificação	dos	setores	consumidores	viabilizaria	uma	
classificação	 para	 grandes	 consumidores	 de	 ener-
gia elétrica.

Embora a demanda de eletricidade possa variar 
ao	longo	do	dia	de	forma	momentânea	é	certo	que	
para	as	emissoras,	esses	períodos	de	demanda	atí-
picos	 variam	 de	 emissora	 a	 emissora,	 de	 cabeça-
-de-rede	a	cabeça-de-rede,	bem	como	ao	 longo	de	
determinado	mês	e	ano.	Em	todos	os	casos,	há	um	
padrão	de	demanda	que	caracteriza	as	emissoras	e	
é	conhecido	pelas	empresas	distribuidoras	de	ener-
gia	elétrica.	Por	exemplo,	uma	demanda	da	empre-
sa	 PJM	 Interconnection	 durante	 uma	 semana,	 no	
mês	de	julho	de	2013,	dados	da	EIa.

O	conhecimento	de	uma	curva	de	demanda	para	o	
setor	de	radiodifusão	seria	de	vital	importância,	para	
balizar	futuros	entendimentos	de	consumo,	tarifação	
e	economia.	claro,	que	se	não	disponibilizamos	de	
dados	nessa	forma,	pode-se	começar	com	uma	curva	
anual sobre demanda e consumo para o setor.

Um	 transmissor	 de	 baixa	 potência	 até	 5	 kW	 tem	
uma	 alimentação	 monofásica	 em	 220	 V,	 por	 outro	
lado,	 um	 transmissor	 de	 alta	 potência	 de	 200	 kW	

Um	quadro-resumo	que	poderia	servir	de	informação	sobre	as	potências	utilizadas	na	radiodifusão	é	dado	a	seguir:

Onda curta
(kW)

Onda Média
(kW)

Onda tropical
 (kW)

frequência 
Modulada - (erP kW)

televisão geração 
analógica - (erP kW)

televisão geração 
digital -  (erP kW)

1,0	 1,0 1,0 0,3 50,0 0,08

5,0	 10,0 2,5 3,0 100,0 0,8

7,5	 50,0 5,0 50,0 150,0 8,0

10,0	 100,0 10,0 60,0 200,0 10,0

25,0	 150,0 25,0 75,0 250,0 80,0

250,0	 200,0 250,0 100,0 500,0 100,0
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tem	uma	alimentação	trifásica	de	380	V,	podendo	ser	
também	440	V	(depende	do	formato	de	alimentação).

De	toda	a	forma,	o	consumo	de	uma	grande	emis-
sora	em	kWh	ou	kVah,	varia	de	município	para	mu-
nicípio,	de	potência	e	de	serviço,	assim	podendo	ser	
bem	 superior	 a	 34	 kVa.	 Isso	 já	 permitiria	 abrir	 um	
diálogo	 sobre	 como	 classificar	 todos	 os	 atores	 en-
volvidos no setor.

a	 tecnologia	 digital	 permite	 a	 todas	 as	 emissoras,	
uma	atualização	do	parque	instalado	para	a	implemen-
tação	 da	 tecnologia	 na	 estação	 e	 a	 implantação	 em	
todo	o	território	nacional.		

a	televisão	digital,	por	exemplo,	uma	tecnologia	di-
gital	disponível	às	emissoras	e	à	população,	que	está	
em	plena	 fase	de	 implantação	pelo	País,	sem	dúvida	
alguma	trará	inúmeros	benefícios	para	a	população	em	
geral,	primeiro	por	causa	da	ótima	qualidade	de	áudio	
e	vídeo	disponível,	segundo	por	causa	da	flexibilidade	
em	termos	de	robustez	e	payload,	terceiro	por	causa	da	
interatividade e também a mobilidade.

Todos	são	fatores	para	que	a	população	tenha	pro-
dutos	de	alta	tecnologia	e	baixo	consumo	de	energia.	
O	mesmo	ocorre	com	as	emissoras.	ao	atualizar	equi-
pamentos	 de	 produção,	 pós-produção,	 gravação,	 ex-

ternas,	distribuição	e	transmissão,	a	tecnologia	digital	
para	as	emissoras	promoverá	uma	revolução	em	todo	o	
parque	instalado	das	emissoras.

contudo,	essa	atualização	não	está	se	dando	no	
formato	 de	 substituição	 de	 um	 equipamento	 por	
outro	mais	moderno.	O	que	ocorre	realmente	é	que	
as	 emissoras	 se	 veem	 na	 condição	 de	 duplicar	 os	
equipamentos	 instalados.	 Isso	 significa	 que	 se	 há	
redundância	 em	equipamentos	para	a	 transmissão	
analógica,	 o	 mesmo	 ocorre	 com	 os	 equipamentos	
para	a	transmissão	digital.
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AD Digital: Dezenas de 
novidades

NAB 2014

como	é	 de	 praxe	 com	 empresas	 do	 porte	 da	 aD	
Digital,	 que	 possuem	 uma	 série	 de	 parceiros,	
eventos	como	a	NaB	2014	costumam	ser	uma	en-

xurrada	de	novos	produtos	e	serviços.	Este	ano	não	é	di-
ferente,	com	novidades	em	áreas	como	teste	e	medição,	
gerenciamento	de	mídia,	armazenamento	digital,	trans-
codificação	e	etc,	a	aD	Digital	destaca-se	como	uma	das	
empresas com mais novidades atreladas ao seu nome.

começando	com	a	área	de	archive	Digital,	O	grande	
lançamento	esse	ano	se	chama	SXL-5000.	É	um	archive	
LTO	 de	 alta	 performance	 	 desenhado	 especificamen-
te	para	o	mercado	audiovisual.	Ele	possui	arquitetura	
NaS	(network attached storage – storage conectado em 
rede)	e	 funciona	com	o	software	XenData6,	com	uma	
interface	padrão	para	operações	de	archive	e	restore,	
sendo	assim	compatível	com	diversos	workflows	dife-
rentes	ligados	à	indústria	de	mídia.	

O	servidor	de	arquivamento	do	SXL-5000	é	baseado	
no	hardware	do	Hewlett	 Packard	DL380	 com	o	 sistema	
operacional	Windows	Server.	Ele	possui	de	6TB	a	20TB	de	
raID,	trazendo	assim	operações	de	archive	e	restore	mais	
rápidas.	a	 restauração	de	vários	arquivos	 foi	 otimizada	
nesse	sistema,	minimizando	o	movimento	total	das	fitas.	

Dentre as novas tecnologias para armazenamento 
digital,	StorNext	da	Quantum	se		destaca.	Ele	pode	ser	
escalonado	a	até	500	milhões	de	arquivos	.	compatível	
com	todas	as	resoluções	e	tamanhos	de	frame,	desde	ta-
manhos	padrões	até	4K,	está	disponível	em	cinco	confi-
gurações	de	14.4TB	até	48TB	de	capacidade,	e	pode	ser	
escalonado	até	384TB	para	uma	melhor	performance.

Faz	o	compartilhamento	das	mesmas	 informações,	
em	um	único	repositório	de	armazenamento,	entre	usu-
ários de sistemas operacionais distintos no mesmo am-
biente.	O	que	isso	significa?	Ex.:	usuários	em	Windows	
e	usuários	em	MacOS	podem	compartilhar	as	mesmas	
informações,	simultaneamente,	no	mesmo	storage.	

ao	oferecer	o	gerenciamento	transparente	de	cama-
das	de	armazenamento	para	migrar	conteúdos,	elimi-
nar	silos	espalhados	de	armazenamento	e	fornecer	a	
melhor	utilização	da	 infraestrutura,	o	StorNext	otimi-
za	 ainda	 a	 relação	 custo-benefício.	 Ex.:	 quando	 um	
cliente	possui	um	storage	em	disco	e	uma	tape	library,	
como	o	storage	em	disco	é	sempre	mais	caro	que	uma	
tape	library,	é	usado	para	o	armazenamento	das	infor-
mações	 consideradas	 “caras”	 para	 o	 negócio.	 Numa	
afiliada,	que	tem	como	seu	principal	“core	business”	
a	notícia	regional/local,	o	storage	em	disco	lhe	é	útil	
como	seu	ambiente	de	produção,	onde	as	informações	
aí	contidas	são	para	uso	dos	editores	para	criarem	o	
material	que	vai	ao	ar.	

Para	 completar	 somente	 algumas	 das	 novidades,	
em	 termos	 de	medição	 de	 banda	 base,	 o	WFM2300	
vem	equipado	com	maior	capacidade	de	medição,	re-
curso	para	análise	de	padrão	de	olho	e	Jitter	e	possibi-
lidade de realizar testes em margens de cabos simula-
dores,	além	das	características	já	existentes	na	versão	
WFM2200.	a	capacidade	de	testar	margens	de	cabos	
simuladores	é	única	nos	monitores	de	forma	de	onda	
da	Tektronix	e	ajuda	determinar	o	coax	da	margem	de	
cabo de um sistema.

NAB 2014:  
Ponto alto da curva
Para	o	mercado	broadcast,	o	primeiro	semestre	

de	cada	ano	é	sempre	dividido	entre	antes	do	
NaB	e	Pós	NaB.	Isso	por	que	o	evento	de	Las	

Vegas,	 que	 este	 ano	ocorre	 entre	05	 e	 10	de	abril,	
é	o	momento	em	que	vemos	as	grandes	mudanças	
de mercado e lançamentos de produto acontecendo. 
Em	outras	palavras,	é	o	que	dita	qual	o	“humor”	dos	

segmentos	de	radiodifusão,	cinema	e	produção	au-
diovisual para o ano.

São	 quase	mais	 de	 1.500	 expositores	 disputando	
a	 atenção	 de	 centenas	 de	milhares	 de	 visitantes	 do	
mundo	todo.	Para	tentar	trazer	um	pouco	do	que	será	
a	feira	de	2014,	a	revista	da	SET	preparou	esta	prévia	
com as novidades dos principais nomes do mercado.

NAB 2014 | AD DigiTAl
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NAB 2014 | BRoADPEAK

Broadpeak: Uma linha 
completa de rede de 
distribuição de conteúdo
Durante	 o	 NaB	 2014,	 a	 Broadpeak	 apresentará	

uma	 linha	 completa	 de	 cDN	 e	 tecnologias	 de	
servidores de vídeo visando atender as neces-

sidades mais críticas dos operadores: a capacidade de 
entregar	vídeo	por	cabo,	IPTV,	OTT	e	redes	móveis	com	
o	melhor	custo-benefício	possível.	Para	tanto,	a	empre-
sa	demonstrará	quatro	diferentes	soluções.

a	primeira	delas	é	as	melhorias	em	seu	sistema	nano-
cDN.	a	primeira	aplicação	do	sistema	elimina	o	pico	de	
consumo	multi-tela	transformando	milhões	de	portas	de	
banda	larga	em	componentes	de	infraestrutura	de	uma	
rede	de	distribuição.	aproveitando	as	redes	domésticas,	
os	operadores	podem	gerir	de	maneira	efetiva	os	picos	
de	transmissão	ao	vivo	multi-tela	para	milhões	de	usuá-
rios	simultâneos	usando	poucos	megabits	por	segundo.	

a	 tecnologia	 também	suporta	o	 reuso	dos	streams	
multicast	de	IPTV	que	podem	ser	adaptados	em	portas	
domésticas	para	designar	aparelhos	HLS.	Não	é	neces-
sário transconding e os recursos de processamento 
usados	na	porta	doméstica	são	mínimos.

Outro	destaque	é	a	grande	 linha	de	equipamentos	
de	 cDN	 com	 servidores	 de	 streaming,	 incluindo	 um	
servidor	 com	 capacidades	 de	 streaming	 unificadas	
tanto	 para	 rTSP	 como	 para	 aBr.	 O	 produto	 funciona	
com	qualquer	formato	(incluindo	o	novo	MPEG-DaSH)	
e	pode	chegar	até	40Gbps	de	streaming.

além	destas	novidades,	a	Broadpeak	trará	novas	funcio-
nalidades	para	o	seu	umbrellacDN.	Dentre	as	novidades	
estão	a	capacidade	de	provedores	de	conteúdo	e	operado-
res	descarregar	o	tráfego	de	suas	redes	para	um	cDN	como	
serviço.	Ou	ainda	trazer	informação	de	qualidade	de	ser-
viço	dos	dispositivos	que	estão	reproduzindo	o	conteúdo.

NAB 2014 | gRASS VAllEY

Grass Valley: Grandes 
novidades 
Dentre	 as	 empresas	 que	 devem	 atrair	 mais	

atenção	durante	o	NaB	2014,	 a	Grass	Valley	
promete	apresentar	uma	série	de	melhorias	e	

novas	soluções	para	seus	usuários.	a	primeira	novi-
dade	é	o	aprimoramento	do	GV	Stratus,	a	plataforma	
de	produção	não	linear	da	marca.	a	plataforma	traz	
algoritmo	 e	 fluxos	 de	 trabalhos	 melhorados	 para	
controlar	automaticamente	a	importação	e	extração	
de	 conteúdos	e	metadados	baseados	em	qualquer	
combinações	de	tipos	de	arquivo.

Outra	novidade	do	sistema	são	as	conexões	remotas	
para	edição,	produção	de	notícias	e	capacidade	de	dis-

tribuição	de	 conteúdo	direcionado,	 incluindo	 integra-
ção	com	o	Konnect	automated	Production	System	tanto	
para	 transmissões	ao	vivo	como	para	 integração	com	
mídia	social.	Por	fim,	o	Stratus	agora	permite	que	os	
usuários	trabalhem	com	conexões	mais	instáveis	como	
3G	e	4G	com	um	editor	Edius	7	portátil.

Os visitantes também podem esperar um lançamento 
na	linha	LDX	de	câmeras.	Outra	atração	será	os	inúmeros	
tutoriais	 e	 apresentações	 de	 cases,	 fluxos	 de	 trabalho,	
utilização	 de	 software	 e	 nos	 produtos	GV	Stratus,	 Kon-
nect,	K2	Summit,	K-Frame,	GV	Director,	Edius	7,	LDX,	T2	e	
aDVc	que	ocorrerão	no	estande	da	fabricante.
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NAB 2014 | DAlET

Dalet: O futuro do 
broadcast em Media 
Asset Management
Dentre as novidades apresentadas pela Dalet 

no	NaB	2014	estão	a	apresentação	de	quatro	
grandes soluções para broadcasters: O Da-

let	Galaxy,	Dalet	News	Pack,	Dalet	Onecut	e	o	Dalet	
Brio.	Todos	estes	produtos	estarão	sendo	demons-
trados	no	estande	da	marca,	e	interessados	podem	
agendar demonstrações privativas para entender 
melhor	a	tecnologia.

completando	 as	 soluções	 de	 workflow	 da	 marca	
(Sports	Factory,	News	Suite,	Media	Life	e	radio	Sui-
te),	 o	 Dalet	 Galaxy	 é	 a	 plataforma	 de	 MaM	 da	 em-
presa	 que	 traz	 um	 fluxo	 de	 trabalho	 poderoso	 para	
integração	 de	 sistemas,	 capacidades	 avançadas	 de	
gerenciamento	 de	 processos	 e	 ferramentas	 de	 pro-
dução	e	gerenciamento	de	conteúdo	para	multi-tela.

Nesta	versão,	o	Dalet	Galexy	ganhou	uma	interfa-
ce	de	usuário	 totalmente	 redesenhada	com	botões	
para	macro	configuráveis	e	uma	tecnologia	mais	in-
teligente	 para	 criar	 fluxos	 de	 trabalho.	 Outra	 novi-
dade	é	a	abertura	da	arquitetura	de	TI	do	software,	
o	 que	 permite	 agora	 a	 integração	 completa	 de	 fer-
ramentas de terceiros. Durante o evento a empresa 
estará	 demonstrando	 esta	 integração	 com	 o	 NLE	
adobe	Premiere.

O	sistema	ganhou	também	suporte	para	novos	for-
matos,	como	o	aVc	Intra.	também	foi	melhorada	a	ca-
pacidade	multi-site,	 permitindo	 otimização	 para	 flu-
xos	de	trabalho	que	aconteçam	em	diferentes	locais.	

Mais capacidade de edição
O	 Dalet	 Onecut	 é	 um	 editor	 que	 pode	 ser	 usado	

como	uma	solução	única	ou	conectada	direto	com	os	
sistemas	 de	 MaM	 da	 Dalet,	 através	 do	 Dalet	 Xtend.	
Suas	 robustas	 capacidades,	 espaço	 de	 trabalho	 con-
figuravel	 e	 ferramentas	 fáceis	 de	 usar,	 permitem	que	
qualquer	editor,	assistente	de	produção	ou	 jornalista	
realize	tarefas	simples	como	trimming e cortes até mais 
robustas como aprimoramento de áudio.

O	produto	foi	projetado	para	complementar	o	flu-
xo	 de	 pós-produção,	 realizando	 tarefas	 mais	 foca-
das	como	storyboarding	ou	cortes	secos,	deixando	
as	ferramentas	de	edição	para	trabalhos	mais	criati-
vos	e	complexos.	Graças	a	sua	capacidade	de	inte-
gração	via	Dalet	Xtend,	o	sistema	faz	troca	constante	

de	informação	de	metadados	e	marcadores	com	os	
principais	 softwares	 de	 edição	 de	 mercado,	 como	
adobe,	avid	e	Final	cut.

Para	 a	 integração	 do	 Dalet	 Xtend,	 a	 marca	 de-
monstrará	um	case	com	o	adobe	Premiere.	com	este	
processo	 os	 usuários	 dos	 editores	 adobe	 podem	
acessar	e	editar	mídia	direto	do	catálogo	de	conteú-
do	Dalet,	mantendo	genealogia	e	herança	de	locali-
zadores	e	metadados	de	time-code	entre	a	produção	
e	a	pós-produção.

Mais soluções para jornalismo
Outro	ponto	que	a	Dalet	demonstrará	com	força	

são	as	suas	soluções	para	sala	de	notícias.	Durante	
o	evento	a	empresa	mostrará	 como	o	Galaxy	pode	
facilitar	a	produção,	transmissão	e	arquivo	de	con-
teúdos	 para	 TV,	 rádio	 e	 web	 em	 uma	 única	 plata-
forma.	Outra	novidade	é	o	Dalet	On-the-go,	um	app	
para	 iOS	e	android	que,	 assim	 como	o	web-based	
WebSpace,	 permite	 a	 repórteres	 de	 campo	 acesso	
imediato	 ao	 fluxo	 de	 produção	 e	 ferramentas	 de	
planejamento	da	redação.

Para	a	criação	de	gráficos,	o	Dalet	cube	é	a	aposta	
da	empresa.	Trata-se	de	um	software	rápido	e	robus-
to	para	a	produção,	gerenciamento	e	distribuição	de	
grafismos	de	alta	qualidade	e,	claro,	se	integra	com	
todas as soluções da marca. 

Por	fim,	o	Dalet	brio	é	um	sistema	de	ingest	cria-
do	 para	 reproduzir	 e	 misturar	 diversos	 formatos,	
incluíndo	aVc	intra,	XDcamHD,	apple	Prores	e	avid	
DNxHD.	O	produto	é	constituído	por	duas	unidades	
de	 rack,	 tem	uma	 arquitetura	 baseada	 em	TI,	 com	
diversas portas de entrada e saída.
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NAB 2014 | TEKTRoNiX

Tektronix traz novidades 
na NAB Show 2014
Dentre	 os	 destaques	que	 a	 fabricante	 leva	 para	

Las	Vegas	estão	a	linha	WFM2300,	Sentry	aBr	e	
os	geradores	de	sistemas	Master	Sync	e	Master	

clock	 reference,	 EcO8000	 e	 EcO8020.	 além	disso,	 a	
empresa	exibe	dois	softwares,	um	para	suporte	de	co-
dec	HEVc	(H.265),	disponível	para	o	sistema	de	 teste	
e	análise	de	MPEG,	MTS4000,	e	outro	para	controle	de	
qualidade	de	trabalhos	baseados	em	nuvens.

a	 Tektronix	 expandiu	 a	 premia-
da	linha	de	monitores	de	forma	de	
onda,	com	a	nova	série	portátil	de	
instrumentos	 WFM2300,	 equipada	
com os recursos necessários para 
aplicações	 de	 instalação	 e	 manu-
tenção.	 O	 aparelho	 vem	 equipado	
com	maior	capacidade	de	medição,	
recurso	 para	 análise	 de	 padrão	
de	olho	e	 Jitter	 e	possibilidade	de	
realizar testes em margens de ca-
bos	 simuladores,	 além	 das	 carac-
terísticas	 já	 existentes	 na	 versão	
WFM2200.	a	 capacidade	de	 testar	
margens	de	cabos	simuladores	é	única	nos	monitores	
de	 forma	 de	 onda	 da	 Tektronix	 e	 ajuda	 determinar	 o	
coax	da	margem	de	cabo	de	um	sistema.	Isso	garante	
que	não	se	chegue	ao	“Digital	cliff”,	onde	os	erros	de	
transmissão	aumentam	significativamente.		

Projetado	para	ser	extremamente	versátil,	o	apare-
lho	tem	baixo	consumo	de	energia,	tela	LcD	com	pai-
néis	de	LED	e	uma	bateria	para	substituição.	Ideal	para	
resolução	de	problemas	de	campo	ou	nas	próprias	ins-
talações.	O	WFM2300	conta	ainda	com	recursos	opcio-
nais,	são	eles:	Suporte	de	formato	para	3G-SDI;	análise	
de	dados	aNc;	interface	ótica	com	modulo	SFP	(Small	
Form	factor	Pluggable),	monitoramento	de	dados	Dol-
by	E;	e	medidor	de	intensidade	de	som.	Os	adicionais	
possibilitam	 adequar	 o	 instrumento	 para	 atender	 às	
necessidades	de	instalações	específicas.

Outra	novidade	que	a	equipe	da	Tektronix	apresen-
tará	será	o	novo	Sentry	aBr,	lançado	no	final	de	2013.	
O	 produto	 oferece	 solução	 aos	 provedores	 de	 servi-
ços	de	vídeo	(VSPs),	que	necessitam	de	qualidade	na	
transmissão	 baseada	 em	 aBr	 Everywhere	 e	 serviços	
Over-The-Top	(OTT).

Entre	os	inúmeros	recursos,	o	aparelho	proporciona:	
suporte	ao	Live	Streaming	de	HTTP	da	apple	e	proto-
colos	MPEG	 DaSH	 com	 estatísticas	 de	 HTTP;	monito-

ramento	 de	 250	 canais	 simultâneos;	 monitoramento	
automático	de	redes	e	mídia	aBr	da	origem	até	a	bor-
da	da	 rede;	menor	custo	por	solução	de	Stream	para	
o	monitoramento	 aBr;	 permite	 a	 rápida	 detecção	 de	
problemas,	prevenindo	seu	impacto	aos	espectadores;	
e muito mais.

O	Sentry	aBr	recebeu	4	Diamond	(4	diamantes)	no	
prêmio	2013	Diamond	Technology	reviews,	da	Broad-

band	Technology	report	(BTr).	Não	
é	para	menos,	uma	vez	que	o	pro-
duto	 oferece	 a	 solução	 para	 asse-
gurar	 a	 qualidade	 na	 transmissão	
para as operadoras de TV a cabo e 
outros	VSPs,	à	medida	que	expan-
dem	 a	 “TV	 Everywhere”	 e	 aumen-
tam	a	exibição	de	conteúdo.

Já	as	novas	unidades	EcO8000	
e	 EcO8020	 oferecem	 repetição	
extra	 para	 sistemas	 de	 geração	
de	 sincronismo,	 que	 exigem	
constância	 para	 os	 momentos	
críticos	 e	 de	 sincronização	 nas	

instalações	de	Broadcast.	ambos	 foram	projetados	
para	funcionar	em	conjunto	com	um	par	de	gerado-
res	Master	Sync	e	Master	clock	reference	SPG8000,	
formando	assim	o	mais	avançado	gerador	de	siste-
ma	para	instalações	modernas,	equipes	de	pós-pro-
dução	 e	 unidades	 móveis,	 oferecendo	 confiança,	
estabilidade e disponibilidade.

Os	equipamentos	oferecem	fonte	de	alimentação	
dupla	 com	 inversão	 de	 temperatura,	 que	minimiza	
as rupturas em operações e elimina o risco de perda 
na	sincronização	na	falha	da	fonte	de	alimentação.	
a	estabilidade	e	a	disponibilidade	da	temporização	
múltipla	e	de	fontes	de	sincronização	de	sinal,	para	
o	SPG8000,	garantem	a	segurança	contra	qualquer	
inatividade nas operações.

O	EcO8000	e	o	EcO8020	vem	também	com	gerador	
de	relatórios	de	erros	no	SNMP	e	apoio	ao	Web	UI,	vi-
sando	a	integração	com	sistemas	de	controle	das	insta-
lações.	O	opcional	de	suporte	3G-SDI	auxilia	no	“Future 
Proof”	 para	 instalações	 de	 vídeo	 digital,	 protegendo	
os	 investimentos	 na	 infra-estrutura.	 ambos	 oferecem	
ainda	a	arquitetura	de	produto	escalável,	que	permite	
aos	clientes	configurar	os	geradores	de	sincronização,	
encaixando-se	nas	necessidades	específicas	da	aplica-
ção,	sem	pagar	mais	por	canais	desnecessários.
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NAB 2014 | RoHDE & ScHwARz

NAB 2014 | FuJiFilM

Fujifilm traz duas novas 
lentes para o NAB 2014
Os	 destaques	 desta	NaB	para	 os	 japoneses	 da	

Fujifilm	mais	uma	vez	recairá	sobre	sua	divisão	
de	dispositivos	ópticos.	São	dois	produtos,	as	

grandes	angulares	da	linha	cabrio	Premier	PL14-35	mm	
[ZK2.5x14]	e	a	Xa55x9.5	HDTV	Telephoto	Box	Style.	

a	Xa55x9.5	telephoto	zoom	foi	projetada	para	grandes	
espaços	que	necessitam	de	tomadas	fechadas	de	longa	
distâncias,	como	esportes,	shows	e	eventos	ao	vivo.	Este	
zoom	“encaixa-se	em	um	ponto	perfeito	de	nossa	linha	
de	 lentes	de	estúdio/campo	de	2/3	polegadas”,	afirma	
Thom	calabro,	diretor	de	marketing	e	desenvolvimento	de	
produto	da	divisão.	“com	uma	distância	focal	de	9.5	para	
535	mm	(ou	19.0	para	1050	mm	com	um	expander	de	ex),	
ela	é	capaz	de	capturar	tomadas	fechadas	de	longa	dis-
tância	nos	ambientes	mais	desafiadores”,	explica.

como	o	modelo	anterior	Xa50x9.5,	estas	objetivas	são	fa-
bricadas com uma braçadeira suporte para montagem direta 
em	câmeras	ENG,	o	que	elimina	este	custo.	O	produto	tam-
bém	tem	estabilização	óptica	da	imagem,	ajudando	o	opera-
dor a manter closes estáveis por longos espaços de tempo.

Projetada	com	os	mais	avançados	softwares	de	simu-

lação,	a	PL	14-35	mm	oferece	uma	performance	óptica	ex-
cepcional	no	centro	da	imagem	e	nos	cantos	da	tela.	com	
o	sistema	de	encoder	de	16-bit,	todas	as	informações	da	
lente,	como	posição	do	zoom,	iris	e	foco	fica	registrada.	a	
PL	14-35	mm	suporta	o	sistema	de	dados	LDS	e	i/	e	pode	
ser controlada usando sistemas wireless padrões da in-
dústria.	Um	encoder	de	16-bit	alimenta	informações	de	
posição	focal,	zoom	e	outros	dados.

“a	nova	14-35	mm	cabrio	 foi	projetada	com	o	 feed-
back	dos	nosso	clientes,	sobretudo	levando	em	conta	a	
distância	focal”,	explica	calabro.	“assim	como	toda	a	li-
nha	cabrio,	a	15-35mm	é	leve	e	confortável	de	usar	junto	
com	as	menores	câmeras	4K,	mas	nós	expandimos	a	dis-
tância	focal	para	14-35	mm	em	T2.0,	com	200	graus	de	
rotação	focal.	Para	quem	busca	uma	lente	zoom	leve	que	
pode	ser	usada	em	câmeras	de	mão	para	capturar	ângu-
los	abertos	e	espaços	pequenos,	ela	é	ideal”,	completa.

a	PL	14-35	mm	cabrio	possui	um	sistema	digital	ser-
vo	destacável	e	pode	ser	usada	como	ENG	ou	para	cine-
ma.	Quando	usadas	sem	o	sistema,	motores	de	zoom	
para	cinema	padrão	podem	ser	usadas.

Rohde & Schwarz: Novas 
soluções 4K
a fabricante	 de	 equipamentos	 para	 transmissão	

apresentará	durante	o	NaB	2014	uma	linha	com-
pleta	de	produtos	4K.	O	principal	destaque	fica	por	

conta	do	clipster,	uma	estação	de	masterização	produzi-
do	pela	DVS,	sua	subsidiária.	além	disso,	será	lançado	o	
gravador	de	disco	óptico	Pronto4K-HFr	e	uma	nova	solu-
ção	escalonável	de	armazenamento	que	pode	armazenar	
volumes de dados massivos utilizados em ambientes de 

produções	com	resoluções	4K	de	forma	eficiente.	
Por	outro	lado,	será	lançado	também	o	Venice,	um	ser-

vidor	de	ingest	e	produção	que	traz	grandes	vantagens	
para	os	broadcasters,	principalmente	para	ambientes	de	
estúdio	ao	vivo.	Este	servidor	permitirá	novas	opções	de	
distribuição	 avid,	 assim	 como	 reprodução	 em	 estúdio	
de	resoluções	até	4K,	além	de	ser	uma	solução	de	pro-
cessamento	e	ingest	rápido,	reprodução	em	estúdio	com	
redundância	e	um	eficiente	fluxo	de	trabalho.

Também	será	lançado	o	r&S	aVHE100,	uma	solução	
que	é	completamente	compatível	com	o	novo	padrão	
de	codec	HEVc	(H.256)	para	4K	e	HD.	Finalmente,	a	em-
presa	anunciará	a	expansão	de	sua	linha	de	ecoders	e	
multiplexadores	de	redes	ISDB-TB.
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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
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NAB 2014 | HARMoNic

Harmonic: promessa de 
transformação
a fabricante	líder	de	sistemas	de	distribuição	apro-

veitará	o	NaB	2014	para	demonstrar	uma	série	de	
soluções	 que	 prometem	 transformar	 o	 fluxo	 de	

trabalho	broadcast.	com	um	ar	de	mistério,	a	empresa	
fará	demonstrações	e	lançamentos	que	ainda	não	fica-
ram	tão	claros	para	o	mercado.

No	segmento	de	encoding	e	processamento	de	stream,	
a	empresa	diz	apenas	que	trará	um	novo	software	que	deve	
“mexer	com	as	estruturas	do	ecossistema	broadcast.	Nos-
sa	nova	tecnologia	vai	redefinir	a	distribuição	de	vídeo	no	
mercado”,	afirma	comunicado	da	empresa.	Do	que	exata-
mente	se	trata,	a	Harmonic	não	fala,	deixando	todo	o	mis-
tério	para	quem	vistiá-los	durante	a	feira.	Outra	novidade	
será	a	demonstração	de	um	sistema	4K	Ultra	HD	2160p60.

além	 destes	 anúncios,	 a	 empresa	 trará	 também	 o	
seu	Electra,	que	é	uma	plataforma	universal	multifun-
cional para encoding	de	áudio	e	o	Harmonic	DMS,	que	
é	o	sistema	de	gerenciamento	de	distribuição	de	vídeo	

já	apresentado.	Fora	iso,	ainda	poderemos	ver	as	linhas	
ProView	IrD,	ProMedia	e	ProStream	em	ação.

No	ramo	do	Storage e Playout,	a	empresa	promete	me-
lhorias	na	linha	Spectrum	com	a	implementação	do	Spec-
trum	 channelPort,	 um	 sistema	 integrado	 de	 playout	 que	
promete	 expandir	 as	 capacidades	 de	 ingest, storage e 
playout	dos	fluxos	de	trabalho.	O	novo	sistema	inclui	capa-
cidades	de	playout	de	alta	densidade	de	quatro	canais	SD/
HD	por	unidade	de	rack,	capacidades	de	DUaL	DVE	e	com-
patibilidade	com	os	principais	sistemas	de	automação	do	
mercado. Para demonstrar a alta capacidade de armazena-
mento	do	produto,	a	Harmonic	demonstrará	um	trabalho	de	
edição	4k	colaborativa	com	o	Harmonic	MediaGrid.

NAB 2014 | QuANTEl

Quantel e Snell: 
uma nova força em 
tecnologia de mídia
a cada	nova	edição	do	NaB	as	novidades	se	revezam	

entre novos produtos e tecnologias e as mudanças 
de	mercado.	Este	último	é	o	caso	da	Quantel	que	

recentemente	adquiriu	a	Snell	e	ambas	as	empresas	de-
vem	usar	o	NaB	para	apresentar	quais	serão	as	mudan-
ças	em	termos	de	tecnologia,	distribuição	e	produtos.

Em	 comunicado	 que	 seguiu	 a	 aquisição,	 as	 em-
presas	posicionaram	que	“Nossas	 linhas	de	produ-
tos	são	inteiramente	complementares	e	partilhamos	
uma	reputação	merecida	em	inovação,	qualidade	de	
produto	e	confiabilidade,	além	de	um	compromisso	
mútuo	de	excelência	em	serviço.	Juntos	vamos	cons-
truir	uma	fundação	forte	para	criar	uma	das	maiores	
empresas	da	indústria”.	

Já	de	pronto,	as	empresas	prometeram	uma	série	de	
melhorias	para	seus	clientes,	como	a	combinação	das	
tecnologias	de	ambas	empresas,	novos	produtos	com-
binados,	melhor	capacidade	de	atendimento	com	mais	
escritórios	locais	e	suporte.	

Em	termos	de	gestão,	Paul	Martin,	diretor	da	Snell	TV	
Everywhere	e	robert	rowe,	diretor	da	divisão	de	TV	ao	
vivo	da	Snell	 juntaram-se	ao	conselho	de	administra-
ção	da	Quantel.	Os	diretores	de	vendas	e	finanças	da	
Snell,	Tim	Banks	e	Peter	Fredericks	também	assumirão	
cargos	dentro	da	Quantel	e	o	cEO	Simon	Derry	conti-
nuará	 integrado	aos	negócios	por	muitos	meses	para	
garantir	a	perfeita	integração.	Sem	sombra	de	dúvidas	
valerá	a	visita	de	quem	estiver	no	NaB	2014.
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NAB 2014 | PANASoNic

Panasonic: Novidades em 
tecnologia de cinema

Dentre	 os	diversos	produtos	que	 a	 Panasonic	 pro-
meteu	apresentar	durante	a	NaB	2014,	o	destaque	
fica	para	a	Varicam	35,	uma	câmera	4k	com	sensor	

MOS	35mm	desenvolvimento	proprietário	da	marca.	Outra	
novidade	fica	por	conta	da	Varicam	HS,	que	é	a	terceira	ge-
ração	de	Varicam	2/3”.	O	produto	traz	captura	de	alta	velo-

cidade	a	1080p	com	até	240	quadros	por	segundo,	focada	
para	o	mercado	de	documentaristas,	esportes	e	demais	
aplicações	em	câmera	lenta.	ambos	os	produtos	trazem	
todos	os	mais	recentes	codecs	aVc-Ultra	da	Panasonic.

além	das	câmeras,	a	empresa	trará	seu	novo	switcher	
aV-HS6000	2	M/E.	Trata-se	de	um	equipamento	idealiza-
do	para	ser	uma	opção	de	excelente	custo-benefício,	com	
32	entradas	HD-SDI	e	mais	duas	DVI-D.	Já	em	número	de	
saídas,	possui	16	HD-SDI	com	16	fontes	de	vídeo,	quatro	
independentes	 para	 visualização	 múltipla,	 armazena-
mento	expansível,	servidor	web	e	outras	mais	valias.

como	se	trata	de	um	equipamento	altamente	custo-
mizavel,	pode	se	adaptar	à	qualquer	situação	e	fluxo	
de	 trabalho.	 O	 switcher	 é	 uma	 ferramenta	 ideal	 para	
produção	de	eventos	esportivos,	espetáculos	e	shows.

NAB 2014 | oRAD

Orad: Novo 4Designer em 
primeira mão
Quem	estiver	na	NaB	2014	tem	um	motivo	extra	para	

visitar	o	estande	da	Orad.	É	que	a	fabricante	de	sis-
temas	de	grafismo	anunciou	que	fará	o	lançamen-

to	de	dois	novos	softwares	durante	a	feira:	o	4Designer	e	
o	renderEngine7,	trazendo	a	nova	geração	de	seus	progra-
mas	de	gráfico	em	tempo	real	não	só	com	uma	melhoria	
de	sistema,	mas	também	nova	interface	de	usuário.

O	 4Designer	 e	 renderEngine7	 são	 aplicativos	 64-
bit	 nativos	 que	 permitem	 aos	 usuários	 tomarem	pro-
veito das capacidades dos computadores modernos 
para	criar	 conteúdo	gráfico.	O	novo	 layout	de	espaço	
de	trabalho	suporta	computadores	de	alta	resolução/
multi-monitores	que	são	comuns	na	maioria	dos	depar-
tamentos	de	design.	O	4Designer	está	preparado	para	
trabalhar	com	gráficos	em	tempo	real	do	SD	até	UltraHD	
e	desenhos	de	larga	escala	para	Video	Walls.

a	nova	interface	de	usuário	traz	uma	genealogia	de	
elementos	aprimorada	com	preview	de	material	e	tex-
tura,	 isolamento	 de	 objeto,	 que	 permite	 ao	 designer	
focar	nos	elementos	sendo	editados	em	determinado	

momento	dentro	da	árvore	para	previsualização.
Dentre	as	novidades	de	previsualuzação	está	o	pre-

view	de	multi-câmera,	que	permite	ao	designer	múlti-
plas	opções	de	visualização	de	ângulos	diferentes	para	
gráficos	complexos.	Para	quem	desenha	estúdios	virtu-
ais,	esta	opção	permite	compreender	todos	os	ângulos	
usados	na	produção	sem	ter	acesso	ao	estúdio	virtual.

Outra	novidade	é	a	capacidade	de	combinar	diferen-
tes	 timelines	 em	 uma	 linha	 mestra	 de	 animação	 que	
pode	 ser	 controlada	 independentemente.	 aliando	 isso	
com	a	nova	função	de	controle	de	exportação,	os	desig-
ners	podem	temporizar	precisamente	a	forma	que	a	in-
formação	é	enviada	para	cena	durante	a	produção,	sem	
a	necessidade	de	utilizar	o	controle	de	produção.	a	capa-
cidade	de	importação	de	arquivos	foi	bastante	ampliada	
para	incluir	FBX,	LWO,	X3D,	3DS,	DXF,	VrML	e	collada.	

O	renderEngine7	 traz	novas	capacidades	 incluindo	
motion blur	em	tempo	real,	um	novo	controle	de	som-
breamento	para	efeito	visual	em	tela	cheia	e	novos	ob-
jetos	geométricos	para	ampliar	as	opções	de	molde.
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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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NAB 2014 | BlAcKMAgic DESigN

Blackmagic: Tecnologia 
Thunderbolt
a principal novidade da Blackmagic Design para esta 

NaB	 deve	 ser	 o	 novo	 MultiDock	 com	 tecnologia	
Thunderbolt	2.	Trata-se	de	uma	solução	de	acopla-

mento	de	quatro	discos	de	alta	velocidade	que	apresenta	
uma	montagem	de	rack	metálica	desenhada	com	acesso	
ao	estilo	cartucho,	permitindo	aos	clientes	trabalhar	de	for-
ma	mais	rápida	com	unidades	de	estado	sólido.	cada	uni-
dade	de	disco	apresenta	um	chip	independente	SaTa	para	
velocidades	rápidas.	O	MultiDock	é	compatível	com	SSDs	
e	emissão	de	Hyperdeck	das	câmeras	Blackmagic	cinema.

O	produto	é	compatível	com	os	computadores	que	
possuem	porta	Thunderbolt	com	capacidade	de	trans-
ferência	de	até	20	GB/s.	Isso	significa	que	os	clientes	
conseguem	uma	correção	de	cor	e	edição	em	alta	velo-
cidade	direto	dos	discos	de	fonte,	evitando	o	processo	
de	cópia	de	arquivos.	

O MultiDock também inclui um loop thru	para	que	
os usuários possam conectar até seis dispositivos 
com	uma	 só	 conexão	Thunderbolt.	 Isso	 significa	 que	
os clientes podem construir estações de acoplamen-
to	SSD	com	até	24	entradas	ou	um	conjunto	de	discos	
extremamente	 rápidos	 com	 até	 24	 unidades	 usando	
somente	uma	só	conexão	Thunderbolt	ao	computador.

NAB 2014 | HARRiS BRoADcAST

HARRIS: Uma nova 
transformação
Sem	sombra	 de	 dúvida,	 a	 Harris	 Broadcast	 tem	

estado	no	centro	das	atenções	das	últimas	NaB.	
Em	2012	a	empresa	foi	comprada	pelo	grupo	de	

investimento	Gores	Group,	e	evento	serviu	como	am-
biente	de	especulação	e	incerteza.	Em	2013	foi	a	hora	
de	anunciar	como	estava	a	empresa,	quais	eram	as	mu-
danças	e	 como	estava	sendo	a	 relação	com	o	grupo.	
agora,	em	2104,	a	empresa	traz	mais	uma	transforma-
ção	que	deve	fazer	dela	destaque	dentro	da	feira.

O	cEO	da	empresa,	charlie	Vogt,	anunciou	no	último	
dia	 17	 de	Março	 que	 a	 Harris	 Broadacast	 deixaria	 de	
existir,	ao	menos	com	este	nome.	a	partir	daquela	data	
a	gigante	se	dividiria	em	duas	novas	empresas:	Imagine	
communications,	 responsável	 pelas	 divisões	 de	 sof-
tware	de	mídia,	rede	e	inovação	on-line	e	a	Gatesair	que	
ficaria	com	as	divisões	de	Transmissão	de	rádio	e	TV.

“com	novas	e	vibrantes	identidades,	Imagine	com-
munications	e	Gatesair	estão	bem	posicionadas	para	
servir	à	indústria”,	afirmou	Vogt,	que	agora	é	cEO	de	
ambas	as	empresas.	“Nossa	visão,	direção	de	produto	

e	estratégia	é	alinhar	ainda	mais	a	Imagine	communi-
cations	e	a	Gatesair	com	as	tendências	transformado-
ras	dos	dias	de	hoje.	a	Imagine	communications	vai	li-
derar os mercados de mídia e entretenimento para um 
futuro	definido	por	IP,	software,	cloud e TV Everywhere,	
com	uma	arquitetura	pensada	em	entregar	 conteúdo	
multi-tela	monetizado.	Já	a	Gatesair	vai	continuar	a	li-
derar	o	mercado	de	TV	e	rádio	via	 radiodifusão	com	
foco	 em	 prover	 soluções	 inovadoras	 para	 reduzir	 o	
consumo	de	energia	e	pegada	de	carbono,	enquanto	
amplia	a	capacidade	de	transmissão	de	rádio	e	TV	di-
gital	no	planeta”,	concluiu.

com	este	anúncio	criou-se	uma	nova	expectativa	para	
a	Harris	dentro	da	NaB	2014,	trazendo	dúvidas	até	mes-
mo em como a empresa se apresentará. O evento deve 
ser	aproveitado	pelos	executivos	para	amenizar	ansie-
dades	 e	 responder	 todas	 as	 dúvidas	 sobre	 a	 divisão,	
novos	direcionamentos	e	o	trabalho	das	duas	empresas.

Seja	como	 for,	esta	deve	ser	a	última	vez	que	nos	
referimos	a	empresa	como	Harris	Broadcast.	
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Há mais de 30 anos, os Estúdios Quanta 
são o local ideal para realizadores terem 
acesso à maior variedade de equipamentos 
de iluminação, câmera, movimento e 
estúdios para locação, atendendo a cinema, 
publicidade, televisão e fotografia.
Conte com o atendimento especializado dos  
Estúdios Quanta e aproveite as vantagens:

 A maior variedade em equipamentos para 
iluminação e movimento

 Manutenção preventiva que garante 
produtos sempre em perfeitas condições

 Estúdios com infraestrutura elétrica 
completa, além de área de produção 

 Câmeras 35 mm e HD, lentes e acessórios

Seu parceiro nas produções
www.estudiosquanta.com.br • São Paulo • Rio de Janeiro • Belo Horizonte • Recife • Salvador

QUEM FOCA NA QUALIDADE 
LOCA NOS ESTÚDIOS QUANTA
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NAB 2014 | SoNY

NAB 2014 | RiEDEl

MedidorNet 2.0, a 
novidade da Riedel para 
a NAB 2014
a empresa	alemã	apresentará	em	Las	Vegas	o	up-

grade de seu consagrado sistema de rede em 
tempo	 real	para	áudio,	vídeo,	dados	e	comuni-

cações,	o	MediorNet	2.0,	uma	atualização	de	firmware	
que	oferece	funcionalidades	de	roteador	de	vídeo	e	ro-
teamento de alta velocidade.

com	este	upgrade,	esta	solução	da	riedel	commu-
nications	terá	a	capacidade	de	rotear	até	64X	portas	de	
10G	cada	uma.	

Fora	isso,	será	apresentado	o	novo	frame	que	pode	
ser	 instalado	no	MediorNet	para	que	seja	possível	 in-
terconectá-lo	com	outros	frames	através	de	fibra	óptica.	

Por	fim,	a	riedel	anunciará	que	este	upgrade	permi-

tirá	a	integração	direta	com	núcleos	e	consoles	da	Stu-
der	que	possuam	a	nova	 interface	a-Link,	permitindo	
rotear	áudio	de	maneira	fácil	e	decentralizada.	

Sony	apresentará	durante	a	NaB	2104,	um	work-
flow	 completo	 em	4K.	Baseado	nos	 testes	 exe-
cutados	durante	a	copa	das	confederações,	re-

alizada	em	2013	no	Brasil,	a	fabricante	mostrará	como	
realizou	a	experiência	que	se	converterá	em	realidade	
para	a	final	da	copa	do	Mundo	da	Fifa,	que	será	realiza-
da	em	13	de	julho	no	Estádio	do	Maracanã.

Durante	 os	 testes	 realizados	 em	 Junho	 de	 2013,	 a	
Sony	 optou	por	 gravar,	 converter	 e	 armazenar	 as	 par-
tidas	em	formato	3840/59.94p.	Para	demonstrar	o	uso	
eficaz	dos	ativos	existentes,	foi	colocado	um	adaptador	
de montagem de lente recentemente desenvolvido para 
a	câmera	4K	cine	alta	PMW-F55,	permitindo	que	o	ope-
rador	de	câmera	usasse	uma	lente	de	transmissão	tipo	
caixa	e	uma	lente	zoom	de	cinema.	Esta	câmera	utiliza	
um	desenho	modular,	permitindo	trocar	rapidamente	a	
configuração	entre	os	modos	película	e	ao	vivo.

Para	o	corte	de	câmeras	foi	utilizado	um	switcher	MVS-
-800x	multiformato,	3G	(1080p),	que	mediante	um	con-
versor	de	format	4K	opcional	(MKS-8460X)	permite	criar	
uma	conversão	ascendente	HD-4K	de	alto	rendimento.	

O	gravador	4K	utilizado	 foi	 o	SrMaSTEr,	que	 tam-
bém	pode	ser	usado	para	HD.	Foi	necessário	alocar	um	
monitor	LcD	4K	de	30”	no	espaço	limitado	de	um	cami-
nhão	de	externas	para	monitorar	as	imagens	4K.

“a	promessa	da	Sony	aos	produtores	profissionais	
consiste	em	lhes	oferecer	os	melhores	sistemas	de	pro-
dução	ao	vivo	4K,	permitindo-lhes	experiências	visuais	
4K	ao	vivo	com	verdadeira	realidade,	paixão	e	emoção	
-	exatamente	o	que	se	requer	para	que	o	público	sinta	
que	está	realmente	ali.	E	o	objetivo	da	Sony	é	oferecer	
novos	e	inovadores	fluxos	de	trabalho	que	aumentem	e	
ampliem	o	potencial	criativo	da	tecnologia	4K”,	afirma	
um	comunicado	da	marca	japonesa.

Sony mostrará fluxo 
completo de produção 
4K ao vivo
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revISta da Set
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