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Desligamento das transmissões analógicas de TV, 4K e soluções IP!

O s dias que antecedem a NAB são muito frenéticos 
na indústria do audiovisual. Todos os players do 
mercado broadcast se preparam para mostrar ao 

mundo os seus novos desenvolvimentos, suas novas op-
ções e as tendências que marcarão a indústria em 2015. 
Acredito que a edição deste ano da exposição, que se 
realiza anualmente no Las Vegas Convention Center, será 
a da consolidação definitiva da tecnologia 4K e os work-
flows baseados em estruturas IP.
No que diz respeito à SET, realizaremos mais uma edição 
do SET e Trinta, maior encontro dos broadcasters brasi-
leiros no exterior, e para esta edição já temos confirma-
das as presenças de destacados profissionais e dirigentes 
como Peter White, presidente da International Association 
of Broadcast Manufactures (IAMB); Peter Owen, Presiden-
te do Conselho da International Broadcasting Convention 
(IBC); Peter Symes, Diretor de Engenharia e Regulações 
da Society of Motion Pictures and Television Engineering 
(SMPTE); Reiko Kondo, Diretora do Escritório de Informa-
ções sobre Tecnologias de Exibições Digitais e Comunica-
ções do Ministério das Comunicações e Relações Internas 
do Japão (MIC); Hans Hoffmann, Gerente Sênior da Euro-
pean Broadcast Union (EBU); Michael Bergman, Consumer 
Electronic Association (CEA/CES); Samsung Kim (KBS) Co-
reia do Sul, e Tsuyoshi Hinata da NHK do Japão. A nossa 
sala SET é a N116 (North Hall).
A delegação brasileira na NAB também estará presente 
com força no pavilhão dedicado à ela e que novamente 
estará na exposição, este ano com 20 empresas que ofe-
recem uma grande variedade de produtos e serviços para 
o mercado. Essas empresas também irão divulgar para o 

mundo o sistema de TV Digital com o padrão ISDB-Tb. 
Estaremos também com estande exclusivo no SU752.
Nesta edição da Revista da SET mostramos algumas das 
principais novidades do mercado em uma primeira apro-
ximação ao que será a edição 2015 da NAB. Trazemos 
um resumo completo das palestras realizadas durante o 
último SET Regional, que ocorreu em Manaus. A cobertura 
do Campus Party 2015, maior evento de internet e novas 
mídias de América Latina, que contou com uma curadoria 
sobre TV Digital e cinema que tratou diversos temas de 
interesse para os “campuseiros”, com destaque para a 
segunda tela, transmissão e emissão em 4K e transmídia.
O destaque desta edição vai para o artigo escrito por  
José Frederico Rehme e Marco Antônio Martins sobre a 
“Cobertura de TV Digital com uso de redes MFN e SFN”, 
um texto que explica, mediante dois cases realizados na 
RCP TV, como é o processo de implantação da TV Digital 
no país comparando SFN e MFN como opções de consti-
tuição de redes broadcast de mesmo conteúdo, com suas 
vantagens e desvantagens, e que, sem dúvidas, pode 
servir de exemplo para outras emissoras que estão no 
processo de digitalização.
Ainda, um artigo do Professor Francisco Machado Filho 
(Unesp) que tenta desvendar o “futuro da televisão no 
Brasil” e discutir se esta pode vir a se tornar “híbrida”.  
E outro de Dimas Dion (SET/Era Transmídia) que discute e 
fundamenta o porquê da pouca utilização do middleware 
Ginga nas TVs Conectadas e quais os benefícios que a 
sua utilização poderia gerar nas emissoras de TV.
Boa leitura!

Olímpio José Franco 
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Campanha para desligamento  
da TV analógica começa em abril

E
m abril de 2015 começa a con-
tagem regressiva para o desli-
gamento da TV analógica no 
Brasil. A mudança terá início 

pelo Distrito Federal. A partir de 3 de 
abril, um ano antes da implantação 
definitiva do sinal, os telespectado-
res da região começarão a ser infor-
mados sobre a transição.
O desligamento da TV analógica 

terá um cronograma. O Distrito Fe-
deral será a primeira região a rece-
ber exclusivamente o sinal digital, 
em abril de 2016. Também no pró-
ximo ano será a vez de São Paulo 
(maio), Minas Gerais (junho), Goiânia  
(agosto) e Rio de Janeiro (novembro).  
A implantação do sinal digital será 
concluída em todo o país até 2018, in-
forma o Ministério das Comunicações.
Em novembro deste ano, um pro-

jeto-piloto do desligamento será re-
alizado na cidade de Rio Verde, em 
Goiás.

Logomarca de TV Analógica
Neste marco, o GIRED (Grupo de 

Implantação do Processo de Redistri-
buição e Digitalização de Canais de 
TV e RTV) determinou que será utili-
zada uma logomarca de identificação 
que deverá ser sobreposta às trans-
missões analógicas para avisar aos 
telespectadores que aquele sinal está 
disponível em um determinado canal 
digital.
Essas informações deverão ser vei-

culadas em um número mínimo de 
inserções diárias na programação das 
TVs: começa com 3 e vai até 18 inser-
ções. Todas as informações deverão 
ser veiculadas na TV aberta, inclusive 
nos sinais disponibilizados por meio 
da TV fechada.
Esses avisos serão feitos por meio 

de uma logomarca com o símbolo da 
televisão analógica, que será exibida 
no canto superior direito da tela. Dois 
meses antes da transição definitiva 

para o sinal digital, haverá uma in-
dicação com a contagem regressiva 
para o desligamento.
Também haverá uma tarja no pé da 

tela de TV, que vai divulgar informa-
ções como a data do desligamento da 
geradora e as cidades afetadas; indi-
car o canal digital em que vai operar a 
estação; e divulgar site e telefone da 
central sobre o desligamento.
O GIRED é formado por representan-

tes do governo federal, das teles e 
dos radiodifusorese é o responsável 
pela criação d a Entidade Adminis-
tradora da Digitalização (EAD) para 
cuidar da parte operacional da digi-
talização.
Assim, desde abril de 2015, o te-

lespectador vai passar a contar com 
um site específico com informações 
sobre o processo de desligamento da 
TV analógica. Além disso, será criado 
um call center para tirar dúvidas da 
população gratuitamente
Um ano antes da mudança definitiva 

para o sinal digital em cada localida-
de, avisos serão divulgados na tela 
da TV pelas geradoras e retransmis-
soras. Cada emissora terá de informar 
ao telespectador a data do desliga-
mento e o canal digital em que vai 
passar a transmitir sua programação.

Conversor digital
Segundo o Minicom, antes do desli-

gamento, a EAD deverá fazer uma am-
pla campanha de conscientização da 
população para estar apta a receber o 
sinal digital. Os aparelhos de TV mais 
recentes já conseguem transmitir o 
sinal digital. Os demais vão precisar 
utilizar um conversor. O governo vai 
distribuir conversores para as famí-
lias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família. A previsão é de que sejam 
repassados entre 13 e 14 milhões de 
conversores digitais. n

• Com Minicom

Distrito Federal será a primeira região do País a fazer a transição definitiva 
para o sinal digital de TV, afirma o MiniCom
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Esta logomarca de identificação 
avisará aos telespectadores 
que aquele sinal está disponível 
em um determinado canal digital
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A Revista da SET e a UNESP firmam parceria 
para produção de conteúdo jornalístico

A
Revista da SET, maior 
revista do gênero na 
América do Sul, é o ór-
gão oficial da Sociedade 

de Engenharia de Televisão, enti-
dade que reúne as emissoras de 
televisão e rádio do Brasil, firmou 
parceria com o curso de jornalis-
mo do Departamento de Comu-
nicação Social da Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação 
(FAAC) da Universidade Estadual 
Paulista “Julio de Mesquita Filho” 
(UNESP).
O convénio visa a união e o traba-

lho conjunto entre a academia e a 
publicação para a realização de uma 
atividade conjunta com docente e 
alunos dirigido pelo Prof. Francisco 
Machado Filho, colaborador perma-
nente da revista e Fernando Moura, 
editor chefe da Revista da SET.
O projeto tem interesse para am-

bas partes porque terá como princi-

pal objetivo o desenvolvimento de 
produção de conteúdo jornalístico 
para a revista a partir de uma pauta 
elaborada pela editoria e transmitida 
para os alunos em uma aula temática 
pelo docente responsável pelo proje-
to. Assim, os alunos tomam contato 
com as recentes inovações tecnoló-
gicas na área de produção de conte-
údo para a televisão e se capacitam 
para mercado de trabalho.

Por isso, a parceria é de vital 
importância para as parte porque 
estas são instituições altamente 
representativas do mercado bra-
sileiro, com atuação reconhecida 
em seus respectivos segmentos 
de atuação sendo que a UNESP 
dedica-se ao ensino de futuro pro-
fissionais e a SET a seu turno é 
uma associação técnico científica 
formada por profissionais e em-
presas, sendo um polo de difusão, 
expansão, de estudos e aperfeiço-

amento dos conhecimentos técnicos, 
operacionais e científicos com atua-
ção no segmento de engenharia e 
afins, dos campos da televisão, rádio, 
telecomunicações, internet e cinema.
Esta parceria, que agora será for-

malizada, começou em 2013 de for-
ma altruísta e informal com a chega-
da do professor Francisco Machado 
Filho da UNESP/Bauru e 3 alunos 
ao Congresso da SET e se estendeu 
em 2014 com mais 3 alunos e um 
professor para a realização, em am-
bas oportunidades, da cobertura do 
maior e mais importante congresso 
de América Latina de Engenharia de 
Televisão, por isso “achamos impor-
tante que as habilidades dos alunos 
e a disposição dos professores da 
UNESP possa continuar a ser impor-
tante na difusão das novas tecnolo-
gias gerando o apoio institucional e 
operacional uma da outra”, afirma 
Olímpio Franco, Presidente da SET.
Machado Filho afirma que o pro-

jeto é de extrema importância para 
os alunos porque a parceria “possi-
bilitará aos alunos de comunicação 
um contato com as inovações tec-
nológicas disponíveis no mercado 
de produção de televisão brasileiro 
que não são contempladas durante a 
fase de graduação”. n

Parceria Inédita entre a SET e a maior universidade do Estado 
de São Paulo espera formar jornalistas com interesse 
para as tecnologias utilizadas na indústria broadcast brasileira

Francisco Machado Filho e Fernando Moura (Revista da SET) durante a cobertura 
dos Prêmios SET 2014
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Radiodifusor ganha 
novo prazo para  
pagar outorgas  
atrasadas

Multa a emissoras 
de rádio e TV tem teto 
atualizado

O
s radiodifusores ganharam um novo prazo 
para quitar os débitos vencidos de outorgas 
de rádio e TV comerciais. As entidades têm 
até 20 de abril para solicitar ao Ministério das 

Comunicações a emissão de um novo boleto para pa-
gamento da parcela atrasada. Se continuarem inadim-
plentes, as empresas poderão ter a outorga do serviço 
cancelada.
O novo prazo foi estabelecido pela Lei 13.097, pu-

blicada no Diário Oficial da União no dia 20 de ja-
neiro deste ano. O benefício vale somente para as 
outorgas com débitos até essa data. As parcelas em 
atraso serão reemitidas com atualização pelo IGP-M  
e acrescidos de multa moratória de 1% a.m., limita- 
dos a 20% do valor total da outorga. Atualmente,  
cerca de 170 entidades estão inadimplentes com o  
MiniCom.
As entidades que ganham a licitação para operar o 

serviço de TV e rádio comercial fazem o pagamento da 
outorga em duas parcelas. A primeira parcela é quitada 
na assinatura do contrato. A segunda, um ano depois. 
O radiodifusor que deixar de pagar a primeira parce-
la pode ter a outorga cancelada administrativamente 
pelo ministério. Já quem pagou a primeira parcela e 
deixa de pagar a segunda, o cancelamento da outorga 
é pela via judicial. n

O
Ministério das Comunicações atualizou para 
R$ 89.053,71 o valor máximo da multa por 
infração aplicada a radiodifusores. A atuali-
zação periódica desse valor, de três em três 

anos, está prevista no Código Brasileiro de Telecomu-
nicações.
A última correção ocorreu em 2011. O valor anterior 

era de R$ 76.155,21. A multa máxima serve como re-
ferência para o MiniCom aplicar penalidades por infra-
ções cometidas pelas entidades detentoras de outor-
gas de rádio e televisão.
A metodologia com os critérios e parâmetros utili-

zados no cálculo das multas aos veículos de radio-
difusão está prevista no Regulamento de Sanções  
Administrativas. De acordo com a norma, as emissoras 
que cometerem infrações estarão sujeitas a receber 
advertência, multa, suspensão, cassação e revogação 
de autorização.
A advertência será aplicada quando o infrator for pri-

mário e a infração for classificada como leve. A sus-
pensão é a interrupção temporária da execução dos 
serviços. A cassação é a extinção da autorização, da 
concessão ou da permissão dos radiodifusores, que po-
derá ser convertida em outras sanções pelo Ministro das 
Comunicações, em caso de rádios, ou pelo presidente 
da República, no caso das TVs. Já a revogação de auto-
rização cabe apenas para rádios comunitárias. n

• Com Minicom
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SET cria grupo de estudos de novas mídias

M
ultidisciplinar, aberto a associados da SET e 
interessados em geral, o novo grupo da en-
tidade visa associar as inovações em novas 
mídias para gerar novas interatividades com a 

audiência de rádio e TV.
O novo grupo será coordenado por Rodrigo Dias Arnaut, 

vice-diretor de TV por Assinatura e Novas Mídias da SET. 
“Estudaremos de que forma as mídias digitais podem en-
riquecer a experiência com o conteúdo televisivo de di-
versas audiências de TV conectadas a outros dispositivos, 
tais como smartphones, tablets, wearables e internet das 
coisas (IoT). Dentro deste objetivo por exemplo, iremos 
criar cenários de uso entre as tecnologias das  novas mí-
dias e os conteúdos de Televisão”.
Além dos profissionais de emissoras de TV, o Grupo 

de Novas Mídias da SET pretende reunir produtores au-
diovisuais, profissionais de agências de propaganda, 
publicidade e digitais, desenvolvedores de software, 
pesquisadores acadêmicos e anunciantes. “Agindo mul-
tidisciplinarmente, poderemos gerar o aquecimento de 
vários mercados, reduzindo esforços redundantes e maxi-
mizando resultados”, afirma Dimas Dion, Coordenador de 
Comunicação da SET e um dos organizadores do grupo.
Para Arnaut o Brasil já desenvolveu boas experiências 

“devido a característica forte de participação da audiência 
de televisão com o uso de outras mídias simultaneamen-

te, sejam mídias sociais, aplicativos, games e eventos off 
line relacionados a conteúdos de TV. O Brasil é o país 
número 1 no mundo em comentários sobre conteúdo de 
televisão em redes sociais, segundo a pesquisa “Fresh 
Social TV Around the World” da The Wit para o MIPTV-
MIPCOM no final de 2013, realizada com 12.000 profissio-
nais em 100 países”.
Estão previstas no grupo atividades como a geração de 

conteúdo para artigos da revista da SET, para o site da 
entidade e para veículos segmentados do setor, além da 
presença nas mídias sociais, e a criação de pesquisas 
para atualizar constantemente o setor. A participação em 
eventos e congressos de mídia para identificar novas ten-
dências, que poderá gerar um anuário das experiências 
coletadas, e a criação e apresentação de palestras repre-
sentando a SET também incluem-se entre os objetivos, 
que deverão ser avaliados em encontros bimestrais.
Arnaut afirmou a Revista da SET que estas nuevas mídias 

podem provocar mudanças na TV tradicional, dentre ela, 
“a principal é a mudança de comportamento dos profis-
sionais envolvidos em ambas as áreas, pois somente com 
a união dos esforços de todos que conseguiremos cons-
truir conteúdos e ferramentas aderentes ao engajamento 
da audiência, enriquecendo de verdade a forma e habito 
de consumo de mídia. Todos ganham com essa união, os 
anunciantes que estarão cada vez mais próximos de seus 
consumidores onde eles estiverem, as agências e produ-
toras, que possuem papel chave em implementar essas 
inovações e integrar as mídias que a audiência consome, 
e o público em geral, que terá a disposição, onde quer 
que esteja, conteúdos ricos, inteligentes e interativos, oti-
mizando a sua experiência quando consome conteúdo, 
produtos e serviços”.
Participam ainda do grupo: Andre Campos Filippe, es-

pecialista em Business Intelligence da iProspect; Daiana 
Sigiliano, pesquisadora em TV Social da UFJF e EraTrans-
mídia; Felipe Lasi, designer de Novas Mídias da Rede 
Bandeirantes; Marilia Fredini, produtora multimídia da 
TV Cultura; Sergio Bicudo, coordenador da TV PUC-SP;  
Shyrles Monteiro, desenvolvedora de Aplicações Intera-
tivas da Rede Record; Solange Eiko, vice-presidente da 
Associação EraTransmídia; Rodolfo Oliveira, sócio-diretor 
da Corazonada; Rodrigo Terra, sócio-diretor da Fazenda 
Urbana; e Ursula Reichenbach, designer de User Experien-
ce da Movile e Tom Jones Moreira especialista em trans-
missão digital. n

Pensando no futuro da radiodifusão a SET criou mais um grupo 
de estudo, o Grupo de Novas Mídias, que tem como principal 
objetivo estudar de que forma as mídias digitais podem 
enriquecer a experiência com o conteúdo televisivo de diversas 
audiências de TV conectadas 

por Fernando Moura

Rodrigo Dias Arnaut, vice-diretor de TV por Assinatura 
e Novas Mídias da SET
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por Fernando Moura

Rodrigo Dias Arnaut, vice-diretor de TV por Assinatura 
e Novas Mídias da SET

www.sonypro.com.br

Nova ergonomia. Novo Fluxo de Trabalho. 
Mais versatilidade em HD, 4K e além.

Venha conhece-las de perto na NAB 2015 em Las Vegas 
no stand C11001 de 13 a 16 de Abril de 2015.

Nunca houve melhor momento para gravar documentários e séries de TV. Grandes possibilidades com as novas 
codi� cações RAW e XAVC da Sony, enriquecem suas histórias como nunca antes. Existem novas opções de 
compatibilidade entre lentes, formatos ópticos, resoluções, taxas de quadro e � uxos de trabalho. E se você prefere 
gravar com uma câmera “handheld”, no seu ombro, em tripé ou até mesmo em drone, as câmeras da Sony 
possuem a ergonomia certa pra você. Conheça este novo mundo de possibilidades em www.sonypro.com.br.



Prévia NAB 2015

14   REVISTA DA SET  |  Março 2015

Te
kt

ro
ni

x

Emoções fortes 
na maior feira 
de broadcast do mundo

Prévia NAB 2015

O primeiro semestre de cada ano está marcado pela NAB que se  
realiza em Las Vegas. As empresas trabalham para lançar as suas 
principais inovações tecnológicas numa feira que reúne milhares  
de broadcasters vindos de todo o mundo e que mostra a temperatura 
da indústria, não só em termos tecnológicos, mas também econômicos. 
Este ano, a NAB acontece de 13 a 16 de abril com mais de  
1500 expositores que serão visitados por mais de 90 mil profissionais.  
Para tentar trazer um pouco do que será a feira de 2015,  
a Revista da SET preparou uma prévia com algumas das novidades 
que serão apresentadas, e nas próximas edições colocaremos  
à vossa disposição a cobertura completa do evento realizada  
pela equipe de Revista que viajará especialmente a Las Vegas.

Amultinacional apresentará na NAB 2015 monito-
res de forma de onda que oferecem uma solução 
simples em 4K para produtoras, pós-produtoras 

e emissoras. Com a demanda por conteúdo 4K explo-
dindo, os envolvidos na produção e entrega de conte-
údo 4K – desde os carros de produção, pós-produção 
até os radio difusores – estão à procura de soluções 
que possam efetivamente testar e monitorar seu conte-
údo 4K para garantir o mais alto nível de qualidade do 
conteúdo e experiência para os telespectadores.
Os produtos da série WFM/

WVR8000, com entradas quad-
3G-SDI, oferecem uma solução 
completa de monitoramento e 
medição para formatos quad-link 
4K/UHDTV para ajuste de  câme-
ra, gradação de cores, correção de 
cor, QC e manutenção das emisso-
ras. Desde o início pensado para o 
futuro, os monitores de forma de 
onda e rasterizers da série WFM/
WVR8000 foram projetados com 

arquitetura interna para suporte às taxas de dados em 
4K que permitiram a fácil implementação de forma-
tos 4K/UHDTV nos waveforms atuais e um upgrade 
fácil para os waveforms já existentes. Isso elimina a 
necessidade de incorrer em despesas de capital des-
necessárias com aquisição de novos equipamentos de 
monitoramento para a transição para 4K.
Os novos recursos incluem suporte ao gammut  

ITU-R BT.2020 nas máscaras de Forma de Onda, Vector, 
Diamante – gamut com patente Tektronix, e Imagem.  

Display de sessão de vídeo 4K. 
Suporte à transmissão 4k, por 
divisão em 4 quadros ou entrela-
çado. Medida de genlock entre as  
4 entradas com o medidor de 
timing patenteado da Tektronix, 
bem como, monitoramento de 
Loudness e suporte de dados au-
xiliares para conteúdo em 4K. n

Monitor 
WFM8300-4K
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empresa alemã apresentará na NAB 2015 o RSP-
2318 Smartpanel, uma solução criada para ser 
um interfase multifuncional com uma resolução 

três vezes maior  que o tradicional; telas coloridas  
multi-touch; áudio estéreo com qualidade premium; 
sistema multilíngue; e 18 keys em um único rack.
O Smartpanel pode ser expandido através da utili-

zação do APP criado especificamente para trabalhar 
de forma conjunta e simultânea. A solução permite 

trabalhar com os sistemas RAVENNA/AES67 de forma 
estândar com cabos AES63 ou CAT. 
O rack conta com entrada para auriculares, duas por-

tas USB, duas conexões Ethernet, GPIO, áudio i/O, um 
microfone gooseneck removível; entrada para cartão 
SD e saída HDMI.
Por outro lado, Riedel apresenta o upgrade da platafor-

ma Tango TNG-200 apresentada no último IBC que agora 
suporta a entrada de áudio RAVENNA/AES67 e AVB. n

JVC apresentará em Las Vegas a sua nova câme-
ra GY-LS300, um equipamento 
4K Super com um sen-

sor CMOS de 35 mm que 
grava 4K Ultra HD, Full 
HD a 4:2:2, formatos 
proxy e SD para emissão 
web. 
A JVC GY-LS300 permite ao usuário a 

gravação em Full HD e ao mesmo tem-
po efetuar um streaming HD ao vivo 
através da Internet para redes de dis-
tribuição de conteúdos. Além da saída 
via streaming, é possível enviar arqui-
vos gravados para um servidor FTP via 
Internet e controlar a câmera e as suas 
funções mediante a utilização de Wi-Fi.

A gravação pode ser em Ultra HD a 150Mbps ou 
HD 4:2:2 a 50Mbps. A primeira pode ser realiza-

da em um cartão de memória SDXC (UHS-I) 
usando o formato de arquivo  
QuickTime (MOV). Na saída HDMI 

pode conectar um monitor 4K  
Ultra HD e ter sinais 4K da 

câmera ou mesmo repro-
duzir arquivos gravados 
diretamente na mesma. 

Se for gravar em HD, os 
arquivos a 50Mbps são 

gravados, também, em for-
mato, mas é possível gravar 

em AVCHD 4:2:0 possibilitan-
do um ampla compatibilidade à 

edição em formatos HD e SD. n

Novas soluções IP e 4K serão apresentadas pela 
empresa na edição 2015 da NAB. Um dos prin-
cipais tópicos será a demostração do con-

ceito “Glass-to-Glass” para estruturas IP 
que abarca toda a linha de produtos da 
companhia que podem ser interco-
nectados através de redes IP.
Por outro lado, será apresentado 

o switcher Karrera K-Frame S-se-
ries que oferece, segundo os res-
ponsáveis da multinacional, o máximo de rendimento 
para consolas deste tipo permitindo fluxos de trabalho 
com maior rendimento e controle simplificado.

Outra das apresentações será a nova versão da 
câmera LDX 81 4K, a primeira câmera 

UHD criada especificamente para 
a realização de eventos esporti-
vos ao vivo. Esta câmera grava 
em 3840x2160p50/59.94, com 
lente de 2/3” B4.
A LDX 81 4K suporta 3G HD a 

1080p50/59.94, 1080Ps F23.98/24/ 
25/29.97, 1080i50/59.94, ou 720p50/ 

59.94, permite a realização de audio embebido e 
possui saidas de vídeo XCU UHD 4x 3G e 2x 720p, 
1080i ou 1080p. n
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empresa alemã apresentará na NAB 2015 o RSP-
2318 Smartpanel, uma solução criada para ser 
um interfase multifuncional com uma resolução 

três vezes maior  que o tradicional; telas coloridas  
multi-touch; áudio estéreo com qualidade premium; 
sistema multilíngue; e 18 keys em um único rack.
O Smartpanel pode ser expandido através da utili-

zação do APP criado especificamente para trabalhar 
de forma conjunta e simultânea. A solução permite 

trabalhar com os sistemas RAVENNA/AES67 de forma 
estândar com cabos AES63 ou CAT. 
O rack conta com entrada para auriculares, duas por-

tas USB, duas conexões Ethernet, GPIO, áudio i/O, um 
microfone gooseneck removível; entrada para cartão 
SD e saída HDMI.
Por outro lado, Riedel apresenta o upgrade da platafor-

ma Tango TNG-200 apresentada no último IBC que agora 
suporta a entrada de áudio RAVENNA/AES67 e AVB. n

JVC apresentará em Las Vegas a sua nova câme-
ra GY-LS300, um equipamento 
4K Super com um sen-

sor CMOS de 35 mm que 
grava 4K Ultra HD, Full 
HD a 4:2:2, formatos 
proxy e SD para emissão 
web. 
A JVC GY-LS300 permite ao usuário a 

gravação em Full HD e ao mesmo tem-
po efetuar um streaming HD ao vivo 
através da Internet para redes de dis-
tribuição de conteúdos. Além da saída 
via streaming, é possível enviar arqui-
vos gravados para um servidor FTP via 
Internet e controlar a câmera e as suas 
funções mediante a utilização de Wi-Fi.

A gravação pode ser em Ultra HD a 150Mbps ou 
HD 4:2:2 a 50Mbps. A primeira pode ser realiza-

da em um cartão de memória SDXC (UHS-I) 
usando o formato de arquivo  
QuickTime (MOV). Na saída HDMI 

pode conectar um monitor 4K  
Ultra HD e ter sinais 4K da 

câmera ou mesmo repro-
duzir arquivos gravados 
diretamente na mesma. 

Se for gravar em HD, os 
arquivos a 50Mbps são 

gravados, também, em for-
mato, mas é possível gravar 

em AVCHD 4:2:0 possibilitan-
do um ampla compatibilidade à 

edição em formatos HD e SD. n

Novas soluções IP e 4K serão apresentadas pela 
empresa na edição 2015 da NAB. Um dos prin-
cipais tópicos será a demostração do con-

ceito “Glass-to-Glass” para estruturas IP 
que abarca toda a linha de produtos da 
companhia que podem ser interco-
nectados através de redes IP.
Por outro lado, será apresentado 

o switcher Karrera K-Frame S-se-
ries que oferece, segundo os res-
ponsáveis da multinacional, o máximo de rendimento 
para consolas deste tipo permitindo fluxos de trabalho 
com maior rendimento e controle simplificado.

Outra das apresentações será a nova versão da 
câmera LDX 81 4K, a primeira câmera 

UHD criada especificamente para 
a realização de eventos esporti-
vos ao vivo. Esta câmera grava 
em 3840x2160p50/59.94, com 
lente de 2/3” B4.
A LDX 81 4K suporta 3G HD a 

1080p50/59.94, 1080Ps F23.98/24/ 
25/29.97, 1080i50/59.94, ou 720p50/ 

59.94, permite a realização de audio embebido e 
possui saidas de vídeo XCU UHD 4x 3G e 2x 720p, 
1080i ou 1080p. n

A

B e c a u s e  i t  m a t t e r s ®.

B e c a u s e  i t  m a t t e r s ®.

B e c a u s e  i t  m a t t e r s ®.

B e c a u s e  i t  m a t t e r s ®.
Saiba mais em www.aja.com

KONA 4  e 4K Io  integra diretamente 
com uma ampla gama de software de 

streaming para uma experiência perfeita 
para o usuário.

Integração

Io 4K  e uma solução totalmente portátil, 
oferece a mesma capacidade de entrada em 

um chassis robusto de alumínio externo que se 
conecta via Thunderbolt 2 obtendo máximo 

em desempenho e qualidade de imagem.

Conexão

AJA ja é bem-conhecida tendo  
durabilidade, confiabilidade e de alta 

tecnologia, assegurando que o seu sistema 
estará pronto para ir ao vivo em qualquer 

lugar que você estiver.

A Qualidade de hardware

Multi-Input Streaming Feito Facilmente
Combinando e fácilitando todas as suas entradas com KONA 4 ou Io 4K.

O AJA faz a integração de várias entradas para o seu software de streaming portatil  fácilmente.  
KONA 4 é um PCI-e de multi-entradas que tem opcao de habilitar  quatro entradas simultâneas  

e podem ser atribuídos  e escolhidos conforme necessário dentro do seu software de streaming.

02-26-15_FP_SETBrazil_Streaming_March_PT_BR.indd   1 2/26/15   4:52 PM
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ARRI anuncia a nova ALEXA Mini, uma câmera 
versátil que combina um formato compacto e 
leve, com uma qualidade de imagem. Projetada 

para captações especiais, chega ao mercado como um 
complemento do kit ALEXA permitindo que “a equipe 

elimine as complicações de trabalhar com câmeras de 
outras marcas, mantendo tudo dentro de um único 
sistema que tem a confiança de todo o mundo” afirma 
a marca.
A nova câmera compacta inclui uma eletrônica alta-

mente integrada em um ambiente selado, uma 
carcaça de fibra de carbono e um sólido bocal PL 
de titânio que se conecta diretamente na nova 
montagem do sensor, assegurando a distância fo-
cal precisa, mesmo quando se usam lentes gran-
des. 
A ALEXA Mini pode ser operada de várias ma-

neiras: por controle remoto sem fio, como uma 
câmera normal com o visor ARRI MVF-1 conectado 
ou com um monitor on board controlado através 
de um botão de interface do usuário no corpo da 
câmera.  Equipada com um sensor 4:3, de-sque-
eze automático para produções em anamórfico e 
frame rates de 0.75-200 fps, a ALEXA Mini grava 
em ProRes ou ARRIRAW sem compressão tanto na 
câmera, em cartão CFast 2.0 ou em um gravador 
externo da CODEX especialmente projetado, que 
pode gravar imagens de até quatro ALEXAs Mini 
simultaneamente, uma configuração atraente para 
trabalhos multi-câmera, como filmar em 360º. n

empresa espanhola apresen-
tará na edição 2015 da NAB a 
integração do VSNLOGGER ao 

seu sistema VSNEXPLORER permitin-
do a catalogação de conteúdos direta-
mente na hora de realizar a ingesta o 
que permitirá aos usuários uma maior 
flexibilidade em eventos esportivos.
A nova integração aumentará, se-

gundo explica a empresa, a eficácia 
do trabalho colaborativo já que per-
mite uma rápida distribuição de con-
teúdos a segunda tela, por exemplo. 
Os novos eventos catalogados são 
geridos em tempo real mediante o 
MAMM com novos assets ou assets 
previamente criados. Esse assets au-
tomaticamente são segmentados e 
associados com palavras-chaves e metadata que são 
introduzidos na plataforma no inicio da catalogação 
do conteúdo.
Estas novas funções permitem que qualquer usuário 

encontre, recupere, edite e realize ações desde o mes-

mo momento que o arquivo é catalogado, permitindo 
que os conteúdos estejam disponíveis sem eles estar 
finalizados poupando tempo e recursos e dando a hi-
pótese a que se realize um trabalho colaborativo entre 
diferentes áreas de produção. n

A

A
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Imagine e Microsoft reafirmarão em Las Ve-
gas a sua aliança com a apresentação na 
NAB 2015 do novo codificador Premium 

Azure. Continuando com o anúncio de traba-
lho conjunto realizado no IBC 2014, as duas 
gigantes da indústria apresentarão em Las 
Vegas uma solução baseada na nuvem pensa-
da para fluxos de trabalho de baixa demanda 
permitindo aos seus usuários flexibilidade e 
escalabilidade.
Segundo os responsáveis de Imagine, o Azu-

re Media Services Premium Encoder permitirá 
que as empresas realizem trabalhos multitelas 
a escala global que permitirá a redução de 
custos de tráfico. Esta plataforma é compatí-
vel com codecs adicionais e com formatos de 
arquivos como o Ultra HD 4K em AVC.
Acessível mediante uma interfase web utilizando o 

Media Services REST API, o codificador pode ser utili-
zado em sistemas end-to-end para determinar fluxos e 
capacidades de trabalho segundo a demanda. n

EVS apresentará na NAB 2015 uma nova geração 
do servidor EVS XT3, desta vez o XSEVS XT3 e o 
XS, que segundo a empresa belga tornarão mais 

confiável a transição para os novos padrões e work-
flows da indústria pensando em unidades móveis e 
estudios com tecnologia 4K incorporada.
Com a introdução do motor de software Multicam, 

os usuários poderão aumentar as configurações das 
câmeras superlentas permitindo até duas gravações 
SuperMotion 6X, suporte para audio MAD; novas capa-
cidades para suportar 4K/UHD, 1080p e proxy; conexão 

10 Gigabit Ethernet; up converter 12 HD/SD live em rec/
play.
Outra das novidades é a apresentação da nova ge-

ração do sistema de distribuição multimídia C-Cast 
apresentado na última Copa do Mundo e explicado ao 
pormenor na edição 148 da Revista da SET.
Ainda, será apresentado o EVS “Stadium Control 

Room”, um sistema baseado no IPDirector da empresa 
que serve para maximizar a produção e distribuição de 
conteúdo, tanto HD como 4K, incluindo replays, zoom 
nas imagens e pós-produção. n
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companhia exibirá a sua linha de len-
tes Fujinon Premium PL 4K+ e objeti-
vas Cabrio para câmeras 4K. As lentes 

Premium apresentam, segundo a empresa, 
as maiores velocidades de T e já é possível 
utiliza-las com sistemas de zoom permitin-
do a captação de imagens em 4K de grande 
qualidade e melhorando substancialmente o 
desempenho óptico do equipamento.
Na edição 2015 da exposição de Las  

Vegas, a Fujinon apresentará as suas lentes 
14.5-45mm T2.0, 18-85mm T2.0, 24-180mm T2.6, e  
75-400mm T2.8-T3.
Também será apresentada a ultima objetiva da serie 

Cabrio, a Premier PL 25-300mm Cabrio. Esta objetiva 

chega equipada de 35mm PL mount, suporta zoom óp-
tico e trabalha com uma grande distância focal. Ainda 
os visitantes poderão ver os outros modelos da linha 
Cabrio, o  PL 19-90, PL 85-300 e PL 14-28mm. n

Vlink4 possui 4 entradas  
e saídas SDI, 4 portas 1GbE 
redundantes
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integradora brasileira afirma que a discussão es-
tratégica com os executivos estará alicerçada no 
modelo de negócio, plano de investimentos OPEX 

vs CAPEX, dentre outros que oferecem impacto na estra-
tégia da indústria e que afetam as decisões de negócios 
considerando os desafios diante dos indicadores aquém 
dos desejados no contexto econômico até o momento.
A empresa estará na NAB com os seus principais par-

ceiros, Kaltura, OTT TV, MediaSpace, Quantun, Primes-
tream, Telestream, XenData, Cisco, Grass Valley, e a sua 
equipe de especialistas estarão a disposição para discu-

tir projetos no nível técnico com recomendações na es-
colha das tecnologias que melhor se integrarão ao am-
biente atual, sem perda de investimentos já realizados, 
ao mesmo tempo que prepara o ambiente para o futuro.
A AD-Digital irá atuar junto na avaliação de alternati-

vas visando encontrar a mais adequada solução, caso 
a caso. Ela promete apresenta-los aos especialistas 
que integram a rede global de parceiros da empresa, 
as mais recentes inovações, as tecnologias emergen-
tes, dar oportunidades de aprendizagem e a experiên-
cias hands-on. n

A

A

Na NAB 2015 Lawo apresentará inovações em in-
fra-estrutura de vídeo, áudio e rede, incluindo 
produtos equipados nativamente com tecnologia 

SMPTE 2022 e Ravenna/ AES67.
Na exposição a empresa lançará vários produtos, en-

tre eles, novos produtos da linha mc2, com uma nova 
consola, a mc256 High Density que possui o dobro de 
faders da versão anterior, acesso a janelas pop-up e 
uma tela touch-screen muito intuitiva. A consola supor-
ta vários formatos de áudio, 
incluindo nesta nova versão 
RAP (Ross Audio Protocol) e 
esta equipado de forma na-
tiva com tecnologia RAVENNA/
AES67 o que permite a produção de Audio-
follow-Video, Automix, Up-and Downmix e Loud-
ness Metering.

Ainda será apresentada a Lawo V Link4, um novo 
router de transporte de vídeo via IP que oferece codi-
ficação de vídeo sobre IP, processamento de sinais e 
um sistema de medição de atraso de vídeo/áudio em 
um único rack.
O Vlink4 possui 4 entradas e saídas SDI, 4 portas 

1GbE redundantes, além de um sistema de comutação 
interna. Os recursos incluem suporte completo para 
SMPTE-2022 e Ravenna/AES67 para VoIP, incluindo 

aplicações de streaming (AoIP) 3G/HD/SD-SDI. n
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D TQTVD participará pelo sexto ano consecutivo 
do NAB Show. Durante o evento a companhia 
irá mostrar ao mercado mundial o AstroTV+ 

(Plus)  a evolução do AstroTV, middleware Ginga líder 
de mercado adotado pelos principais fabricantes de TV 
e set-top boxes e já presente em mais de 15 milhões 
de aparelhos no Brasil e na América Latina.
O AstroTV+ é uma plataforma otimizada para conver-

sores digitais de baixo custo, sem por isso limitar-se a 
tarefas básicas. Seu pacote completo oferece recursos 
de Segunda Tela (Integra tablets / smartphones); apli-

cações para plataformas Over-the-Top (OTT); sistema 
PushVoD; uma loja de Aplicativos – Ginga.
A nova plataforma da TQTVD trabalha com browser 

HTML5; tem compatibilidade com TVs de tubo (4:3), 
Full HD e 4K (UHD). Uma das novidades é o PVR  
(Personal Video Recorder) com recurso de Time-Shift 
incorporado.
O AstroTV+ é um aplicativo voltado para usuários 

que já possuem uma TV ou receptor compatível com 
o padrão DTVi e AstroTV instalado.  O novo sistema, 
afirma David Britto, “mais do que um middleware, 

uma plataforma completa 
de entretenimento para TV” 
que permite o acesso, em 
tempo real, a conteúdos 
preparados para a Segunda 
Tela, ou seja, informações 
adicionais de programas, ví-
deos, votação em enquetes, 
t-commerce, etc. Tudo isso 
sincronizado com o progra-
ma ou atração transmitida 
pela emissora. 
De fato, segundo Britto, 

o foco da nova solução é a 
harmonização dos conteú-
dos da TV Digital e da Inter-
net, agregando-os em uma 
interface única, de troca de 
canais, o que dá mais op-
ções ao consumidor final e 
aproxima os fabricantes dos 
produtores de conteúdo. n
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il Screen apresentará na NAB 2015 dois novos 

transmissores para compor seu portfólio. Para 
completar sua já reconhecida linha de transmis-

sores de TV Digital, será apresentado um novo equi-
pamento com amplificadores Doherty banda larga que 
no fechamento de esta edição estava em processo de 
produção por isso não temos imagens do produto.
O equipamento extremamente compacto e com efici-

ência energética de até 38% será capaz de trabalhar 
em diversos padrões de TV Digital, afirma a empresa 
de Pouso de Caldas, Minas gerais. Ele contará com 
pré-correção adaptativa real time, otimizando sempre 
o MER de saída e a linearidade do transmissor. Para a 
linha convencional serão apresentados novos steps de 

potência e a renovação da linha de transmissores, que 
apresenta maior robustez e eficiência. 
O evento também marcará a entrada da Screen do 

Brasil no mercado de rádio FM, onde serão apresen-
tadas as novas soluções da empresa para estes trans-
missores, como modulação digital, sistemas compac-
tos e de alta eficiência, facilidade de manutenção e 
operação. n

A
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começar em 2016 se dará em localidades/re- 
giões diferentes para cada emissora de acordo 

ao cronograma estabelecido pela Anatel. Para ajudar 
nessa transição a Tecsys do Brasil apresentará na NAB 
2015, um sistema de overlay de logotipos e tarjas so-
bre vídeo dinâmico. 
O produto prevê mensagens diferentes para cada lo-

calidade (informação de canal e contagem regressiva), 
possuirão critérios individuais de programação do con-

teúdo a ser exibido e levaram em conta o conceito de 
distribuição adotado (por feed único ou microondas). 
O produto, também dará a liberdade para que as tarjas 
e informações sejam desenvolvidas de acordo com a 
necessidade de cada emissora. Assim, a empresa bra-
sileira desenvolveu duas soluções:
O TS 9090 VOM, é um produto “stand alone” para 

inserção de texto e imagens em sobreposição ao vídeo 
de entrada, com funções de gerenciamento e automa-
tização de exibição.

O TS 8200 VO - IRD Profissional Tecsys. Um IRD 
com implementação das funções de sobreposi-
ção de texto e imagens no vídeo decodificado, 
sendo gerenciado e telecomandado por servidor 
instalado no up-link para controle e automati-
zação da exibição. Ambas soluções (produtos) 
atendem em 100% aos critérios de: regionalida-
de, periodicidade e temporalidade, bem como 
automatização de exibição e conceito de distri-
buição dos sinais adotado pela emissora. Ainda, 
traz a individualização das informações e per-
sonalização das tarjas e seu conteúdo. Geração 
automática da contagem regressiva à partir da 
data prevista para desligamento. n
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multinacional japonesa apresentará na NAB 
2015, entre muitas novidades, o PMW-PZ1, 
um equipamento 4K/HD SxS Memory Player, 

de reprodução e armazenamento de baixo custo para 
aplicações 4K/HD e pós-produção. Esta solução multi-
formato suporta 4K (24p até 60p) e vídeo HD, e uma 
variedade de formatos, incluindo XAVC Intra & Long, 
MPEG HD422, e MPEG H.
PMW-PZ 1 trabalha com um slot para cartões SxS, 

uma saída HDMI, 4 saídas 3G/HD-SDI, saída de áudio 
analógico (L/R), e uma tela colorida de LCD no painel 
frontal. Estas interfaces permitem perfeita reprodução, 
cópia e monitoramento de vídeo tanto 4K como HD 
através de uma gama de aplicações de vídeo profis-
sionais e de consumo.
O equipamento permite gravar e realizar backups de 

forma simples a través das interfases USB permitiendo
copia arquivos SxS directamente em dispositivos de 
arquivamento externo. O sistema cria um log de copia 
(formato CSV) no dispositivo de armazenamento USB 
externo para que os usuários possa verificar facilmen-
te os nomes dos arquivos copiados.
Mediante diferentes entradas e saídas, incluindo 

uma uma porta HDMI,  o PMW-PZ1 se pode conectar  

 
 
 
 
 
 
 
 
a monitores profissionais, TVs e projetores de con-
sumo.
Sony anuncia ainda uma série de upgrade para sua 

linha de câmeras que permitirão, entre outras coisas, 
Wireless Streaming, 4K QFHD Recording, e Streamlined 
Workflow Capabilities gratuítos. Assim, entre outras, a 
câmera PXW-X180 Firmware tera um sistema de softwa-
re V 2.0 e outro de network V1.3.
A PXW-X70 terá hipótese de gravação em 4K (QFHD) 

a 30p/25p/24p e ainda poderá ter suporte para trans-
ferência de arquivos FTP, permitindo que os arquivos 
de conteúdo gravados com o recurso XAVC Proxy Re-
cording, e outros arquivos de conteúdo captados em 
XAVC (4K/HD) e formatos AVCHD, sejam enviados atra-
vés da internet para o armazenamento remoto em um 
servidor FTP. n
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A
Spcine terá sua sede na Pra-
ça das Artes, em São Paulo, 
funcionará como um escri-
tório de desenvolvimento, 

financiamento e implementação de 
programas e políticas para os setores 
de cinema, TV, games e web, afirmou 
Alfredo Manevy, diretor-presidente da 
empresa pública.
Ele disse à Revista da SET que a em-

presa tem como objetivo reconhecer 
e estimular o potencial econômico e 
criativo do audiovisual paulista e seu 
impacto em âmbito cultural e social. 

Os principais eixos de atuação da 
Spcine são os seguintes: inovação; 
criatividade e acesso (elaboração e 
apoio à ações de desenvolvimento 
criativo e inovação aplicada a novas 
tecnologias, formatos, linguagens e 
empreendedorismo no setor; além 
da formação, capacitação e requali-
ficação profissional).
O foco da Spcine será, ainda, no 

desenvolvimento econômico com a 
promoção do desenvolvimento do 
mercado de audiovisual rumo a um 
cenário de sustentabilidade econô-

mica; integração e internacionali-
zação, já que a Spcine “deve esti-
mular as coproduções, atração de 
produções estrangeiras, exportação 
do conteúdo audiovisual paulista e 
o intercâmbio cultural e de talentos”, 
afirma Manevy.
A empresa é uma iniciativa da Pre-

feitura de São Paulo, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura, em 
parceria com o Governo do Estado 
de São Paulo e o Ministério da Cul-
tura, por meio da Ancine (Agência 
Nacional do Cinema).

Spcine inaugurada
em São Paulo

por Fernando Moura

Com o lançamento de vários editais foi inaugurada formalmente  
a Spcine, Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo,  
uma companhia pública de fomento ao audiovisual paulista  
que terá um orçamento anual de mais de R$ 65 milhões com a gestão 
e os investimentos compartilhados entre as três esferas de governo 
(municipal, estadual e federal), o que é um de seus diferenciais
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Participaram da cerimônia o Minis-
tro da Cultura, Juca Ferreira; o se-
cretário de Cultura do Estado de SP, 
Marcelo Mattos Araújo; o prefeito de 
São Paulo, Fernando Haddad; o pre-
sidente da Ancine, Manoel Rangel; o 
secretário de Cultura do município, 
Nabil Bonduki; o secretário interino 
de Cultura do município, Guilherme 
Varella; e Alfredo Manevy, que foi 
apresentado como diretor-presidente 
da Spcine.
O Ministro da Cultura disse na sua 

apresentação que a Spcine”é uma 
empresa porosa” e aberta para os 
produtores culturais. “O que fizemos 
na Spcine e na Secretaria de Cultura 
de São Paulo como um todo foi fruto 
de diálogo amplo.”
Ferreira se despediu da prefeitura 

de São Paulo, onde foi Secretario de 
Cultura, e idealizou a Spcine. “Estou 
saindo da prefeitura, indo para 
o Ministério, mas é a mes-

ma batalha, a mesma luta pela cons-
trução de um país com uma estrutura 
cultural forte com direito de acesso 
de todos os brasileiros e o fortale-
cimento de uma economia cultural”.
Para o novo Ministro da Cultura – 

que está neste cargo pela segunda 
vez, foi Ministro entre 2008 e 2010 
no segundo governo Lula – uma das 
prioridades da sua gestão será a Cine-
mateca Brasileira. “Estou empenhado, 
como prioridade absoluta do Ministé-
rio, em recuperar a credibilidade da 
Cinemateca, que tem um papel impor-
tante no audiovisual brasileiro. Inves-
timos R$ 105 milhões na Cinemateca 
[durante sua primeira gestão à frente 
do MinC]. Fizemos com que chegas-
se a ser a quinta melhor do mundo. 
Compramos equipamentos de primei-
ra. A Cinemateca tem cumprido sua 
função. Obras importantíssimas do 
cinema brasileiro foram recuperadas”.

Ele disse ainda que o Estado tem 
uma responsabilidade na regulação e 
no fomento ao audiovisual. “Mas preci-
samos ampliar a rede de cinemas e ex-
pandir a formação, a rede de técnicos. 
O arranjo produtivo de cinema pode se 
desenvolver para que tenhamos uma 

complexidade em que todos 
ganham, a exemplo de 

outros países”, expli-
cou o ministro.

Manoel Rangel afir- 
mou, em mais uma 
participação enérgi-
ca, que “a criação 

da Spcine demonstra 
o quanto é necessária 

a articulação de políticas 
públicas para o audiovisual 

no âmbito dos Estados e das capi-
tais, de maneira que haja ainda mais 
espaço para a diversidade das pro-
duções e dos talentos locais”.

Fernando Haddad, um dos grandes 
propulsores do projeto, afirmou que 
o mais importante da Spcine é o fato 
de ter juntado nele as três instân-
cias do poder público e permitido 
que a empresa pública conte com 
verba compartilhada. O total de R$ 
65 milhões teve R$ 25 milhões do 
município, R$ 25 milhões do Estado 
e R$ 15 milhões da Ancine. “Se nós 
aportarmos os recursos que estão 
comprometidos e damos sustentabi-
lidade ao projeto, essa empresa vai 
florescer”.
Marco Altberg, presidente da ABPI-

TV se mostrou confiante e satisfeito 
com o lançamento oficial da Spcine. 
“Há anos esperávamos que São Paulo 
tivesse um polo audiovisual. Pensa-
mos que é muito positivo e que sem 
dúvidas será um impulso muito forte 
ao setor que está crescendo graças 
à nova lei de TV paga e porque a in-
dústria cinematográfica está cada dia 
mais consolidada no nosso país”.
Altberg disse à Revista da SET que 

a denominação Spcine é um simbo-
lismo “que representa a arte audio-
visual. “Nós participamos do início 
na criação da Spcine e ela apoiará 
muitos projetos audiovisuais, não só 
cinema na cidade. Só na cidade de 
São Paulo está a metade dos asso-
ciados da ABPITV, isso é nada menos 
que 250 empresas, então é muito 
importante avançar para projetos pú-
blicos de fomento ao audiovisual”.

O prefeito de São Paulo, Fernando 
Haddad afirma que a Spcine será uma 
alavanca cultura na cidade
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“Estou saindo 
da prefeitura, indo para o 
Ministério, mas é a mesma 
batalha, a mesma luta pela 
construção de um país com 

uma estrutura cultural,” 
afirmou Juca 

Ferreira
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A Spcine é uma empresa 
porosa e aberta  

para os produtores culturais 

Juca Ferreira

Para o presidente da ABPITV,  
Marco Altberg, a Spcine ajudará  
as produtoras paulistas a avançar  
e concretizar projetos
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SP Film Comission
Manevy disse à Revista da SET que 

o escritório que viabiliza as filma-
gens na cidade de São Paulo renasce 
mais moderno e eficiente fazendo 
uso das tecnologias. “Reduziremos a 
burocracia e auxiliaremos produções 
nacionais e internacionais”.
O executivo explicou que o objetivo 

da Spcine é tornar a cidade de São 
Paulo “a mais simples do país para 
locações em externas” e com isso 
ajudar aos produtores audiovisuais 
a “usufruir da diversidade paulista”.
 
Ações de fomento ao audiovisual
Durante a inauguração foi lançado 

o primeiro pacote de ações conjun-

tas com a Ancine (Agência Nacional 
de Cinema) que contempla editais de 
mais de R$ 20 milhões em 6 linhas 
de investimento.

Destes, R$ 12 milhões são para 
produção de filmes de pequeno e 
médio porte e de alta performance; 
R$ 6 milhões para distribuição de 
filmes de pequeno e médio porte e 
de alta performance; e R$ 2 milhões 
para pilotos de séries de TV.
Durante a cerimônia, Manevy afir-

mou que nos próximos tempos serão 
lançados novos editais em parceria 
com a Ancine com foco em Televisão 
e Games que estão sendo elabora-
dos e terão um montante total inves-
tido, nesta segunda etapa, de R$ 10 
milhões.
Na solenidade, foi assinado um pro-

tocolo de intenções entre a Ancine e 
a Spcine, que prevê o lançamento de 
editais em parceria com o Programa 
Brasil de Todas as Telas, e com recur-
sos do Fundo Setorial do Audiovisual 
– FSA, um compromisso do Governo 
Federal de investir, por meio da Anci-
ne, nas atividades da empresa.
Foram anunciados R$ 20 milhões 

em investimentos, sendo R$ 10 
milhões oriundos da Prefeitura de 
São Paulo e R$ 10 milhões do FSA.  
O montante será direcionado para a 
produção e distribuição de longas-
metragens de relevância artística, 
produção e distribuição de longas de 
alta performance comercial, e produ-
ção de episódio piloto de obra seria-
da e formatos para TV.

Circuito SP de Salas de Cinema
Outro dos pontos relevantes da ce-

rimônia de lançamento da Spcine foi 
a reafirmação, por parte do Prefeito 
de São Paulo, Fernando Haddad, da 
criação do Circuito SP de Salas de 
Cinema que, segundo ele, permitirá 
que todos os paulistas tenham a ex-
periência do cinema indo a todas as 
regiões da capital paulista, por meio 
da ampliação da oferta de espaços 
de exibição.
Para ele, sem a rede pública de sa-

las de cinema não haverá sucesso da 
Spcine porque “sem um circuito pú-
blico, não teremos a chance de fazer 
a produção chegar ao cidadão e ver 
o efeito transformador pela arte, que 
é o que esperamos”. n

Varias centenas de produtores, diretores e artistas participaram da cerimônia 
de inauguração da Spcine em São Paulo
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Juca Ferreira e Fernando Haddad afirmaram que o mais importante do projeto 
é a união dos três estamentos do Estado Brasileiro no apoio a Spcine

Se nós aportarmos  
os recursos que estão  

comprometidos e damos  
sustentabilidade ao projeto, 

esta empresa vai florescer  

Fernando Haddad
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C
omo já referimos na cobertu-
ra do IBC 2014, a nova solu-
ção NewTek TalkShow VS-100 
é apresentada pela marca 

como um sistema de produção de 
videochamadas full-frame desenha-
do especificamente para estúdios 
de televisão e produção em ao vivo.  
O sistema hardware foi desenhado 
de raiz para complementar o softwa-
re Skype TX da Microsoft, permitindo 
iniciar e receber chamadas, monitori-
zar e gerir as chamadas e respectivo 
sinal de vídeo antes de este ir para 
o ar e dispondo de ferramentas de 
produção próprias que nenhuma so-
lução de videoconferência até hoje 
disponibilizou. 
Com a solução TalkShow, torna-se 

possível fazer correção de cor de 
forma integrada sobre os sinais das 
chamadas recebidas, incluindo fun-
ções de balanço automático de cor, 
para permitir que essas contribuições 
sejam facilmente combinadas com os 
restantes sinais de estúdio – inclusi-
vamente permitindo algo semelhante 
ao ajuste de cor de câmeras entre 
diferentes chamadas. 
Em termos de funcionalidades, a 

solução NewTek TalkShow VS-100, 

para além de interfaces HD-SDI, per-
mite trabalhar a qualidade de áudio 
com o sinal embebido em SDI, ofe-
recendo ferramentas integradas de 
processamento, desde compressor/
limitador até equalização, redução 
de ruído e ajuste espacial ambien-
te. Estas ferramentas permitem que 
os sinais áudio/vídeo das chamadas 
tenham a melhor qualidade possível 
para poderem ser combinados com 
a programação de emissão. Quando 
integrado diretamente com os siste-
mas TriCaster, o sistema TalkShow se 
transforma em mais uma fonte de 
contribuição, sendo a comunicação 
entre os dois sistemas feita em rede, 
sem ocupar nenhuma entrada adicio-
nal HD-SDI da solução. 
A NewTek quis diferenciar o seu 

sistema TalkShow – existem duas 
outras opções apresentadas no IBC 
2014 e explicadas na Revista da SET 
nº 146 – também como uma solu-
ção de preço competitivo, integran-
do dupla ligação Ethernet e todas as 
ligações de entrada e saída, incluin-
do sincronismo, com um monitor no 
painel frontal, tudo numa simples 
unidade de 1U em rack. Para além 
do sistema de processamento inte-

grado de imagem, o TalkShow supor-
ta conversão automática de relação 
de aspecto, controlos de proc-amp 
e sinais de Tally que permitem que 
os operadores possam ver quando 
os sinais de Skype provenientes do 
TalkShow estão sendo utilizados em 
direto.
Filippo Ferlini, diretor geral de Ven-

das de Newtek para Latino-américa 
disse na Pinnacle Broadcast, em São 
Paulo, onde foi realizado o lança-
mento que a empresa mudou a es-
tratégia de vendas na região e que o 
TalkShow “mudará a forma de fazer 
TV na região”.
Ele disse que a mudança na estru-

tura de vendas aconteceu devido ao 
aumento de vendas e a necessidade 
de separar as regiões em partes para 
poder chegar com maior facilidade 
aos clientes da marca, “no Brasil 
teremos dois distribuidores autori-
zados” e Flavio Batista, continuará 
sendo o gerente Regional de Vendas 
para Brasil da Newtek.
O resto de latino-américa se divi-

dirá em 4 regiões com Ralph Messa-
na que deixou a direção de vendas 
para Latino-américa e passa a ser o 
responsável pelo mercado andino. 

Newtek lançou no Brasil
o sistema Talkshow VS-100

por Fernando Moura

O lançamento  
da companhia  
realizado em São Paulo 
para Latino-américa 
mostra a importância 
do mercado na região 
e como nos últimos 
tempos as suas  
soluções tem sido 
adoptadas no país
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Adrian Bazan continua no México; e 
Víctor Dupré no Cone Sul com Argen-
tina, Chile e Uruguai.
Ferlini afirmou que a apresentação 

para América Latina em São Paulo do 
TalkShow VS-100 é uma amostra clara 
da importância do mercado brasilei-
ro e que o “mercado broadcast esta 
mudando. Há 5 anos seria impensa-
do apresentar um sistema baseado 
em um sistema como o Skype para 
broadcast, hoje é uma realidade”.
De fato o sistema de gestão de 

chamadas permite preparar múlti-
plas ligações via Skype na mesma 
interface para que o operador possa 
ter a previsão total do alinhamento, 

com monitorização 
da qualidade das 
chamadas e en-
trada automáti-
ca de gráficos 
p rev i amen te 
preparados para 

substituir o sinal 
vídeo caso a cone-

xão possa falhar, afir-
mou Ferlini.
Para Flávio Batista o 

TalkShow será funda-
mental nos próximos 
tempos para as emis-
soras. “O Skype está 

em quase todos os smartphones, 
computadores, notebook e tablets 
do mundo, com esta ferramenta po-
demos por no ar, a qualquer usuario 
do sistema, o que pode mudar a for-
ma de fazer televisão”.

Skype TX
O software Skype TX da Microsoft 

permite iniciar, receber, monitorizar e 
gerir as chamadas de vídeo e áudio 
via Skype, permitindo assim ter um 
conjunto de ferramentas que tornam 
o sistema apropriado para produção 
de televisão. Desde logo uma das di-
ferenças é que a licença do Skype TX 
permite fazer a gestão de dezenas 

de chamadas em simultâneo, seja 
criando conferências de grupo, seja 
criando alinhamentos de chamadas. 
De resto é diretamente compatível 
com qualquer cliente Skype atu-
alizado, o que significa que a sua 
instalação num estúdio de televisão 
permite receber chamadas de qual-
quer pessoa com um smartphone ou 
computador com a aplicação Skype 
instalada.
No lançamento a Revista da SET 

conversou com Solmar Cataldi,  
diretor do programa Skype TX da  
Microsoft quem disse que o principal 
objetivo da multinacional é “tornar o 
Skype TX uma ferramenta fácil e prá-
tica de usar para os broadcasters e 
ajudar a estos a realizar ligações com 
qualquer ponto do mundo através de 
Internet”.
Para Cataldi está é uma “oportuni-

dade única para os radiodifusores, 
agora podem incluir milhões de pes-
soas na sua rede e coloca-la ao vivo 
quando precisarem com uma quali-
dade de vídeo superior”.
O que está claro é que a Microsoft 

entrou definitivamente ao merca-
do broadcast mundial, primeiro no  
cloud com a incorporação do Microsof  
Azure, e deste setembro de 2014 
com a introdução do Skype TX. n

Lançamento TriCaster Mini
Solução portátil da NewTek foi apresentada oficial-

mente no Brasil em workshop realizado no estúdio da 
Pinnacle Broadcast. Esta solução, também apresentado 
em Amsterdã, está pensada para as necessidades da 
produção corporativa e emissões em streaming para a 
Internet, combinando num mesmo chassis portátil tudo 
o que é necessário para misturar múltiplas câmeras e si-
nais de vídeo, inserir logos, grafismo e animações, incor-
porar sinais de computador, nomeadamente apresen-
tações, substituir fundos de chroma com simulação de 
cenários virtuais, criar diretamente o sinal de streaming, 
partilhar clips para YouTube ou redes sociais e gravar 
toda a produção para utilização posterior, nomeada-
mente registando todas as entradas de câmera disponí-
veis para reedição posterior.

A partir do escritório, um evento ou de qualquer lugar, 
com o TriCaster Mini é possível criar, segundo Flávio Ba-
tista, gerente Regional de Vendas para Brasil da Newtek 

“publicar excelentes conteúdos de vídeo em minutos e, 
através de câmeras com saída HDMI, transmiti-lo ao vivo 
e fazer com que a apresentação cative o público com o 
mesmo estilo de programa de televisão”. O diminuto es-
túdio multimidia, permite que qualquer pessoa, mesmo 
que não seja um profissional, transforme uma apresen-
tação simples numa verdadeira superprodução de tele-
visão em simples passos.

Naturalmente, uma das aplicações interessantes con-
siste em combinar o novo sistema TalkShow com este 
TriCaster Mini e na prática criar um sistema de contribui-
ção que, para determinadas aplicações corporativas e 
mesmo em reportagens pode ser bastante interessante.

O TriCaster Mini pode vir opcionalmente com um mo-
nitor integrado e tem capacidade para armazenar até 
45 horas de vídeo na máxima configuração, existindo 
até uma consola de controle opcional e outros aces-
sórios.

Durante  
a apresentação  

Flávio Batista fez  
testes do produto  

através do seu  
smartphone
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SET REGIONAIS

por Fernando Moura em Manaus (AM)

O Regional realizou um balanço de um ano muito importante 
para o broadcast brasileiro com a realização da Copa do Mundo 
e com ela a produção e emissão de jogos em 4K por espectro  
e via satélite, ainda debateu a situação atual da TV Digital 
e o cronograma de desligamento. A Revista da SET esteve na capital 
amazonense e relata os principais tópicos de dois dias de debate
intenso.

SET Norte, um ponto 
de refêrencia  
no Norte do país
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O
objetivo do “SET Norte é 
ser um ponto de referên-
cia para os engenheiros 
que pretendem se atualizar 

conhecendo as tecnologias e as no-
vidades do mercado”, disse Nivelle 

Daou Jr (SET/Fundação Rede Amazó-
nica) na abertura do SET Norte 2014 
realizado em Manaus, no Amazonas 
no fim do ano passado.
A edição 2014 do Regional Norte da 

SET, Seminário de Tecnologia de broa-

dcast e novas mídias Gerenciamento, 
produção, transmissão e distribuição 
de conteúdo eletrônico multimídia, 
contou com a presença de mais de 
200 participantes e foi transmitido ao 
vivo por streaming para todo o país.
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A abertura da 16º edição do SET 
Norte contou com a presença do 
Vice-presidente de Tecnologia da 
Fundação Rede Amazónica, Nivelle 
Daou Jr (SET) e o Prof. Mário Costa, 
secretário general da Fundação Rede 
Amazónica.
Nivelle Daou Jr (SET/Fundação Rede 

Amazónica) disse ao presentes que a 
importância destes eventos é “trazer 
para o Amazonas as novas tecnolo-
gias. Cada dia mais os engenheiros 
de TV precisam estar mais perto das 
tecnologias IP, o que é muito impor-
tante, não adianta virar as costas. 
Nos temos que forçosamente entrar 
no mundo de TI, já não há mais uma 
linha divisória. As empresas já traba-
lham em IP, não há mais uma sepa-
ração clara do mundo da engenharia 
e do mundo IP por isso as nossas 
empresas têm de migrar para um 
convívio entre ambos os mundos”.
Realizando um balanço do ano 

2014, Daou Jr. afirmou que o país 
mostrou ao mundo que era possível 
“fazer uma Copa bonita, porque de-
mostramos nossa competência téc-
nica e mostramos ao mundo como 
se faz uma cobertura de um Mundial. 
Mostramos que temos capacidade de 
fazer grandes eventos e mostrar ao 
mundo o que podemos fazer, de fato 
tornamos o evento mais bonito”.

Refletindo sobre a situação atual 
disse que o negócio da TV aberta 
está “sofrendo mudanças, as novas 
gerações tem uma forma diferente de 
buscar informação e entretenimento. 
Temos pensado muito em como é o 
nosso negócio. O governo está em 
uma campanha muito forte de 700 
MHz para dar banda ao 4G, aí nos 
vamos perdendo frequência e canais, 
e nosso negócio vai perdendo espa-
ço com as mudanças de hábitos. O 
que nós temos de fazer é encontrar 
as formas de aproveitar essas mu-
danças”. 
Por isso, para o diretor do Regio-

nal Norte, Nivelle Daou Jr. é preciso 
estar atento. “Estamos na antevés-
pera do desligamento da TV Analó-
gica e ainda falta muito para chegar-
mos a uma cobertura completa do 
sinal digital”.
De fato, segundo o executivo,  

“o SET Norte é um ponto de referên-
cia para que os engenheiros possam 
se atualizar trazendo as tecnologias 
e as novidades. Nestes dois dias 
vamos ter a oportunidade de fazer 
uma reciclagem e atualizar-nos”, 
afirmou.
Para finalizar a cerimônia de aber-

tura, o Prof. Mário Costa, secretário 
general da Fundação Rede Amazó-
nica disse aos presentes que “hoje 
estamos construindo um mundo 
melhor para as futuras gerações. No 
século XXI estamos mudando, em 
um mundo diferente, difuso, onde 
os paradigmas são diferentes. O ne-
gócio da TV hoje têm concorrentes 
diversos, já não sabemos exatamen-
te onde está nosso concorrente. O 
que precisamos é pensar no mundo 
e tentar construi-lo pensando nos 
que virão”.

Medidas de campo da TV Digital
Francisco Peres (SET/ TV Globo) 

apresentou no SET Norte 2014 téc-
nicas e procedimentos para aná-
lise dos parâmetros que norteiam 
a boa recepção digital, tanto One-
Seg como Full-Seg.
Ele disse que para isso, é preciso 

medir MER, C/N, BER, e delay pro-
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O diretor da SET Norte, Nevelle Daou 
afirmou que o negócio da TV aberta 
está sofrendo mudanças, as novas 
gerações tem uma forma diferente 
de buscar informação e entretenimento

Mais de 200 profissionais de diferentes médios de comunicação do norte do país 
participaram do SET Norte realizado na capital amazonense

 “Cada dia mais os engenheiros 
de TV precisam estar mais 
perto das tecnologias IP, 

o que é muito importante, 
não adianta virar as costas” 

Nivelle Daou Jr
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file,  realizando medidas fixas e mó-
veis.  Das  primeiras  é  preciso  “ter 
mastros de 10 metros, antenas direti-
vas, com um carro de medida e uma 
equipe qualificada o que custa muito 
caro”.
Peres,  ainda mostrou  que  para  se 

obter a melhor qualidade nas medi-
das é preciso aferir os instrumentos e 
componentes utilizados na aquisição 

dos dados  com “Network Analyzer” 
e “criar um ponto de aferição diária 
antes do início das atividades. Ainda 
terá que caracterizar minuciosamente 
os pontos para poder  repeti-los em 
medições no futuro”.
Uma vez feito isso tudo, podemos 

ter uma metodologia em Radial, em 
“grid” ou mix dos dois. Em São Pau-
lo, por exemplo,  foi usado um pla-
nejamento  em  radial,  em  Belo  Ho-
rizonte  foi  usado um planejamento 
em grid, e no Rio de Janeiro um mix 
dos dois. Peres afirma que após rea-
lizada a medição temos de realizar a 
conversão de potência para  campo 
(E)  que  permitirá  uma  análise  dos 
dados.
As  medidas  móveis  trazem  novas 

perspectivas para análise da cober-
tura. Com elas, é possível  conhecer 
toda  a  área  de  cobertura  e  saber 
onde colocar novos transmissores e 
Gap-fillers para melhorar a qualida-
de do sinal, o que não era possível 
de se fazer com a TV analógica.
Com o objetivo de baratear os cus-

tos de um equipamento para medi-
das móveis, é possível usar um smar-

tphone com  receptor  de  TV  Digital, 
por exemplo, que possui internamen-
te  “um  computador,  um  decodificar 
ISDB-Tb  e  um GPS.  É  possível  com 
isto, criar um programa android que 
permita fazer as medidas móveis.
Peres explicou que com o aplicativo é 

possível realizar medições “de um em 
um segundo, em diferentes pontos de 
uma  determinada  cidade,  por  exem-
plo em Brasília contamos com 57441 
pontos na cidade. Hoje por exemplo 
estamos colocando um reforçador de 
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Por momentos o auditório do Studio 5 Centro de Convenções ficou pequeno para albergar aos participantes do SET Norte
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Francisco Peres deu uma aula técnica 
sobre como realizar medições de sinal 
de TV Digital 

 “No Rio de Janeiro medimos 
mais de 70 mil pontos 

e nos próximos tempos  
colocaremos um Gap-filler 

que permitirá que uma  
região que nunca recebeu TV 

analógica, possa aceder  
ao sinal de TV Digital” 

Francisco Peres
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sinal em uma zona onde nunca houve 
TV analógica e agora terá TV Digital. 
No Rio de Janeiro medimos mais de 
70 mil pontos e nos próximos tem-
pos colocaremos um Gap-filler que 
permitirá que uma região que nunca 
recebeu TV analógica, possa aceder 
ao sinal de TV Digital”.
O executivo da TV Globo explicou 

que este aplicativo permite ter milha-
res de pontos de medição mediante 
“medidas móveis realizadas com um 
carro que circula pela cidade com 
o aplicativo do Android gravando e 
medindo o tempo todo o sinal”.
Peres ainda explicou ainda que as 

medidas em um ambiente de SFN 
requer cuidados e podem levar a 
erros de medida. Neste ambiente é 
importante que o “delay profile” seja 
medido nas condições de nível alto, 
MER alto, C/N alto e BER baixo. As 
medidas de “delay profile” feitas 
com MER baixo e BER alto podem 
conter erros de medida e representar 
problemas de sincronismo na SFN.

Migração de AM para FM
André Ulhôa Cintra (SET/ABERT) 

apresentou os resultados prelimina-
res de estudos realizados para a Ana-
tel relativos à migração da rádio AM 
para FM. A Onda Media (OM) “precisa 
migrar porque o sinal tem muito rui-
do e precisamos resolver esse pro-
blema. Mas migrar não é a solução, 
mas sim temos que olhar para ela 
como uma oportunidade”.
A mudança irá de 525-1705 KHz 

em OM para a faixa de 76-108 MHZ 
que será a nova faixa de FM onde 
hoje funcionam os canais 5 e 6 de 
televisão e deixará de ser utilizada 
pelo switch-off analógico”, mas para 
o consultor da SET/ABERT “será ne-
cessário tempo de adaptação de re-
ceptores”.
Ele afirmou que “neste momento 

estamos analisando e vendo como 
encaixar os canais e ver como será a 
cobertura. O que temos claro é que 
a cobertura da rádio FM é muito me-
nor que a AM, mas em compensação 
as emissoras ganharão uma melhor 
qualidade de áudio recebido”.

O executivo explicou os detalhes 
do Decreto que permite a migração 
afirmando que neste momento a 
SET/Abert estão estudando a exten-
são da Faixa de FM, ela ira de 76 
a 88 MHz (nos canais 5 e 6 de TV) 
que será “feita para todo o Brasil, 
mas será necessária apenas para os 
municípios em que o espectro esteja 
congestionado”.
Para isso, disse Ulhôa Cintra, que 

“se estão realizando estudos pre-
liminares de viabilidade que estão 
tentando estabelecer premissas para 
os canais vagos e reserva do plano 
de FM; o canal 6 de TV e RADCOM; 
critérios de flexibilização; segundo 
adjacente e interferência de FI”.

Na palestra o engenheiro mostrou 
aos presentes um software que “tra-
balha com uma matriz de influência” 
que mostra como estão os canais 
nas diferentes cidades e ver como é 
possível otimizar os canais disponí-
veis e encontrar lugares onde pos-
sam ser alocados futuros canais”, 
isso para mostrar que na cidade de 
Belém faltam canais para alocar. “Na 
próxima semana lançaremos uma 
consulta pública para alocação de 
canais nos Estados do Pará, Pernam-
buco e Paraíba”.
Ante uma consulta da plateia, An-

dré Ulhôa Cintra disse que “a faixa 
estendida foi utilizada em Salvador e 
Camaçari na Bahia, em um município 
do Ceará. Há mais cidades que preci-
saram de faixa estendida, mas preci-
samos de consulta pública para isso”.
Porque segundo Cintra, exceto os 

pedidos feitos pelas emissoras no 
Pará para migrar do AM para FM, que 
ainda estão sendo avaliados, todos 
os outros poderão ser atendidos. 
“Foram 65 emissoras de seis estados 
– Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, 
Roraima e Tocantins – que se candi-
dataram”, contabiliza. Ao todo, exis-
tem 92 rádios AM nesses estados. No 

André Ulhôa Cintra explicou aos presentes os principais conceitos da migração 
da Rádio do AM para o FM 

 “A Onda Media precisa  
migrar porque o sinal 
tem muito ruido, mas  

migrar não é a solução, 
temos que olhar para ela 

como uma oportunidade” 

André Ulhôa Cintra
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Pará, 45 emissoras que transmitem 
em AM solicitaram a transição, ten-
do sido encontradas dificuldades na 
cidade de Belém, o que faz com que 
os pedidos feitos no estado mante-
nham-se sob estudos.

Iluminação para os olhos 
ou para a câmera?
Ricardo Kauffmann (ENERGIA) deu 

uma aula aos participantes do SET 
Norte com uma visão geral sobre 
iluminação e LED. A palestra /aula 
sobre iluminação onde se debruçou 
sobre o LED Full Espectro e como 
cada dia mais é preciso utilizar a 
luz indicada na hora de realizar uma 
produção.
Kauffmann explicou os fundamen-

tos da luz, e como a temperatura de 
cor é fundamental na hora de cap-
tação de vídeo, porque “não basta 
ter todas as cores, elas devem ser 
continuas e niveladas”.
“A lâmpada incandescente acabou, 

já foi proibida a sua produção no 
Brasil e nos próximos anos será proi-
bida a sua venta no país. Por isso 
temos de começar a pensar em ou-
tras soluções melhores e que gastem 
menos energia”, afirmou em Manaus.
Kauffmann disse no Centro de Con-

venções Studio 5 em Manaus que 
a eficiência, a qualidade e a dura-
bilidade do LED já foi comprovada, 
e já são uma opção viável para as 
emissoras e produtoras de TV. “Hoje 
estamos propondo LED com 98% de 
Color Render Index (CRI) que é a me-
dida da precisão de como uma fonte 
de luz ilumina um objeto. Essa medi-
da é baseada na percepção do olho 
humano, sobre um conjunto de cores 
definidos pelo chat Macbeth”.
A seguir, Kauffmann explicou o que 

é um Lúmen, “uma medida do fluxo 
luminosos de uma luminária”, en-
quanto o Lux é uma medida de ilumi-
namento. Do ponto de vista prático 
de iluminação é o que interessa, pois 
mede a quantidade de luz que chega 
numa superfície num objecto, num 
cenário etc. A especificação correta 
das luminárias deveria ser o ilumina-
mento, ou seja, a quantidade de luz, 

ou melhor, de Lux e o diagrama de 
irradiação”.
No seguimento da palestra, Kau-

ffmann falou sobre a evolução do 
fosforo nos principais produtores de 
tecnologia com este insumo que se 
tornou fundamental para a produção 
de luminárias. “É preciso repetir aqui 
que senão tiver uma boa iluminação 
não terá uma boa imagem, por este 
motivo pensamos que é preciso mi-
grar para dispositivos com alta fide-
lidade de luz”.
Kauffmann disse que em 2013, foi 

desenvolvido pela EBU o Television 
Lighting Consistency Index (TLCI) 
um parâmetro pensado em função 
da sensibilidade dos sensores das 
câmeras de vídeo. Assim, esta reco-
mendação da EBU é um novo proces-
so de avaliação destinados a televi-
são, incluindo aí cinema e fotografia 
que utilizam os mesmos censores.
O TCLI é consequência de um sof-

tware desenvolvido pela EBU que 
tem a finalidade de comparar uma 
luz de referencia criada pelo softwa-
re com a luminária que você quer 
comparar, o “seja, estamos tentando 
iluminar para a câmera e não para o 
olho humano”, disse.

O desenvolvimento do LED está 
avançado, “cada dia temos produtos 
melhores e com mais qualidade. Em 
2015 a Energia lançará luminárias 
com qualidade CRI 98 oferecendo 
ao mercado luminárias com a melhor 
qualidade”.
No fim, Kauffmann disse a plateia 

que esta na hora de investir para mu-
dar a iluminação, para ser coerente é 
necessário pensar que é preciso in-
vestir em iluminação LED Full Spec-
trum. Insistir com lâmpadas incandes-
centes, ou muda para um dispositivo 
como o LED porque não há nada no 
horizonte que possa cumprir essa fun-
ção em uma TV Digital.

A influência da luz 
na qualidade de vídeo
Com câmeras cada dia mais pre-

cisas e com maior qualidade é pre-
ciso ajustar a captação do vídeo e 
ter ferramentas para trabalhar com 
a luminância, um trabalho muitas 
vezes subjetivo, afirmou Armando 
Ishimaru (LEADER INSTRUMENTS) 
quem trouxe ao SET Norte 2014 
questões relacionadas com a ilumi-
nação e como está afeta a qualida-
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Os participantes do Regional Norte 
ficaram esclarecidos sobre as  
diferenças e virtudes da iluminação 
LED na palestra de Ricardo 
Kauffmann da Energia

Armando Ishimaru (LEADER  
INSTRUMENTS) explicou que em 
uma ambiente de produção é um 
desafio conciliar as exigências  
artísticas e técnica avaliando  
a qualidade do vídeo em um monitor 
forma de onda
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de do vídeo captado pelas emisso-
ras de TV. 
Para ele, em uma ambiente de 

produção “é um desafio conciliar as 
exigências artísticas e tecnicas ava-
liando a qualidade do vídeo em um 
monitor forma de onda que é a re-
ferência para os técnicos, mas nem 
sempre para o pessoal artístico que 
tem o fotômetro como referência 
para medição de luz. Muitas vezes a 
avaliação torna-se subjetiva recain-
do sobre um monitor de vídeo que 
nem sempre é um monitor de grau 
de referência”.
“Nossa preocupação é produzir 

da melhor maneira na produção, na 
ponta e inicio do processo para ma-
ximizar os recursos evitando perdas 
ou custos adicionais na produção e 
pós produção. Para isso maximar as 
funcionalidades dos equipamentos 
para obter os melhores resultados 
com uma rápida configuração das 
conexões físicas e com formatos que 
tenham relação de aspecto e confir-
mação dos protocolos”, disse Ishi-
maru.
Assim, afirmou o executivo “preci-

samos monitorar e analisar o Gamut 
para assim sabermos que cores va-
mos captar e como o meu vídeo vai 
ser captado. Ainda realizar ajustes 
de foco, com avaliação dos níveis de 
exposição e controle da iluminação 
do set”.
Para facilitar a obtenção de resulta-

dos precisos e eficientes, disse Ishi-
maru que a “Leader criou ferramentas 
intuitivas para operadores, com for-
mação não técnica, que são: 5 Bar-
ras, CineLite, CineZone e CineSearch, 
pilares para uma produção perfeita.”
Assim, uma das soluções em vídeo 

pode ser o “CineZone, una novo mé-
todo de ajuste de luminância. Este 
sistema ajusta níveis de referência 
de luminância ajudando aos cinegra-
fistas e produtores na hora da capta-
ção de imagem”.
Nesse sentido, o executivo disse 

que o CineZone pode ser um excelen-
te método de ajuste de luminância 
durantes as filmagens, trabalhando 
com o “diafragma que dará  a pro-

fundidade de campo. Com este sis-
tema podemos medir em forma de 
onda o nível de luminância de cada 
parte da imagem e fazer o ajuste me-
diante o sistema”.
Outro dos recursos apresentados 

pelo executivo da Leader Instruments 
é o CineSearch, uma funcionalidade 
que serve “como referência ajustável 
dos níveis de luminância da imagem 
captada”. Ainda, foi apresentado o 
CineLite, que serve para definir lumi-
nância em porcentagem e “ter con-
trole da sua produção quando com 
a mesma câmera se podem melhorar 
os resultados do vídeo captado”.

Qualidade ótica nas produções 
audiovisuais
Celso Araújo (SET/Fujinon-Trevisan) 

deu uma aula magistral sobre senso-
res no SET Norte 2014 explicando mi-
nuciosamente como estes funcionam 
e fez recomendações para assegurar 
uma captura de imagem incontestá-
vel. Ele colocou toda sua experiência 
em evidência depois de décadas de 
trabalho na Rede Globo e fez uma 
análise da ruptura tecnológica dos 
sensores.
Araújo começou sua fala com as di-

ferenças que existem entre os senso-
res e a sua profundidade de campo. 
Isso pelo FFD “Flange Focal Distan-
ce”, e o problema físico das lentes 
que provoca que algumas câmeras 
tenham pouca profundidade de cam-
po.
A seguir, o engenheiro fez um exa-

me de questões sobre a profundida-
de de campo discutindo abertura do 

diafragma, distância focal, distância 
do assunto e tamanho do chip. Em 
broadcast, onde se utilizam câmeras 
de 2/3”, disse Celso Araújo, se usa 
o conceito de 35 mm “porque era o 
tamanho do negativo digital” e com 
eles “o tamanho dos chips que per-
mite estabelecer o tamanho real da 
imagem.
Araújo disse que hoje em dia algu-

mas câmeras com chip grande são 
contraproducentes para a produção 
de ficção porque estes têm tanta 
“profundidade de campo que todos 
os planos estão em foco e isso não 
é bom, por exemplo, na produção de 
uma novela”.
Sobre lentes, Araújo explicou quais 

os atributos que contribuem para o 
desempenho geral de uma imagem, 
que são as múltiplas deficiências que 
prejudicam o comportamento geral 
de uma imagem, que são, entre ou-
tras, “as cinco aberrações de Seidel 
que são as aberrações esféricas, o 
coma, o astigmatismo, curvatura de 
campo, e as distorções. O grande de-
safio das empresas é com o 4K e 8K 
e melhorar as distorções focais”. Mas 
não são só deficiências, disse Araú-
jo, também têm atributos que são de  
luminosidades.

Celso Araújo deu uma aula magistral 
sobre lentes e profundidade de campo 
em Manaus 

 Hoje em dia algumas 
câmeras com chip de 35 mm 
são contraproducentes para  
a produção de fição porque 

estes têm tanta profundidade 
de campo que todos 

os planos estão em foco” 

Celso Araújo
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+55 35 3471.5505
s t b @ s t b . i n d . b r

 www.stb.ind.br
Rua Vereador Celso Henrique Borsato, 132, Bairro Fernandes - Sta Rita do Sapucaí - MG - Brasil 

Visite-nos.

OPORT
UNIDA

DE

STB, antenas, transmissores, links, acessórios, headend para
emissoras de TV e Rádio. Se é STB, é SUPERIOR!

Na STB o cliente tem que estar sempre em primeiro lugar! Acesse nosso site,
www.stb.ind.br, e fique por dentro de todas as novidades.

Por que escolher a STB?
. Empresa 100% Brasileira;
. Fornece uma linha completa de produtos, do transmissor ao sistema irradiante,
  garantindo o sinal no ar e com qualidade;
. Faz parte de um grande grupo de emissoras que vem crescendo a cada dia em várias
  cidades e países, conseguindo alinhar sua tecnologia às necessidades de campo e
  produzindo produtos de alta tecnologia e fácil manuseio,
. Assistência técnica reconhecida por seus principais clientes. 

A STB OFERECE OS MELHORES TRANSMISSORES

DE TV DO MERCADO NACIONAL, SOMADOS À MELHOR 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CUSTO X BENEFÍCIO

. Transmissores de baixa à alta potência;

. Controles e monitorações obtidos através de interface digital;

. Referência interna de alta qualidade;

. Sistema de controle e supervisão por microcontrolador;

. Fontes chaveadas para melhor eficiência;

. Módulos amplificadores e fontes em paralelo,

. Suporte e atendimento pós-venda garantido.

/stbsuperior

/silviosantosstb
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No fim, Araújo fez um paralelo en-
tre a operação de vídeo versus o 
controle da exposição (o negativo 
digital) e finalizou a palestra/aula 
com algumas orientações sobre len-
tes grande angular, normal e Tele, 
“BOKEH”, uma palavra japonesa 
que representa áreas que estão fora 
de foco.
“Hoje temos dois tipos de lentes, 

as anamórficas e esféricas, hoje usa-
mos as primeiras que comprimem na 
captura e descomprimem na hora da 
exibição”. Para ele há três tipos de 
lentes, a grande angular, a lente nor-
mal e telefoto. As lentes grande an-
gular espalham as imagens para fora 
de forma que estas possam caber no 

quadro então a imagem vai espalhar. 
“Segundo a lente que utilizemos, te-
remos um resultado”.

O futuro das transmissões 
satelitais no Brasil
André Malvão (EMBRATEL/STAR 

ONE) abordou as principais aplica-
ções dos satélites na área de broa-
dcasting, os novos lançamentos de 
satélites e as novas tecnologias que 
surgem como promissoras no futuro 
próximo.
Malvão explicou que neste momen-

to um dos principais objetivos da 
empresa é a expansão dos serviços  
na  América Latina, sendo que o foco 
da empresa está na banda C, com 

contribuição e distribuição de enla-
ces de televisão com alta disponibi-
lidade, conexões do tipo “long-haul” 
para operadoras de telecomunica-
ções; e a banda Ku para uso em DTH 
e redes VSAT. A banda Ka é utilizada 
para acessos banda larga e novas 
aplicações de televisão.
Após uma apresentação geral 

da empresa, o gerente de contas  
da Embratel/Star One afirmou que o 
lançamento do Satélite Star One C4 
no início de 2015, “aumentará a ca-
pacidade em Banda Ku, onde opera 
o DTH da Claro TV, do grupo Embra-
tel”.
O C4 terá uma expectativa de vida 

útil de 15 anos e terá 48 transpon-

Phelippe Daou: “No Amazonas temos guerreiros que querem honrar 
o desenvolvimento da região”

Phelippe Daou, presidente 
da Fundação Rede Amazónica 
fez questão de estar na inau-
guração do SET Norte e deu as 
boas vindas aos presentes. O 
empresário de grande trajetó-
ria no norte do país disse que 
“sente e sabe que desde que a 
SET faz encontros regionais em 
Manaus, conseguimos integrar 
a Amazónia ao Brasil, e mostrar 
que somos pessoas que quere-
mos integrar a radiodifusão da 
região ao resto do país”.

“Somos uma empresa que tem 
compromisso com a região, um 
compromisso de pioneirismo e 
de fazer do negócio uma opção, 
mas pensando nos telespecta-
dores”, por isso disse o empresá-
rio, precisamos “dar a prova an-
tes do resultado, não pensamos 
em resultados, pensamos no 
bem de todos. Cada dia há uma 
nomenclatura, estamos vivendo no mundo dos aplicati-
vos, tudo se faz pelo celular e cada dia é mais necessário 
que a SET informe as novidades para estarmos atentos”. 

De fato, afirma Daou, “hoje 
abrimos o pote do milagre, 
cada dia tem uma novidade, 
cada aplicativo de celular é 
mais moderno e deixa obso-
letos os anteriores. Peço a vo-
cês que divulguem que nestes 
confins do Brasil temos todo 
o interesse de acompanhar o 
modernismo, a modificação, as 
novas inversões para conseguir 
fazer cada ano uma compensa-
ção do abandono que durante 
muitos anos houve na região”.

“Aqui temos guerreiros que 
querem honrar o desenvolvi-
mento da região. Nos estamos 

nos desenvolvendo para amanhã não sermos maiores 
que o Brasil, mas sim ser uma parte do Brasil que honra 
o Brasil”, finalizou.

O empresário afirmou que os encontros da SET em Manaus colocaram a região no mapa do desenvolvimento 
da TV no país.

O empresário Phelippe Daou 
fez questão de participar 
do SET Norte por considerá-lo 
fundamental para  
o desenvolvimento  
da radiodifusão no norte do país 
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ders em Banda Ku esperando-se que 
seja utilizado para DTH no Brasil. 
Outro dos satélites abordados ao 
pormenor foi o STO – C3 e as suas 
principais características.
Ainda, Malvão falou e explicou 

quais serão os principais serviços 
que brindará o satélite D1 que será 
lançado proximamente.
O executivo afirmou que os prin-

cipais propulsores no mercado sa-
telital são, entre outras coisas, a 
transmissão com tecnologia 4K e o 
crescimento da demanda das opera-
doras de DTH no país.

Update sobre 4K e infra-estrutura
de emissoras de Televisão em IP 

O futuro é a gravação e preservação 
do arquivo em 4K com uma padroni-
zação do codec SMPTE 2022 afirmou 
Enio Arruda (SONY). O executivo le-
vou a Manaus uma visão das tecno-
logias de 4K e os benefícios desta 
forma de captação explicando aos 
presentes as diferenças comparativas 
que se estabelecem com a produção 
em 4K, entre elas como em pós-pro-
dução se trabalha com imagens mais 
limpas e de maior qualidade.

Para ele, o futuro está na preser-
vação do arquivo que “grava em 4K, 
entrega em HD e a resolução passa a 
ser uma tendência”. Arruda explicou 
os parâmetros e diferenciais da tecno-
logia 4K (UHDTV) e como a marca já 
desenvolveu um workflow completo 
para trabalhar com esta tecnologia.
O executivo da Sony explicou como 

foram feitas as transmissões em 4K 
da última Copa do Mundo Brasil 2014 
e como esta foi produzida.
Outro dos temas abordados por Ar-

ruda foi o Optical Disc Arquive (ODA) 

e como este sistema de arquivamento 
da Sony pode ajudar as emissoras a 
armazenar os conteúdos produzidos 
por elas e nesse sentido, explicou as 
diferenças de codec e com eles, as 
“diferenças de qualidade de codec 
e com eles as taxas e tamanhos de 
arquivos que podem ser guardados”.
Arruda afirma que o ODA é um 

sistema de arquivamento que pode 
“manter a informação por pelo me-
nos 50 anos, mantendo a qualidade 
da tecnologia. É verdade que a tec-
nologia tende a evoluir, mas pode-
mos garantir essa durabilidade”.
Para Arruda, a utilização das mídias 

depende das necessidades do radio-
difusor, por isso a empresa sabendo 
que com as novas tecnologias de 
captura como o 4K geraram maior 
quantidade de bits e com isso maior 
necessidade de capacidade de arqui-
vamento, já se trabalha em discos 
com maiores capacidades. 
“A infraestrutura IP é essencial com 

tecnologia 4K, sem ela fica muito di-
fícil o trabalho e até o monitoramen-
to dos sinais” por isso, disse Arruda, 
é necessário pensar em estruturas IP 
nas emissoras.
“Com a tecnologia IP posso con-

ter em um cabo os quatro sinais 
que precisam ser comportados para 
transmitir um sinal em 4K. A tendên-
cia é que no futuro as emissoras mi-
grem para stwitchers baseados em IP 
que possam ser gerenciados median-
tes roteadores”, disse.
Para Arruda o problema atual é en-

contrar o padrão da banda base para 
a tecnologia 4K, por isso “a Sony tra-
balha nessa definição para facilitar o 
trabalho das emissoras”. De fato, ele 
explicou que o SMPTE padronizou a 
transmissão dos pacotes com o co-
dec SMPTE 2022. O que fizemos foi 
“unificar os 10 fabricantes que façam 
esforços para unir e padronizar as tec-
nologias tentando publicar no SMPTE 
uma compressão chamada LLVC (Low
-latency vídeo codec) que viabilize a 
transmissão 4k em uma rede de 10G. 
Um compromisso que a Sony assume 
e que possa ser utilizado e não gere 
problemas na transmissão em 4K”.

Infra-estrutura de vídeo: 
Evolução e tendências
A virtualização e a compressão de 

vídeo podem ser uma opção para o 
futuro das emissoras de TV que hoje 
dependentes tanto do hardware dis-
se Fredy Litowsky (Harmonic) para 
quem as mudanças da engenharia de 
TV estão mudando a televisão. “Hoje 
as maquinas se comunicam mediante 
o protocolo SDI. O que esta mudan-
do é esse protocolo”.
A proposta da Harmonic é que as 

emissoras de TV caminhem para uma 
infra-estrutura virtualizada de vídeo 
que trabalha com quatro camadas fí-
sicas, que são importantíssimas para 
dar suporte a gestão dos recursos da 
camada física que se avança para as 
virtual machines onde as aplicações 
são desenvolvidas no ambiente virtual.
“Em TV somos bem mais conserva-

dores com respeito a virtualização, 
mas nas áreas de TI neste momento 
temos mais de 70% do trabalho vir-
tualizado, por isso acreditamos que 
o futuro das empresas de broadcas-
ting passem por esta transformação 
para serviços na nuvem, seja ela pri-
vada ou pública”, afirma Litowsky.
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  “O futuro é a gravação e pre-
servação do arquivo em 4K 
com uma padronização do 

codec SMPTE 2022” 

Enio Arruda

Fredy Litowsky da Harmonic, 
afirmou que em TV somos bem mais 
conservadores com respeito  
a virtualização, mas nas áreas  
de TI neste momento temos mais  
de 70% do trabalho virtualizado
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Para o executivo o futuro passa por 
uma “integração funcional que inclua 
no sistema virtualização, compressão 
que se juntam para rodar os aplicati-
vos necessários para que uma emis-
sora de TV possa funcionar. Tudo 
isso funcionando dentro de uma 
infra-estrutura virtualizada de vídeo 
que integre todos os equipamentos 
da emissora”.
A estrutura estará “alinhada e in-

tegrada”, a partir, de “um grupo de 
funções designadas para trabalhar 
mediante a “functional integration”. 
Assim, no mundo virtualizado, o am-
biente de compressão é mais sim-
ples trabalhar em um ambiente de 
TI  do que em um chipset, porque 
esses chipsets dedicados perderão 
em relação ao desenvolvimento de 
software, que é feito de maneira 
transparente e que pode ser inte-
grado.
Desta forma, a virtualização pas-

sa, entre outras coisas, por “blade 
services” que permitem uma alta 
capacidade de processamento de 
vídeo, “mas teremos de esperar um 
pouco para isso, porque as transmis-
sões não são imediatas, no primeiro 
momento haverá equipamento que 

possa conviver com equipamentos 
conectados por SDI e por IP”.
Resumindo, com esta virtualização, 

o trabalho dos fabricantes, disse o 
diretor regional da Harmonic Brasil, 
será trabalhar em software que gerem 
soluções e plataformas para ser utili-
zadas pelas emissoras, e os equipa-
mentos das “emissoras deixaram de 
ser estruturas discretas e proprietá-
rias para ser estruturas integradas e 
virtualizadas”.
“O hardware é uma questão de 

indústria, não é de fabricante. A in-
dústria está tendendo para o TI, no 
futuro não haverá diferenciação entre 
pessoal de TV e pessoal de TI, por 
que quando o ambiente virtualizado 
estiver mais desenvolvido eles se in-
tegrarão”, afirmou.

O Espectro de Frequências 
Satelitais
Romildo Lucas (TELESAT) começou 

a sua palestra afirmando que “exis-
tem mais de 1.000 satélites opera-
cionais (base 2012) e cerca de 50% 
dedicados às comunicações, com re-
ceitas da indústria global de satélites 
que triplicaram desde 2001 com cres-
cimento médio: 10% ao ano”.
O diretor de vendas no Brasil da 

Telesat explicou que a empresa é 
pioneira em banda Ka, “com o lan-
çamento do primeiro satélite em 
Band Ka do mundo”. Falando da fro-
ta que existe no Brasil, afirmou que  
Anik F1 / Anik G1 trabalham com re-
des VSAT e Backbone; o Estrela do 
Sul 2 que trabalha com distribuição 
regional TV, ensino à distância, e  
TV Corporativa; e o Telstar 12, utiliza-
do para transmissões internacionais  
(Europa/Americas), e DTH.
Lucas anunciou no SET Norte que 

a empresa lançará em 2016 um novo 
satélite, o Telstar 12 Vantage – 150 
W  que trabalhará em Banda Ku, e 
terá reuso de frequência de Banda 
Ku e Banda Ka  utilizando tecnolo-
gia HTS (High Througput Satellites) 
que é a reposição de spot com maior 
capacidade e potencia de irradiação 
do satélite a partir de “um gateway 
instalado na região” que permite o 

“reuso de frequência com EIRP´s tí-
picas de 50~60dBW, com largura de 
faixa disponível em Banda Ku de 500 
a 750 MHz”.
O Telstar 12 Vantage terá cobertura 

no Brasil e nas Américas com des-
taque para as regiões andinas e da  
América Central com reusos de Ban-
da Ku. O reuso de frequência tam-
bém poderá ser feito em Banda Ka 
que terá alta densidade de potência 
com multiplicação dos spots.
O reuso de frequência, explicou 

Lucas, “para haver um reuso tere-
mos uma comutação simultânea no 
satélite que vai transmitir para os 
diferentes gateways marcados na 
região”.

Validação de conteúdo em 
um ambiente de fluxos digitais
A indústria atual caminha para um 

mundo global onde o mundo broad- 
cast já não é só TV senão que en-
volve diversas tecnologias para 
trabalhar em prol do futuro, afir-
mou Eliésio Silva Junior (Videodata/
Tektronik) quem tentou mostrar a 
plateia como distribuir e otimizar  
ferramentas de medidas em plantas 
digitais. Para ele, hoje é preciso que 
os profissionais da indústria tenham 
controle desde a captação e ingest 
de conteúdos em banda base, pas-
sando pelos workflows sem fita, até 
a chegada ao expectador, “é funda-
mental garantir a preservação da 
qualidade em cada etapa do proces-
so”.
Para isso, disse ele, “é necessá-

rio o uso de ferramentas e métricas 
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  “A indústria atual caminha 
para um mundo global 

onde o mundo broadcast 
já não é só TV senão que 

envolve diversas tecnologias 
para trabalhar em prol  

do futuro” 

Eliésio Silva Junior

Para Salustiano Fagundes  
os serviços de vídeo por Internet são 
“complementares” ao serviço de TV 
no mundo
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adequadas, que permitam a identi-
ficação e imediata solução de pro-
blemas”. A apresentação abordou as 
mais recentes ferramentas de análise 
de sinais em banda base, as soluções 
de controle de qualidade de arquivos 
de mídia e correção de Loudness, e 
a monitoração de infraestrutura de 
transporte de vídeo comprimido 
para contribuição e distribuição de 
sinais.“
O futuro no mundo broadcast pre-

cisa ter como parceiros empresas 
que trabalhem com uma visão de 
workflow e de plataformas, já não 
há uma visão individual, mas sim 
uma visão macro que vai da cria-
ção do conteúdo até a emissão e 
recepção”.
Assim, duas filosofias de trabalho 

são fundamentais na indústria atual, 
estas são segundo Silva, QoS e QoE, 
além da banda base de vídeo que “é 
a base da qualidade do vídeo”.

Eliésio Silva Júnior explicou aos 
presentes que o futuro “da indús-
tria passa por estruturas IP, e esse 
processo já esta sendo desenvolvi-
do, mas temos sempre que pensar 
que o mundo digital com infra-es-
truturas broadcast é necessário es-
tar muito atento a possíveis garga-
los para os quais é preciso mudar 
o perfil dos profissionais que tra-
balham nas emissoras. De fato, to-
dos os engenheiros de broadcast 
precisam ter conhecimento de TI, 
ou seja, precisa surgir profissionais 
que conheçam os dois mundos com 
conhecimentos do mundo broa- 
dcast e de TI”.
E mais, disse Silva, o mundo broa-

dcast e os seus engenheiros que pre-
cisam “saber de como trabalhar com 
estruturas muito condensadas por 
meio de workflows que sejam geren-
ciados e verificados com tecnologias 
dedicadas”.
O executivo afirmou no fim da sua 

palestra que no futuro as infra-estru-
turas serão em IP, mas “que haverá 
um espaço de transição onde haverá 
um mix de SDI como IP. Precisamos 
criar um novo profissional de broa-
dcast que possa trabalhar em este 
novo mundo, um mundo que cada 
vez é mais digital”. 

Sistemas de roteamento 
avançados e fluxos de sinais 
baseados em IP
António Rosa (Imagine Communica-

tion) mostrou aos presentes as mu-
danças tecnológicas para IP e como 
a Imagine se posiciona frente a esta 
nova tendência. “Acreditamos que a 
tecnologia de software se tornarão 
realidade nos próximos tempos, por 
isso devemos mudar para IP, porque 
a transição está começando a modifi-
car instalações no mundo todo onde 
os pontos de convergência depen-
dem das necessidades de workflow” 
disse Rosa.
Para ele, hoje “cada parte da  

instalação está se movendo para  
infra-estrutura “COTS (Commercial 
Off-the-Shelf)”, onde o radiodifusor 
possa usar equipamentos de dife-
rentes fornecedores diminuindo os 
custos”.
Assim, frente aos SDW (Software de 

definição de workflow) a engenha- 
ria se torna menos responsável por re-
querimentos de programação gerando 
ações mais significativas. “A tendência 
é migrar para o IP, onde o roteamento 
será feito totalmente em IP”.
Com esta nova forma de trabalho, 

é possível “flexibilizar e envolver 
requerimentos sem re-cabeamento 

Eliésio Silva Junior encantou a plateia 
do SET Norte com uma excelente  
explicação das transformações  
das emissoras para sistemas baseados 
em redes IP

Para António Rosa 
(Imagine  
Communication)  
é preciso ampliar  
os formatos  
e workflows  
de produção  
utilizando  
a mesma base  
de infra-estrutura
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com canais com mercados diferentes 
sendo exibidos em dias diferentes ou 
partes do dia. Podemos realizar stre-
aming para as regiões e localidades 
com custos muito menores. Ainda, 
ampliar os formatos e workflow de 
produção utilizando a mesma base 
de infra-estrutura”, conclui Rosa.
Como outros palestrantes, Rosa 

disse que o SDI continuará existindo 
nas emissoras, e que a transição será 
lenta. “O SDI não esta morto, porque 
ele atende muito bem e está pre-
sente em todas as emissoras. O que 
vai acontecer é que teremos por um 
tempo nas emissoras estruturas hi-
bridas onde o SDI e o IP conviverão”.

Análises de cobertura de sistemas 
de transmissão digital
Ramiro Frugoli Franco (IDEAL ANTE-

NAS) realizou uma exaustiva análise 

de cobertura de sinais. “Precisamos 
realizar análise de cobertura como 
um todo, contrastando a polariza-
ção utilizada na antena com o pú-
blico-alvo a ser atingido” começou 
Franco.
O palestrante explicou os tipos de 

coberturas e polarizações: sejam ho-
rizontais, verticais, circulares e elíp-
ticas. “Quando falamos de polariza-
ções circulares ou elípticas, que hoje 
são utilizadas por antenas de trans-
missão de FM e TV Digital falamos de 
transmissões robustas”. 
Outro dos temas abordados por 

Franco foram as antenas e quais são 
as necessidades na instalação. Ele 
disse que segundo o lugar e o tipo 
de onda que deve ser transmitido 
“se pode escolher o sistema de tor-
re, que tipo de instalação colocar e 
como. Cada caso e um caso e isso 

pode-se calcular mediante um estu-
do de campo”.
Porque, comentou Franco, com  

“a mesma antena podemos ter dife-
rentes sistema de irradiação. Cada 
instalação é diferente, por isso as 
formas de instalação só podem ser 
definidas após um estudo”.
Assim, Franco afirma que a análise 

de cobertura depende de polarização 
circular e elíptica; transmissão de FM 
e TV Digital; reflexão e multi-percur-
so e maior variedade de recepção, 
sendo que de todas a principal é a 
polarização.
Para exemplificar que cada “caso 

é um caso”, Franco mostrou com 
base em situações reais encontradas 
ao longo de projetos já concluídos, 
em implantação ou na fase de pla-
nejamento como estes podem dar 
problemas. “Necessitamos estudar 
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 O SET Norte foi transmitido de forma integral por streaming  para computadores e dispositivos móveis com sistema 
operativo iOS ou Android, um esforço da Fundação Rede Amazônica
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passo a passo cada um dos projetos, 
e segundo a cobertura utilizar o equi-
pamento correto”, finalizou.

Novos meios de contribuição 
ao vivo
A palestra “novos meios de contri-

buição ao vivo”, de Armando Ishi-
maru (JVC) mostrou a evolução dos 
meios de comunicação com o adven-
to da micro-onda, satélite, telefonia 
móvel e mais recentemente as redes 
IP que encurtaram as distâncias e o 
tempo para uma matéria sair ao ar. 
“Com isso a pressão sobre a equipe 
de jornalismo por rapidez é cada vez 
maior requerendo equipamentos com 
melhor mobilidade e conectividade”.
A palestra mostrou como os chips 

de celulares permitem a contribui-
ção e por isso, hoje é possível emitir 
com banda 4G, por isso a JVC de-
senvolveu uma solução com a mais 
avançada tecnologia em captação de 

imagem integrada à tecnologia IP e 
de telecomunicações em uma câmera 
compacta de alto rendimento capaz 
de fazer um streaming ou ftp in loco 
a qualquer parte do mundo. “Tudo 
sem nenhum formato proprietário”.
A seguir, o executivo da JVC expli-

cou a diferença dos sensores e como 
a empresa escolheu sensores CMOS 
de 1/3” com 12-bit readout com 
1920x1080 (x3) com sensibilidade 
(F11 com @2000 lux), e uma ilumi-
nação mínima de 0.15lux no modo 
loLux.
Assim, segundo Ishimaru, a tendên-

cia é ter câmeras mais leves que per-
mitam facilmente a contribuição ao 
vivo diretamente de uma camcorder 
porque afinal, cada dia mais, o que 
importa e enviar as imagens e permi-
tir que o “jornalismo avance ao vivo”.
De fato, para o executivo em jor-

nalismo o que “prima é a versatili-
dade e mobilidade. Com as câmeras 

GY-HM650/ GY-HM850/GY-HM890 te-
mos interface USB para adaptadores 
Wi-Fi, adaptadores para cabos RJ45 
de rede, modens 3G ou 4G LTE. Po-
demos fazer que a câmera seja um 
cliente FTP, que seja um servidor 
web com acesso por qualquer brow-
ser com endereço IP, monitoramento 
e controle de Zoom e gravação, com 
clip thumbnails preview, edição de 
metadata e configuração de rede”, 
entre outras aplicações.
Para o executivo da JVC no Brasil 

a questão é que o mercado vai por 
dois caminhos, para dos mundos, 
para o mundo da qualidade como 
para a mobilidade. “Hoje abrimos 
o leque da qualidade e a indústria 
e conseguimos oferecer patamares 
diferentes. A tecnologia é muito di-
nâmica, por isso cada um opta por 
um espaço, porque existe mercado 
para todos e consumidores para to-
dos”. n

Desligamento analógico e GINGA

Aguinaldo Silva (SET/TPV Technologies) explicou aos 
participantes do SET Norte os pormenores do switch-off, 
discorrendo sobre normas e regulamentação de como 
será operacionalizado o desligamento da TV analógica.  
No início da palestra, Silva explicou o que foi feito com 
a Argentina uma reunião para poder integrar o Ginga. 
Segundo o palestrante as reuniões com a Arsat (Empre-
sa Argentina de Soluções Satelitais) permitiram harmo-
nizar as normas entre os dois países dentro do padrão 
ISDB-Tb e com isso “realizar testes de conformidade para 
ser testados pela Argentina. Por isso fizemos 66 testes 
para certificação de set-top boxes em Buenos Aires”.

Silva falou sobre o “tratamento de legado com apli-
cações adaptativas que se adaptem as características e 
variações de middleware de cada receptor de TV digital. 
Essa foi a vitória mais importante que temos. Hoje foram 
atualizadas as normas de acordo com a ABNT. Assim, no 
Fórum Internacional ISDB-T é possível que o conselho 
assessor de SATVD aprove as mudanças e assim estas 
não fiquem só entre o Brasil e a Argentina, e sim para 
todos os países que escolheram o padrão nipo-brasileiro 
de TV digital.”

Outro dos temas abordados por Silva foi o switch-off 
e, nesse tempo, o palestrante fez algumas perguntas a 
plateia: Qual a dimensão do legado analógico? Como 

atender a demanda prevista já para 2016? De que forma 
o acesso a tecnologia poderia ser facilitado para a popu-
lação no primeiro momento?

Aguinaldo falou sobre o legado analógico e que “ain-
da hoje temos entre 50 e 53 milhões de aparelhos de 
TV analógicos e 42 milhões de aparelhos com Ginga 
embarcado até final do 2015 quando começa o apa-
gão analógico e que independentemente do apagão a 
industria terá de continuar construindo aparelhos ana-
lógicos e digitais para suportar a demanda dos clientes 
brasileiros”.

O executivo falou sobre interferência e o que a indús-
tria de produção de televisores esta fazendo para che-
gar ao switch-off em condições. Afirmou que os princi-
pais pontos de debate entre os fabricantes de TVs, das 
emissoras e o governo é saber que TVs vamos fabricar 
pela realocação de canais; como será feito o rescan peri-
ódico nos aparelhos e nas emissoras e ver quais serão as 
contramedidas para mitigação de interferências no sinal 
de TV Digital.

Para finalizar a palestra Aguinaldo avançou sobre o 
problema de seleção de canais sequencial passando 
por todos os canais lógicos. Assim, a multiprogramação 
esta com um tratamento diferenciado entre emissoras 
comerciais e públicas.



 

Preço Inicial

Destaques 
WFM2300 - Ferramenta essencial para todos em televisão

WFM/WVR8300 - Para uso em estúdio e ilhas de pós produção  

Visite a Tektronix na NAB 2015
Encontre-nos no Upper South Hall
Estande: SU9121
De 13 a 16 de Abril de 2015 - Las Vegas Convention Center 

Gerador e waveform portátil com análise de diagrama de olho e Jitter ideal para instalação, 
manutenção e uso em campo. 
 Exclusivo: Ampla tela alta resolução 
 Exclusivo:  Emulador de perda em cabeamento built in
 Exclusivo: 2 canais de WFM simultâneos 
1. Análise ASI de TS (transport stream), análise de TR-101290, estrutura dos PIDs, diagrama de olho 
do sinal ASI, display de status da interface em ASI 
2. Análise de HDMI para setop box e câmeras
3. Geração de 19 sinais de teste para monitor, cabo, jitter e alinhamentos
4. Teste de lip Sync (AVD)
5. Teste de tempo de percurso (latência) (AVDP)
6. Geração e teste de DolbyE

Desde o início pensado para o futuro, o WFM-WVR8000 foi desenvolvido nativamente para 12GB de 
dados, Sendo a plataforma ideal para 4K e UHDTV.
4  entradas 3G-SDI oferecem suporte completo para aplicações de �lmagem, monitoramento, 
alinhamento de câmeras e correção de cor.
1. Máscaras de colorimetria BT 2020 e BT 709 em 4K e UHDTV
2. Suporte a 26 formatos de UHDTV e 4K
3. Medidor de timing (genlock) entre os 4 links de entrada e jitter
4. Análise de dados em 4k
5. Monitoramento de dados auxiliares e áudio em 4K

As soluções inovadoras da Tektronix permitem a garantia da qualidade desde pequenas etapas 
de produção até sistemas complexos como Headends e sistemas de distribuição, minimizando o 
custo de produção, de atendimento aos telespectadores, otimizando a interação entre diferentes 
etapas de processamento de vídeo.
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A
cada ano, a Campus Party 
parece ter mais adeptos e 
maior geração de soluções, 
negócios e associações en-

tre jovens inovadores. De fato, o 
evento movimenta o cenário da tec-
nologia, cultura digital e empreende-
dorismo desde 1997, quando surgiu 
na Espanha e encontrou um público 
tão entusiasmado que cresceu e se 
internacionalizou. As edições em ou-

tros países tiveram início em 2008. 
Desde então, Brasil, Inglaterra, Ale-
manha, Colômbia, México, Equador e 
El Salvador já tiveram suas edições. 
Em janeiro do ano passado, a Cam-
pus Party Brasil, em São Paulo, che-
gou a seu sétimo ano, com um públi-
co total de mais de 100 mil pessoas. 
Na capital pernambucana, a terceira 
edição da Campus Party Recife, em 
julho, também atraiu imenso público.

Na edição 2015 do evento, oito mil 
campuseiros, vindos de 21 países e 
dos 27 Estados brasileiros, aproveita-
ram a conexão de internet ultrarrápi-
da de até 50 Gbps, além de 3G e 4G 
montada no centro do pavilhão para 
desenvolver projetos e abordar todas 
as facetas do empreendedorismo.
Foram mais de 600 startups que se 

inscreveram para o programa Star-
tup&Makers Camp  cujo objetivo foi 
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Campus Party 2015: 
A televisão já mudou

por Fernando Moura, em São Paulo

A oitava edição da Campus Party contou com uma curadoria sobre 
TV Digital e cinema que tratou diversos temas de interesse para 
os campuseiros. Destaque para segunda tela, transmissão e emissão 
em 4K e transmídia. A Revista da SET esteve no evento e mostra 
os principais acontecimentos da maior feira de internet do mundo 
realizada em São Paulo
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impulsionar e capacitar jovens ta-
lentos e empreendedores. Duzentas 
delas, de 135 áreas diferentes, foram 
selecionadas e receberam mentoria, 
coaching e tiveram a oportunidade 
de conversar com mais de 80 investi-
dores que estiveram no evento.
No discurso de abertura, o Presiden-

te da Campus Party, Paco Ragageles, 
lembrou os campuseiros de seu lema 
“Be a Campuseiro, Be a Genius” e afir-
mou que eles são o futuro da tecnolo-
gia do país. Feliz com os oito anos de 
Campus Party Brasil, destacou ainda 
uma das novidades deste ano, a rede 
social campuse.ro, onde campuseiros 
e pessoas de todo o mundo puderam 
se encontrar para fazer networking. 
“Queremos todos os campuseiros do 
mundo juntos, trabalhando para criar 
um mundo melhor”, completou o idea- 
lizador da rede social que conta com 
mais 400 mil campuseiros conectados 
em todo o mundo.
Em um mundo com cada vez mais 

desenvolvimentos e aplicações para 
Internet, Chris Anderson, CEO da 3D 

Robotics e criador da DIY Drones, 
uma comunidade de robôs aéreos, 
afirmou que o smartphone demo-
cratizou o hardware porque mudou 
a forma como as pessoas lidavam 
com a tecnologia. “Ate 2007 tudo 
era hardware, com a chegada dos 
smartphones estes mudaram o mun-
do acelerando o passo da indústria 
dos computadores como nunca antes 
tinha acontecido porque o hardwa-
re ficou mais acessível as pessoas e 
com isso o mundo da tecnologia se 
tornou mais simples”.
Anderson deu uma das palestras 

magistrais no Campus Party afirman-
do que “na internet tudo é pos-
sível. Por meio da web, todos 
somos conectados ao Vale do 
Silício e temos acesso global 
ao conhecimento e a infor-
mação. Não há nada no seu 
caminho; vá para internet e 
faça”, porque, segundo ele, é 
necessário levantar “suas vozes 
no Brasil, por meio da internet. 
Todos nós podemos competir com a 

China e seus lançamentos. Inovem!”
O evento contou com cerca de 600 

atividades, mais de 700 palestran-
tes, totalizando mais de 700 horas 
de conteúdos. Nesta edição da Re-
vista da SET mostramos o mais im-
portante sobre a TV e novas tecno-
logias ligadas a ela apresentadas na 
maior feira de tecnologia do país.

Uma das novidades foi a internet 
de 50GB disponibilizada pela Vivo no pavilhão 
onde se realizou a Campus Party 2015 

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

Entre as palestras 
de destaque da 8º edição 
do Campus Party esteve  
a do CEO da 3D Robotics 
e autor dos Best sellers  
- A Cauda Longa e Free  

- Chris Anderson
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Fogo Player e transmissões em 4K
No marco da trilha “TV Digital e 

cinema” coordenada por Salustia-
no Fagundes (SET/HXD),  a Campus 
Party contou com a palestra “Fogo 
Player: Uma plataforma inovadora 
para projeção de vídeos”.
A palestra esteve a cargo do pro-

fessor Guido Lemos de Souza Filho, 
diretor do Centro de Informática da 
UFPB e fundador do Laboratório de 
Aplicações de Vídeo Digital da Uni-
versidade Federal da Paraíba (Lavid/
UFPB), que desenvolveu o Ginga, pa-
drão de middleware para TV Digital 

adotado no Brasil e países da Améri-
ca Latina e África.
Nos últimos anos, o Laboratório de-

senvolveu o Fogo Player, um sistema 
usado para captura, armazenamento, 
transmissão e exibição de vídeos 4K 
e 8K. Lemos, diretor do LAVID, expli-
cou que a plataforma está baseada 
em software de prateleira porque no 
Brasil é muito caro aceder a tecnolo-
gia de ponta.
O Fogo Player é um sistema que 

possibilita a projeção de filmes em 
Ultra Alta Definição (UHD/4K) 3D em 
salas de cinema digital, transmissão 

ao vivo de eventos e procedimentos 
cirúrgicos em tempo real para uso 
em telemedicina.
A plataforma trabalha com um siste-

ma de emissão, o“Player Fogo”, que 
transmite o vídeo (Streamer), repro-
duz (Player), armazena (Storage) e 
transcodifica os vídeos em outros for-
matos. Como trabalha com “software 
de prateleira”, ou, em inglês, COTS 
(Comercial off-the-self), usa computa-
dores pessoais normais, vendidos em 
qualquer loja de informática. 
Uma vez explicado como funciona 

o desenvolvimento da universidade, 
Guido Lemos afirmou que ao contrá-
rio da digitalização das emissoras de 
TV onde houve mais de uma década 
de estudo para definir o padrão que 
ia ser utilizado, a digitalização do ci-
nema foi abrupta. “De repente as sa-
las de cinema analógicas começaram 
a desaparecer e no Brasil não hou-
ve discussão sobre como se faria a 
transição do analógico para o digital, 
e nesse sentido, como se realizaria 
essa transição e se haveria alguma 
forma de desenvolver aqui um sis-
tema que permitisse ter tecnologia 
nacional para o cinema digital”.
Nesse âmbito,  afirmou Lemos, 

“desenvolvemos o Fogo Player, assu-
mindo que é muito complicado para 
o país abrir mão do que acontecerá 
nas suas salas de cinema. No futuro, 
as salas de cinema terão a ver com 
as telas. Pensamos como explorar 

essas telas, já que com a 
digitalização aparecem no-
vas formas de consumo e 
aparece a possibilidade de 
levar o cinema onde nun-
ca chegou ou onde esteve, 
mas desapareceu”.

Um dos pontos principais do pro-
jeto, disse o pesquisador, foi a rea- 
lização da primeira transmissão ao 
vivo no mundo de uma cirurgia com 
tecnologia de vídeo e áudio 4K que 
foi possível pela utilização do pacote 
de software “Fogo Player”, realizada 
no dia 10 de dezembro de 2013 em 
conjunto com a Rede Nacional de En-
sino e Pesquisa (RNP) (Ver edição N 
139 da Revista da SET).

No marco da trilha de TV Digital e 
Cinema coordenada por Salustiano 
Fagundes a Campus Party contou com a 
palestra “Fogo Player: Uma plataforma 
inovadora para projeção de vídeos” 
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A inovação foi um dos principais tópicos do evento no qual a média de idade 
dos participantes alcançou o 71% para os campuseiros de 18 e 29 anos
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Nesse momento se realizou “a 
primeira transmissão de quatro ci-
rurgias em 4K, em tempo real e de 
forma simultânea, diretamente do 
Brasil para os Estados Unidos. Foram 
transmitidas cirurgias de próstata, 
fígado, buco-maxilo e coração para 
150 pessoas em San Diego, nos Es-
tados Unidos, e para 60 pessoas no 
Brasil”, disse.
Como o resultado dessa experiên-

cia foi positivo e teve repercussão 
mundial, se avançou para um projeto 
que, em princípio, afirmou Lemos, se 
concretizará a finais de 2015 quando 
“33 salas de cirurgia de 33 univer-
sidades federais terão um ligação 
por fibra de 10 GB para transmitir 
mediante a RNP as operações que 
sejam realizadas e estas serão ar-
mazenadas pelo Lavid” para que os 
médicos e estudantes de medicina 
brasileiros “possam aproveitar a tec-
nologia para ver estas intervenções 
cirúrgicas”.
Lemos se queixou das condições de 

trabalho e investigação no país. Ante 
a pergunta da Revista da SET sobre 
se o próximo passo do “Fogo player” 
seria a tecnologia 8K, ele disse  que 
“desenvolver produtos de vídeo de 
ponta no Brasil é muito caro, é muito 
difícil de desenvolver. Para nós, tra-
balhar em 8K é muito difícil porque 

não temos acesso a câmeras nem 
dinheiro para tê-las, por isso traba-
lhamos um pouco atrasados.”
Lemos finalizou a sua apresentação 

afirmando que o principal objetivo 
do Lavid é democratizar as salas de 
cinema. “Hoje estamos trabalhando 
com o sonho de ter uma sala 4K em 
cada Estado do Brasil, hoje temos 6 
e este ano abriram 7 salas universi-
tárias. Nosso sonho é levar a tecno-
logia a todos os municípios do país, 
mas é um sonho ter 5000 salas di-
gitais no país que estejam fora do 
circuito comercial”, comentou.

A segunda Tela no Brasil 
após a Copa do Mundo
“Não existe mais televisão sem Se-

gunda Tela”, afirmou Salustiano Fa-
gundes no inicio da palestra: “Por 
que 2014 foi um marco para o uso 
de 2nd Screen no Brasil?” que fez 
parte da trilha “TV Digital e cinema”.
Como explicamos na reportagem da 

edição anterior da Revista da SET, a 
FIFA revolucionou o mercado dos es-
portes televisados com a introdução 
do C-Cast durante a última Copa do 
Mundo realizada no Brasil em junho 
e julho de 2014.
Assim, e assumindo que a “televi-

são já mudou e caminha para uma 
ligação direta e clara para conviver 
com a segunda tela”, Salustiano Fa-
gundes coordenou a segunda pales-

tra afirmando que “não há dúvidas 
de que cada vez mais as pessoas as-
sistem à televisão conectadas a uma 
ou mais telas simultâneas.”
De fato, disse ele, “a Copa do Mun-

do da FIFA de 2014 foi um grande 
laboratório para emissoras, marcas 
e usuários de redes sociais e apli-
cativos de segunda tela, tendo sido 
considerada a mais conectada da 
história com tráfego de dados supe-
rior a 32 terabytes nos seus primei-
ros dias”.

Mas não só. Segundo Fagundes, 
as Eleições 2014 tiveram uma ampla 
utilização de redes sociais por eleito-
res e candidatos, batendo recorde de 
interações no Facebook e no Twitter. 
“Por isso, é necessário discutir qual 
foi o legado da Copa e das eleições 
2014 para a segunda tela.”
A palestra contou com a presença 

de Sergio Floris, Diretor de TV no 
Twitter Brasil; a jornalista Cristina 
Mello De Luca, diretora de conteúdo 

Thiago Andrade de ESPN explicou aos presentes que o Sync nasceu porque “a TV 
esta perdendo o domínio absoluto da sala e perde pela preferência pelo conteúdo” 
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O professor Guido Lemos de Souza 
Filho do Lavid criticou o processo 
de digitalização das salas de cinema 
e espero que no futuro seja possível 
construir uma rede pública de salas 
de cinema no país

“A discussão atual é se 
a segunda tela é já 

a segunda ou se ela pode 
passar a ser a primeira”

Rodrigo Arnaut
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da FSB Digital, colunista e consul-
tora do Grupo IDG Brasil (IDGNow!, 
PCWorld, MacWorld, Computerworld, 
CIO) e comentarista de TI da Rádio 
CBN; Rodrigo Arnaut, do Grupo Era 
Transmídia e coordenador do grupo 
de Novas Mídias da SET; e Thiago 
Andrade, da ESPN Brasil.
O primeiro a falar foi Thiago Andra-

de, que explicou como nasceu o Sync 
na ESPN Brasil, o primeiro aplicativo 
de segunda Tela desenvolvido no 
país que agora se está expandindo 
para o mundo. “Começou no Brasil e 
se expandiu. Tudo é muito rápido, no 
ano passado estava do outro lado, 
como campuseiro, e hoje estou como 
palestrante”.

Mas Andrade explica que o apli-
cativo nasceu porque “a TV está 
perdendo o domínio absoluto 
da sala e está se transfor-
mando a forma de ver TV 
porque já não é o único 
lugar onde procuro con-
teúdo, busco no celular, 
na rádio etc.”
“Partimos para a Sync 

porque o fã de esporte 
procura em todas as telas, 
pois a TV perde o domínio ab-
soluto na sala e na preferência de 
conteúdo, de fato  mais de 80% dos 
espectadores de TV usam mais de  
1 device ao mesmo tempo”, afirma 
Andrade.

A emissora partiu para a experiência 
devido à mudança de comportamen-
to do telespectador. “O Sync nasceu 
assim. É um aplicativo de segunda 
tela com interatividade, informações 
complementares, gamification, tudo 
durante os jogos ao vivo. Hoje já 

é utilizado também na 
ESPN Argentina, 

Colômbia e co-
meçará a ser 
utilizado nos 
Estados Uni-
dos”.
Mais tarde 

a p r e s e n t a -
mos o Sync 

2.0 para a Copa 
do Mundo com uma 

“adaptação de conteúdo 
complementar”, e na Copa, afirmou 
Andrade, “durante 30 dias os usuá-
rios do aplicativo estiveram conecta-
dos por mais de 8.310 horas no apli-
cativo. Estes enviaram 66  milhões 
de comentários de interacção com 
conteúdo e 5 milhões de gamifica-
tion, o que permitiu que o aplicativo 

não era só para futebol, senão que 
este podia também ser importante 
em esportes como a NAB, o NHL, 
etc.”
“De fato, após a Copa lançamos o 

Sync 3.0 porque percebemos que ele 
é mais um companheiro de sofá do 
que um aplicativo e ele hoje é a se-
gunda tela do canal permitindo que 
o usuário tenha uma posição menos 
passiva e sim mais ativa e com in-
teração com a emissora”, afirmou 
Andrade.
“Agora trabalhamos o usuário do 

aplicativo de uma forma diferente, 
no Sync 3.0 ele faz parte da estrutu-
ra. Nos queremos que o Sync ajude 
o telespectador a ser referência na 
roda de amigos quando se fala de 
esportes”, afirmou animado o ideali-
zador do aplicativo.
Sergio Floris, diretor de TV no 

Twitter Brasil, afirmou na palestra 
acompanhada da hashtag: #TVxTwi-
ter que “o Twitter é uma ferramenta 
em tempo real que opera de forma 
pública porque ele é muito “con-
versacional. Ele é o maior sofá do 
planeta”.
Na interacção com a TV, Floris afir-

mou que existe atualmente uma que-
bra de paradigma na qual o Twitter 
“direciona as conversas dos usuários 
criando uma sincronia total entre a 
TV ao vivo e o que os usuários pos-
tam na plataforma”.
Durante a Copa do Mundo foi fei-

ta com a SportV uma parceria que 

 “A televisão já mudou 
e caminha para uma 

ligação direta e clara para 
conviver com a segunda tela” 

afirmou no Campus 
Party, Salustiano 

Fagundes 
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Aplicativo da ESPN Brasil revolucionou 
a segunda tela no país, afirmam os seus 
criadores
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Para Rodrigo Arnaut 
(SET/Era Transmídia) 

“os conteúdos de televisão 
podem chegar já não só 

pela segunda tela, mas sim 
também mediante 

a Internet das coisas”
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“Não existe mais televisão 
sem Segunda Tela”

Salustiano Fagundes





Reportagem

70   REVISTA DA SET  |  Março 2015

foi a segunda mais usada durante a 
Copa do Mundo.  Nas eleições “tra-
balhamos com a Bandeirantes com 
o @bandrio onde os usuários do 
Twitter podiam enviar perguntas 
aos candidatos durante os deba-
tes realizados na emissora. Neles 
ainda conseguimos mostrar ao final 
de cada bloco quais os principais 
tópicos referidos pelos usuários no 
Twitter”, afirmou o jovem executivo, 
e reforçou: “Nos debates houve uma 
correlação muito positiva entre pú-
blico e audiência da emissora. Não 
podemos dizer que o Twitter aumen-
ta a audiência, mas sim podemos 
dizer que contribuímos no debate”.
Para ele, o Twitter é a segunda tela 

da televisão, de fato, 70% dos seus 
comentários no Brasil são da TV e os 
seus conteúdos. “Por isso nós não 
interferimos nos conteúdos, o que fa-
zemos é permitir que nossos usuários 
se expressem sobre os conteúdos da 
TV”.
Rodrigo Arnaut (SET/Era Transmí-

dia) afirmou na Campus Party Brasil 
2015 que hoje “a audiência em casa 
utiliza as redes sociais, e o que se 
discute agora é se a segunda tela é 
já a segunda ou se ela pode passar 
a ser a primeira”.
Para ele “os conteúdos de televi-

são podem chegar já não só pela 
segunda tela, mas sim também che-
gar mediante a Internet das coisas”. 

De fato, a Phillips Hue junto com a 
série “12 Monkeys” mostrou que é 
possível sincronizar a série com as 
lâmpadas e que estas interajam com 
o áudio e vídeo vindo da televisão.
A jornalista Cristina Mello De Luca 

disse aos presentes que a Segunda 
Tela está tentando forçar a interati-
vidade para ter uma audiência maior 

enquanto o que deveria acontecer 
seria um melhoramento dos con-
teúdos.

Para ela, a discussão é o tipo 
de sincronismo que podemos ter 
mediante a segunda tela e como 
ela pode beneficiar o conteúdo e 

os usuários.

Vídeo para outras telas
A palestra “Conteúdo para Outras 

Telas” levou à Campus Party 2015 al-
gumas formas de criar conteúdos au-
diovisuais para outros suportes que 
não o tradicional da TV. Segundo os 
palestrantes, Janaína Augustin, direto-
ra do Núcleo Outras Telas da O2 Fil-
mes, e o diretor de TV da produtora, 
Quico Meirelles, hoje somos atacados 
por anúncios e expressões de criativi-
dade humana o tempo todo, dentro 
e fora de casa. E como consumido-
res também somos cobaias testando 
uma nova forma de comunicação.
Assim, eles se perguntaram: Como 

os produtores de conteúdo podem 
estar preparados para as mudanças 
que a tecnologia impõe a esse mer-
cado? O que temos a aprender com 
memes, gifs, blogs e redes sociais? 
“Vivemos em um mundo onde as te-
las estão menores, mais imersivas, ín-
timas, e ao mesmo tempo ao contrá-
rio gigantes, espalhadas em espaços 
urbanos de maneira integrada, como 
se fizesse parte da arquitetura”.
Para Janaína, o mercado de conteú- 

do começou a mudar há 10 anos, por 
isso “montamos um núcleo de inter-
net e conteúdos pensando no futuro e 
em como a publicidade poderia avan-
çar nesse novo formato. Hoje temos 
muitas outras formas de comunicação 
que a Internet, afinal todas as mídias 
permitem produções audiovisuais”.
De fato, afirma Meirelles, “até 2005 

tínhamos poucas telas para poder 
produzir conteúdos – TV, rádio, ou-
tdoor, revistas e jornais etc. – hoje 
temos infinitos meios para comuni-
car”. Ele explica que com os dife-
rentes meios mudaram a forma de 
comunicar, a forma de colocar os 
planos” para que as pessoas possam 
assistir em diferentes formatos.

“A Globo está começando 
a ficar preocupada com o 

Youtube e a plataforma está 
começando a atrair outros 

públicos no Brasil”

Quico Meirelles

A edição 2015 do Campus Party contou 
com 8000 campuseiros instalados 
em 6400 barracas

© Foto: Fernando Moura

Os campuseiros chegaram de 21 países e 27 estados brasileiros 
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Janaína afirma que uma produtora 
de conteúdo hoje produz para todos 
os suportes que existem “assumindo 
que todo o tempo estão aparecendo 
novas telas, como a Segunda Tela, 
por exemplo, onde trabalhamos con-
teúdos novos”.
“A maior diferença entre um filme 

para a TV e um filme para internet é 
que na TV o público esta assistindo a 
outra coisa, na net, se o público está 
lá é porque quer, por isso precisa-
mos mais informação. A produção de 
publicidade para internet precisa de 
maior número de informações e ser 
mais atraente para o usuário”, afirma 
Meirelles. “O conteúdo para redes 
sociais tem que ser bem diferente, 
senão não funciona”, reforça Janaína.
“A gente nunca mais fez simples-

mente um filme. Não existe mais o 
filme pelo filme, agora fazemos o 
filme, e outros conteúdos para di-
ferentes suportes desde Facebook e 
Instagram até give”, afirma Meirelles
“A Globo está começando a ficar 

preocupada com o Youtube” e a pla-
taforma “está começando a atrair 
outros públicos no Brasil, por isso, 
no final de 2014 a empresa realizou 
uma campanha enorme mostrando o 

que faz e como”, explicou Meirelles 
falando da campanha que a produ-
tora desenvolveu para a plataforma.
Finalizando a palestra, Janaína afir-

mou que é necessário que os pro-
dutores tenham em conta as “no-
vas tecnologias em todos os ramos 
como, por exemplo, os drones, câ-
meras, equipamentos etc, os novos 
usos para tecnologias antigas, além 
do comportamento das pessoas, e 
user generated market”.

Novos mercados para o audiovisual
O Sebrae teve um papel importan-

te na Campus Party Brasil 2015. José 
Carlos Aronchi (SET), professor da 
FACCAMP e consultor na Unidade De-
senvolvimento e Inovação do Sebra-
e-SP, desenvolveu a palestra “novos 
mercados para o audiovisual” afir-
mando que hoje “existem algumas 
grandes oportunidades para quem 
quer desenvolver soluções para o se-
tor audiovisual”.

A ideia da palestra foi mostrar aos 
participantes como é possível desen-
volver uma Startup para o audiovisual, 
“empresas que enxergam as portas 
menores. Hoje, 95% das startup es-
tão voltadas para o mobile, mas são 
poucas as que estão focadas na base 
do audiovisual onde há várias portas 
de entradas para entrar no mundo”.
“A StartUp funciona e se desenvolve 

pela inovação, o seu DNA é a inova-
ção. O Sebrae tem como tarefa mostrar 
outras portinhas que estão abertas e 
que podem ser muito importantes no 
momento de empreender soluções 
para Mídia digital e televisão”.
Para ele, os novos mercados para 

o audiovisual passam por diferentes 

áreas e degraus de serviços. “Hoje 
o mercado está extremadamente pul-
verizado”, mas existem “oportunida-
des que devem ser exploradas. Não 
tratamos isso como soluções inova-
doras de roteiro, retóricas etc. Para o 
Sebrae a inovação passa por resolver 
os “problemas” que o audiovisual 
apresenta, e tentar resolvê-los”.
Um dos exemplos apontados por 

Aronchi foram as oportunidades em 
Telemedicina. Ele mostrou que o 
Hospital Einstein, de São Paulo, está 
desenvolvendo o “Circuito Einstein 
de Startups”, como uma oportunida-
de para que essas empresas façam 
contatos e mostrem seus produtos e 
serviços para o melhor hospital de 
América Latina”.
Outro mercado mencionado pelo re-

presentante do Sebrae foi o de M/T-
-Learning na educação pensando nos 
smartphones e na TV Digital. “Preci-
samos descobrir arquivos de áudio e 
vídeo mais leves, onde os conteúdos 
possam ser transmitidos” e com isso 
ser mais fáceis de chegar aos disposi-
tivos móveis. Para isso, explicou como 
poderia ser reconstruído o serviço de 
educação à distância utilizando a TV 
Digital. “Hoje não há nenhuma em-
presa que trabalhe o “Tilami”, que é 
a mistura do mobile com a TV Digital.
O T-Learning, a Educação à Distância 

pela Televisão, uma das mais aguar-
dadas soluções educacionais do novo 
sistema digital, abre possibilidades 
para startups de vários segmentos: 
aplicativos de jogos educativos, con-
teúdo interativo, telas de interface 
com o curso, e os formatos mais tradi-
cionais de videoaulas, documentários, 
palestras on-line. Retoma-se o proble-
ma da interatividade, que é imperativa 
para o sucesso do T-learning na TVD.
Finalmente, Aronchi abordou o 

mercado de “captação de imagens 
aquáticas” focadas em câmeras e 
sistemas que possam ser utilizadas 
para o mercado de energia. “É muito 
importante ter produtos audiovisu-
ais que sirvam para ser utilizadas no 
setor. Hoje há pouco”, por isso “se 
focarem no setor da energia, oportu-
nidades aparecerão”. n

“O importante é inovar  
em setores diferentes  

onde o audiovisual possa  
ser uma vantagem  

para o trabalho do setor”

José Aronchi

José Carlos Aronchi explicou  
aos presentes que hoje o mercado  
do audiovisual vai muito mais além  
da TV e os dispositivos móveis, por isso, 
segundo ele, é necessário ver  
as oportunidades e trabalhar nelas
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Os vencedores do concurso de StartUps da SET continuam crescendo

No meio de milhares de campuseiros, a Revista da 
SET encontrou Daniel Arcoverde e Rafael Belmonte, 
dois jovens de São Paulo, criadores de uma platafor-
ma voltada para a apresentação de artistas via inter-
net que foram os ganhadores do concurso de StartUps 
promovido durante a 26ª edição do congresso da SET, 
organizado pela Sociedade Brasileira de Engenharia de 
Televisão (SET).

O “Showme”, principal projeto da Startup Farm, é um 
serviço online que consiste em uma plataforma que 
oferece a artistas um canal para a promoção de shows 
via internet. De qualquer lugar, o cantor, a banda ou 
qualquer outro artista se conecta na internet, liga a 
webcam e transmite o show aos participantes da rede. 
Atualmente, o artista cadastrado pode fazer shows de 
15 minutos a uma hora, com 20 minutos de bis. O nú-
mero de ingressos virtuais pode ser limitado ou ilimi-
tado. Pode-se escolher se terão um preço fixo ou se o 
esquema será de “pague quanto puder”, que agrada a 
bandas menores.

Nesse caso, a ideia é incentivar os fãs a comprar as 
“moedas” do Netshow.me (que custam R$ 0,50 cada) 
e remunerar os artistas para receber recompensas, o 
que lembra sítios de financiamento coletivo. Ao final 
do show, o artista recebe um relatório com o total fatu-
rado, a bilheteria e quem assistiu à apresentação, que 
não é armazenada pelo site. 

No entanto, o pagamento é facultativo, o internau-
ta que não quiser pagar pode entrar na transmissão 
compartilhando o link do evento nas redes sociais, é o 

que os profissionais do setor chamam de moeda social. 
“Recentemente tivemos dois shows da banda Fresno, 
em um deles, eles estavam no Canadá, transmitiram o 
show de lá. O artista pode usar outras estruturas para 
captar imagem, áudio, nós oferecemos a plataforma e 
o modelo de retorno financeiro para ele”. 

Com a moeda social, a atração que está sendo exibida 
ganha novos espectadores e consequentemente atrai 
outros, outros e, além de tráfego, a participação gera 
receita de publicidade e incentiva a colaboração dos 
admiradores através das moedas adquiridas online.

No Campus Party os jovens realizaram apresentações 
ao vivo e de alta qualidade de vídeo, “nos podemos co-
locar na nossa plataforma desde imagens com câmera 
web até com câmeras profissionais e uma placa Inten-
sity Shuttle ou Ateme da Blackmagic para garantir qua-
lidade de áudio e imagem a quem esta assistindo”, e de 
fato assim foi realizado no evento.

Arcoverde explicou à Revista da SET que “se quiser 
utilizar câmeras profissionais para fazer sua transmis-
são precisará ter um software codificador de vídeo 
como o Flash Live Media Encoder (FLME) e também pre-
cisará de uma placa de captura de vídeo com output 
em USB, HDMI, Firewire ou qualquer conversor de ví-
deo de analógico para digital, e uma mesa de som com 
várias fontes de áudio”.

“O FMLE é um software gratuito e funciona como 
codificador de mídia que transmite áudio e vídeo em 
tempo real, só que ao invés de funcionar direto de seu 
navegador, ele roda em seu computador e, por isso, 
tem alta capacidade de processamento”, afirma o jo-
vem empresario reforçando que o usuario ainda terá 
de baixar um arquivo XML, que é um arquivo num 
layout padrão com as configurações de transmissão do 
www.netshow.me  

Para shows com multi-câmera, Arcoverde recomen-
da “um Tricaster (NewTeK)– equipamento portátil que 
permite alterar entre diversas câmeras ou softwares de 
corte e use a criatividade, ou outro sistema de corte 
que permita enviar um sinal a partir de várias câmeras”.

O projeto já está na rede e pode ser acessado pelo 
www.netshow.me. Além disso, o modelo de negócio 
apresentado por Arcoverde é bastante sólido e já tem 
trazido retornos suficientes para que a plataforma seja 
otimizada. Para gerenciar o fluxo no tráfego de dados 
eles contam com um servidor alocado nos Estados Uni-
dos. 

Eles criaram uma plataforma online para exibição de shows ‘caseiros’ com possibilidades de retorno financeiro 
para os artistas, estiveram no Campus Party onde mostraram as principais novidades da plataforma,  
entre elas a possibilidade de realizar transmissões broadcast na plataforma.

Daniel Arcoverde acredita na expansão da plataforma 
para outros países
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por José Frederico Rehme e Marco Antonio Martins*

Artigo explica mediante dois cases 
realizados na RPC TV  
como é o processo de implantação 
da TV Digital no país comparando 
as opções de constituição 
de redes broadcast de mesmo 
conteúdo, com suas vantagens 
     e desvantagens

A
implantação dos parques de transmissão de 
TV Digital no Brasil começou em dezembro de 
2007, na cidade de São Paulo. Um ano depois, 
apenas os moradores de menos de dez cidades 

do país tinham a opção de assistir a TV Digital, com 
poucas opções de programação (redes de televisão), e 
menos ainda, conteúdo em alta definição. Nesta fase 
inicial, onde o foco foi o atendimento de grandes cida-
des, algumas das dificuldades eram: 
— Desconhecimento ou falta de experiência das equi-

pes técnicas na transmissão digital;
— Dificuldades de entendimento completo ou de im-

plantação das normas nos equipamentos de transmis-
são e nos receptores, com plena compatibilidade;
— Tratamento dos sintomas e causas de alterações 

“inexplicáveis” de comportamento e de travamento dos 
sistemas, os famosos “bugs”;
— Mudança de critérios de avaliação de qualidade 

e confiabilidade: apesar da maior robustez da recep-
ção de TV Digital quando comparada à analógica, a 
degradação do sinal nos sistemas digitais causa ao te-

lespectador uma percepção muito mais impactante e 
desagradável;
— Custo elevado e poucas opções de fornecedores de 

transmissores e antenas;
— Falta de clareza quanto à estratégia de negócio: 

apontamento de vantagens e desvantagens de uma de-
terminada emissora ser pioneira numa cidade ou aguar-
dar resultados de uma concorrente sua;
— Implantação do sistema digital numa mesma infra-

estrutura que comporta o analógico, precisando ade-
quá-la, sem interrupção do serviço analógico.
Cinco anos depois, no início de 2013, muitas redes de 

televisão e emissoras independentes já tinham seus si-
tes de transmissão digital nas maiores cidades de suas 
regiões, operando sem grandes dificuldades, apesar de 
continuarmos todos em aprendizado nesta ainda recen-
te tecnologia. A fase atual, iniciada por volta de um 
a dois anos atrás, é a de expansão da cobertura, ou, 
como alguns denominam, a “interiorização da TV Digi-
tal”. Esta etapa, embora ainda seja influenciada (em 
menor grau) por algumas das dificuldades listadas na 
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primeira parte do artigo, carrega dois novos percalços 
e dilemas:
Como a capacidade de execução é limitada (equipes 

técnicas, tempo, dinheiro), é importante o uso de crité-
rios bem definidos na escolha da ordem de implantação 
dos sites: privilegiar regiões, quantidade de domicílios 
atendidos, potencial de consumo, distância de outras 
estações da mesma rede, ou ainda outros argumentos;
A implantação de redes SFN facilita a mobilidade e 

portabilidade, mas, em relação ao uso de MFNs, são 
mais complexas e vulneráveis.
Apesar do sistema brasileiro ISDB-Tb contar com re-

cursos tecnológicos muito interessantes para propiciar 
um excelente desempenho mesmo na presença de ruído 
impulsivo (time interleaving) e de multipercursos ou co-
existência de sinais de mesmo canal (guard interval), fe-
nômenos associados à propagação e outros explicados 
pelo Eletromagnetismo são bastante complexos e dinâ-
micos. Não é à toa que alunos de Engenharia chamam 
a matéria de “Eletromagia”. Neste artigo, trataremos da 
comparação entre as opções de constituição de redes 
broadcast de mesmo conteúdo, com suas vantagens e 
desvantagens.

MFN
A mais simples das redes físicas é a MFN (Multifre-

quency Network). É como funcionam as redes analógi-
cas: uma mesma programação é distribuída em várias 
localidades, a partir de sites operando em canais de 
frequências diferentes. Desde que escolhidos adequa-
damente, observando-se entre outros o Plano Básico 
de Distribuição de TV Digital regido pela Anatel, sua 
implantação é bastante simples, e de menor custo entre 
as outras opções que serão tratadas adiante. 
As redes MFN podem ser constituídas a partir da ge-

radora da região e uma captação do ar, com regenera-
ção do sinal BTS (broadcast transport stream), o qual 
é modulado em um novo canal. Pelo uso do BTS já 
pronto (no máximo, com pequenas alterações na tabe-
la NIT para adequação dos canais físico e virtual, em 
um processo conhecido como “restamp”), não se faz 
necessária a etapa de multiplexação. O uso de outro 
canal, com as devidas máscaras de filtro, permite a 
superposição de coberturas sem nenhuma dificuldade 
ou degradação nos receptores.
De uma forma semelhante ocorreu nas décadas de 

1970 e 1980 para o sistema analógico, onde se usava a 
recepção do sinal do ar, normalmente em VHF, através de 
um conversor de torre (“booster”), e os sinais de vídeo 
e áudio “empacotados” numa frequência intermediária 
eram retransmitidos em um novo canal de VHF ou UHF. 
Naquelas condições, a terceira ou quarta repetição cau-
sava muita degradação de qualidade, já que o 
tratamento do ruído no modelo analógico é 
muito complexo, de realização inviável.

Além disso, normalmente não era possível o uso de 
canais adjacentes, e um dado canal não poderia ser reu-
tilizado numa região bastante grande. Se, para a rede 
analógica, quem estava distante de uma grande cida-
de recebia imagens bastante ruidosas, o processamento 
digital permite a preservação da qualidade, e o teles-
pectador a centenas de quilômetros da geradora de TV 
pode usufruir da experiência HD com qualidade máxima. 
Mais que isso, o reuso de canais em sistemas digitais, 
em distâncias menores quando comparadas com o caso 
analógico, propicia maior eficiência espectral.
Quando a emissora é distante da retransmissora, e a 

captação do ar não é adequada, usa-se qualquer tec-
nologia de rede (IP sobre fibra, IP sobre rádio, ASI no 
rádio) para transporte do BTS. Existe o custo da rota ou 
serviço, mas ainda é uma solução simples, pois não há 
necessidade de multiplexação dos sinais. Neste caso, o 
retransmissor não precisa ter o tuner de entrada.
Para retransmissores em MFN, basta uma boa estabi-

lidade de frequência, dentro de 1 Hz segundo a norma 
técnica, hoje facilmente obtida com recursos de refe-
rência de 10 MHz vindo de recepção de GPS. Não há 
necessidade de sincronização dos sinais, dispensando 
então a referência temporal de 1 pps.
O que se paga neste caso de uso do MFN, em contra-

partida à simplicidade, é a perda de continuidade do si-
nal quando ocorre recepção móvel em longas distâncias, 
por exemplo, nas estradas; mesmo que na geradora seja 
elaborado um processo de se “seguir a rede”, e mesmo 
com as coberturas das retransmissoras se sobrepondo 
para evitar zonas de sombra, na redução da intensidade 
do sinal do canal previamente sintonizado haverá uma 
interrupção do sinal. Outra desvantagem do uso do MFN 
é a maior ocupação espectral, reduzindo opções de pro-
gramação ou dificultando o processo de recanalização, 
hoje assunto vital devido à acomodação pretendida pelo 
Ministério das Comunicações para ampliação das faixas 
destinadas à telefonia celular 4G em 700 MHz.

SFN
Por conta de economia de espectro, para evitar a ne-

cessidade de se ressintonizar (trocar de canal) quando a 
recepção ocorrer em movimento e envolvendo grandes 
distâncias, ou ainda para reforçar o sinal em uma lo-
calização dentro da área de cobertura, outra técnica 
de formação de rede é necessária. É chamada de SFN 
(Single Frequency Network). Nela, um mesmo canal ou 

faixa de frequência é ocupado por uma mesma progra-
mação. Quando as áreas de cobertura, ou as manchas, 
não são superpostas, não há nenhum problema. Porém, 
como quase uma ciência oculta, e não exata, por conta 
de fenômenos de difícil equacionamento e controle, a 
propagação pode sofrer altera-
ções momentâneas bastante 
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significativas. Desta forma, são necessários outros cuida-
dos, além de um mero estudo de geometria plana.
Alguns autores tratam como SFN apenas a rede em 

que, além de haver o compartilhamento do canal físico 
por mais de um transmissor, há um processo de sincro-
nismo, pelo qual se pode estabelecer a região em que 
os sinais chegam em fase ou numa diferença temporal 
dentro do intervalo de guarda. Trataremos aqui como 
sendo a rede formada por uma geradora e retransmisso-
ras, que usam do espectro de frequências o mesmo ca-
nal físico, e que carregam a mesma informação principal 
(vídeo e áudio). Assim, a opção Gap Filler, formada por 
equipamentos soltando a mesma informação em tem-
pos levemente diferentes, pode em nosso entendimen-
to, ser considerada como uma variante de redes SFN, o 
que os primeiros não concordam.
Com as premissas por nós adotadas, entendendo que 

SFN é a denominação dada para uma rede composta por 
dois ou mais transmissores emitindo na mesma frequên-
cia, o mesmo conteúdo (vídeo, áudio, informações para 
o telespectador), quase o mesmo sinal (bit a bit, exceto 
alterações de restampagem de tabelas NIT), quase ao 
mesmo tempo (fazendo com que o receptor na área atin-
gida pela rede enxergue os dois sinais ainda dentro do 
intervalo de guarda), há dois tipos de redes SFN:
a) Distribuídas (ou simplesmente SFN)
b) Repetidas (ou simplesmente Gap Filler).
Nas redes distribuídas, pode-se ter um SFN idêntico 

(bit a bit, sem restampagem), ou um SFN restampado, 
onde se altera a informação de canal virtual. Ainda as-
sim, é premissa deste tipo de estrutura que os dois ou 
mais sinais estejam sincronizados, saindo quase ao mes-
mo tempo de seus transmissores, e garantindo a coin-
cidência temporal em uma região escolhida em projeto.
Para isso, são necessários dois requisitos técnicos: a) 

informação de sincronismo presente em todos os com-
ponentes da rede, baseado na informação de 1 pps, 
normalmente fornecida pelo sistema GPS; b) alguma 
rede auxiliar para transporte do sinal BTS a todos os 
retransmissores. Nesta segunda questão, o transmissor 
principal segura a informação por um tempo (em geral, 
perto de 300ms), e o momento de transmissão deste 
é calculado, considerando-se o intervalo temporal para 
chegada do BTS nos demais pontos e na área em que 
se pretende recepção simultânea.
Sobre as redes repetidas, o conceito inicial para uso 

de Gap Fillers era justamente o significado do nome, ou 
seja, o preenchimento de uma falha na cobertura, uma 
zona de sombra, mas dentro de uma área atendida. 
Desta forma, a mancha de cobertura do retransmissor 
estaria totalmente contida pela mancha do transmissor 
principal. Mas o uso destes equipamentos mais simples, 
com os devidos critérios, pode ser útil também na am-
pliação da área atendida pela geradora, ou até criação 
de novas áreas iluminadas, não contínuas com a man-

cha principal. Embora alguns modelos de retransmissor 
processem também o sinal modulante, podendo inclu-
sive regenerar os símbolos, e com isso melhorar a MER 
de saída em relação à de entrada, o princípio dos Gap 
Fillers se baseia no processamento do sinal de RF para 
reduzir a realimentação (função de echo cancelling).
O cancelamento dos sinais realimentados, no entanto, 

é uma tarefa um pouco complexa e variante no tempo. 
Por exemplo, apesar do pouco efeito da chuva na pro-
pagação de sinais de VHF e UHF, a parede seca de um 
edifício se apresenta de forma bastante diferente de 
quando está molhada no que diz respeito à reflexão dos 
sinais. Assim, a chuva pode alterar o status de cance-
lamento de eco obtido. Quando se tem uma realimen-
tação com valores positivos, em geral a MER degrada 
bastante, e por isso se faz necessária uma redução da 
potência de saída em alguns momentos ou situações.
Os ganhos de um sistema SFN em relação ao MFN são: 

economia e limpeza espectral, facilidade de memoriza-
ção e associação do programa a um número de canal, 
mobilidade e portabilidade contínuas e sem interrup-
ção, desde que haja superposição de manchas.
O custo cobrado por estas vantagens são a necessi-

dade de sincronização e a complexidade, que associa 
a elas elevação de custo e vulnerabilidade, ou redução 
de confiabilidade. Perdas de sincronismo podem cau-
sar verdadeiros desastres no sinal em áreas onde nem 
mesmo se fazia necessária a retransmissão. Ou, pode 
forçar o “mute” do retransmissor. Além disso, para que 
se possa controlar o tempo de partida do sinal BTS, 
obviamente não se pode esperar a chegada, armazenar 
e depois processar, ou seja, não se pode receber do ar.
A construção da SFN sincronizada exige entrega dos 

sinais para a geradora e para os retransmissores num 
mesmo tempo ou muito próximo entre si. Isso exige 
uma rede auxiliar à de broadcast, e pode ser, por exem-
plo, em estrutura de rádio ou fibra apagada própria, 
ou ainda, empacotados em IP e entregues por redes 
próprias ou utilizando-se o serviço de terceiros. Além 
disso, outra questão importante a se considerar é que, 
por mais que se adotem critérios rigorosos e cálculos 
precisos, é muito difícil uma previsão bastante correta, 
no espaço e no tempo, sobre até onde haverá níveis 
razoáveis de sinal destas diversas fontes que compõe a 
rede SFN. Ou seja, pode acontecer que em determina-
dos horários ou até períodos do ano a propagação seja 
bastante alterada, e devido a um ou mais sinais ocorra 
sobrealcance temporário, fora da área protegida pelo in-
tervalo de guarda, e com pouca distância de amplitude 
entre estes e o sinal principal. Ou, a situação geográfica 
proporcione um sobrealcance constante no tempo numa 
região de abertura angular pequena, por exemplo, três 
graus, mas que, a cinquenta quilômetros de distância, 
varre uma região com frente de 2,5 km, podendo com-
prometer áreas densamente povoadas.





Como boas práticas, algumas sugestões são listadas 
a seguir:
— se a mobilidade “interurbana” não for importante, e 

houver disponibilidade espectral, dê preferência a redes 
MFN;
— em caso de SFN, sempre que possível prefira opção 

Gap Filler;
— procure evitar que a retransmissão em Gap Filler 

dirija sinal para o mesmo lado de onde vem o sinal 
principal; ou seja, evite atirar contra, e busque colocar 
a retransmissão na borda da área a ser preenchida, com 
sistema irradiante direcional;
— abuse do tilt mecânico, e tire proveito do relevo e 

construções, “escondendo” o sinal retransmitido para 
áreas que não de interesse direto da retransmissora;
— ainda em Gap Filler, procure colocar a recepção no 

alto, e a transmissão embaixo, isolando o mais possível 
em distância vertical e com anteparos metálicos;
— elabore e opere um sistema de monitoração de áre-

as interferentes de forma constante e com regras rígi-
das.

Para mostrar as melhores escolhas, a seguir, um breve 
relato de dois casos da RPC TV na região atendida pela 
geradora de Curitiba.

Gap Filler de Rio Branco do Sul e Itaperuçu
Rio Branco do Sul e Itaperuçu são dois municípios da 

região metropolitana de Curitiba, distantes entre si ape-
nas 5 quilômetros, e 25 quilômetros respectivamente 
da torre da RPC TV na capital do Paraná. A topografia 
da região, no entanto, praticamente isola a recepção 
do sinal do ar diretamente de Curitiba nestes dois cen-
tros urbanos, com população conjunta aproximada de 
50.000 habitantes. A área ao norte de Curitiba é bastan-
te montanhosa, e estas cidades são separadas entre si 
por morros.
Para redução de custos e a busca da simplicidade da 

solução técnica, optou-se pela tecnologia de Gap Fil-
ler. Os fornecedores de equipamentos e diversos estu-
diosos diziam isto não ser adequado, e que a solução 
deveria ser baseada em um sistema SFN. Isto porque o 
morro de retransmissão fica atrás das cidades em ques-
tão, quando a referência é Curitiba. Assim, a emissão 
dos sinais pelas antenas de retransmissão aponta para 
a origem, o que causaria realimentação e deterioração 
de qualidade de recepção para uma região entre as tor-
res da geradora e de retransmissão. Porém, uma análise 
da geografia da área e uso de recursos técnicos simples 
sugeria o sucesso do sistema, mesmo em Gap Filler. 
As cidades são baixas em relação aos morros em sua 

volta; estes fazem um obstáculo natural entre as áreas 
da geradora e das retransmissoras. A altura do morro e 
da torre permitiram a colocação da recepção do sinal, a 
partir de Curitiba, no topo da torre (quase 40 metros), 

com uma antena parabólica de UHF. Os painéis de re-
transmissão estão colocados 20 metros abaixo, e com 
tilt mecânico. Desta forma, obteve-se a isolação neces-
sária. A região foi verificada através de medições de 
campo, que mostraram níveis e qualidade da recepção 
(MER) bastante bons em toda a região.

Recepção digital 
ch 41 no topo, 
retransmissão 
ch 41 com dois 
painéis no meio 
da torre; ainda, 
recepção analógica 
ch 12 com Yagi, 
retransmissão 
analógica em ch 20 

 

Observa-se que o sinal de Curitiba não cobre as cidades 
de Itaperuçu e Rio Branco do Sul

A topografia e a solução técnica adotada resultam em 
manchas de cobertura complementares e não interferentes
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Detalhes e diferenciais da escolha de Gap Filler 
para estas duas cidades:

a) Uso de um site para duas cidades distintas;
b)  Simplicidade e robustez, através  

de retransmissão por Gap Filler;
c)  Otimização dos recursos financeiros,  

com reaproveitamento parcial da infraestrutura  
e ausência de enlace para o BTS.

Rede SFN sincronizada no litoral do Paraná
Pelo plano de canalização e devido às distâncias e 

demais características da região atendida, optou-se pelo 
uso de frequência única e igual à usada para a geradora 
da RPC TV de Curitiba, no canal físico 41 e virtual 12.1. 
Desta forma, elaborou-se uma rede SFN com sincroni-
zação baseada na referência de 1 pps, proveniente de 
sistemas GPS em cada um dos postos.
O sinal de BTS completo, exatamente igual ao que 

alimenta a transmissão em Curitiba, como transmissor 
principal da rede, sem nenhuma alteração, remultiplexa-
gem ou reestampagem, é levado aos postos do litoral 
sobre uma rede própria em micro-ondas na faixa de  
7 GHz. Na figura em cima segue ilustração da rota.
Neste caso, especialmente para o caso da rede do li-

toral, a opção se deu pelo SFN sincronizado, pois o 
relevo e a distância entre os grupos populacionais não 
favorece a tecnologia Gap Filler.
Após estudo sobre as opções de uso, foi mantido o 

canal virtual da geradora e início da rede SFN para o 
sistema. Assim, não importando se o sinal de maior 
intensidade recebido num dado local em toda a região 
desta rede SFN, é de Curitiba, Paranaguá, Pontal do 
Paraná (Shangri-lá), Matinhos (Caiobá) ou Guaratuba, 

a identificação e localização se faz pelo mesmo canal, 
12.1. Para garantir o bom desempenho da rede, mesmo 
no caso de superposição de sinais, adotou-se o inter-
valo de guarda de 1/8 para o BTS na origem, Curitiba. 
Buscou-se a excelência da cobertura digital, através do 
cálculo de potência irradiada próxima do limite permiti-
do para a região. 

Detalhes e diferenciais:
a)  Duas redes SFN a partir da mesma geradora  

e referência temporal, possível pelo relevo  
da região;

b) Canal virtual único;
c)  Otimização do uso do espectro: canalização  

e potência = cobertura;
d)  Uso de rádios IP de rede própria; 

O sistema em rede SFN se comportou dentro das con-
dições teóricas; testes com desligamento da funcionali-
dade de sincronização mostraram a exatidão dos cálcu-
los. A mobilidade e a portabilidade foram testadas em 
toda a área de abrangência, comportando-se de manei-
ra extremamente satisfatória. n
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D
urante mais de meio século, as emissoras de 
televisão no Brasil não viram um meio concor-
rente capaz de entregar conteúdo audiovisual 
para milhões de pessoas simultaneamente que 

pudesse competir e desafiar seu modelo de negócios. 
A entrega gratuita da programação pelo ar se mostrava 
a maneira mais eficiente e economicamente viável para 
vencer os obstáculos naturais de um país continental 
como o Brasil. Mesmo o crescimento contínuo no nú-
mero de assinantes da TV por assinatura não foi capaz 
de abalar os índices de audiência da televisão aberta. 
Contudo, a realidade agora é outra e nuvens pesadas 
sinalizam que uma tempestade pode estar se formando 
no horizonte. É preciso arrumar a casa para enfrentar 
esta tormenta, mas se tudo for planejado com antece-
dência, é provável que esta tempestade se transforme 
em apenas uma chuva de verão.
É evidente que estamos falando da internet como 

meio de distribuição de vídeos. Meio capaz de rivalizar 
com a TV tanto na entrega de conteúdo, bem como nos 
negócios, o que levou muitos a profetizarem o fim da 
televisão. Mas a televisão não acabou, pelo contrário, 
dá sinais que está se adaptando a este novo concor-
rente e encontrando soluções para manter seu papel 
na sociedade. É bem verdade que até pouco menos de 
20 anos, a TV reinava absoluta e que de poucos anos 
para cá, vem perdendo parte de sua audiência para os 
serviços ofertados via internet. Mas, ainda há um tempo 
considerável para que as emissoras brasileiras possam 
planejar o futuro e um dos caminhos que elas podem 
tomar é se tornarem híbridas.

A TV Híbrida
Atualmente temos dois sistemas atuando de formas 

distintas: o mundo broadcast (transmissão pelo ar) e 
o mundo broadband (transmissão por IP - Internet Pro-
tocol). Em alguns momentos estes sistemas interagem, 
mas a ação de cada um deles é limitada caso estes dois 
mundos estivessem plenamente integrados. É vislum-
brando todo este potencial que nasce a TV Híbrida, que 

na opinião de David Britto (SET/TQTVD) proporciona a 
união da “robustez de entrega de conteúdo de forma 
simultânea, de alta qualidade, a um custo de transmis-
são fixo para milhões com a flexibilidade de acessar o 
conteúdo individualizado que o mundo IP permite”.  
A individualização do conteúdo é o ponto central que 

envolve a TV Híbrida. Assistir televisão realizando ou-
tras tarefas simultaneamente foi se tornando um hábi-
to muito comum para grande parte dos espectadores.  
A internet potencializou esse hábito e assistir a tele-
visão conectado à internet é hoje um comportamento 
natural para muitos espectadores.
Em recente estudo divulgado pela Ericsson, mais de 

60% da audiência nos Estados Unidos navega na in-
ternet enquanto assiste à televisão. 40% navegam nas 
redes sociais e pouco mais de 20% jogam online. No 
Brasil 73% da população conectada utiliza a TV enquan-
to acessa a internet ao mesmo tempo. Portanto, a TV 
Híbrida já possui um nicho de mercado altamente fide-
lizado e com um hábito já estabelecido. Isto é algo que 
não pode ser ignorado, pois proporciona uma enorme 
gama de possibilidades de interação com este público 
que a televisão pelo ar nunca conseguirá estabelecer, 
principalmente na questão da publicidade dirigida. 
Um estudo da comSocore realizado em 2014 com 

usuários de internet nos Estados Unidos pode servir 
de parâmetro para o Brasil por conta da similaridade  
do modelo de negócios entre TV aberta americana e a 
TV brasileira e a tendência de crescimento do acesso à 
internet no Brasil nos próximos anos. A pesquisa apon-
tou que o público jovem, denominado Mileniais, de 18 
a 34 anos divide mais a atenção entre a TV tradicional e 
outros dispositivos do que os demais públicos (ver figu-
ra 1). É quase certo de que cada vez mais o percentual 
das outras faixas etárias diminua quando os jovens se 
tornarem adultos e idosos. Se hoje temos 84% das pes-
soas com maior atenção para a TV tradicional na faixa 
dos 35 a 54 anos é muito provável que este percentual 
caia consideravelmente se os jovens de hoje mantive-
rem os mesmos hábitos no futuro.

O futuro da televisão  
no Brasil? Ser híbrida

por Francisco Machado Filho*

Para se manter relevante e continuar retendo a audiência a televisão 
brasileira deverá se integrar ao sistema broadband e oferecer 
conteúdo aberto e On Demand
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Também chama a atenção os motivos pelos quais to-
dos os entrevistados apontam como fator principal para 
o consumo de programas de TV na internet (figura 2). 
A facilidade de ver o programa fora do horário da TV, 
pular comerciais, ser mais barato que TV por assinatu-
ra, assistir a dois programas ao mesmo tempo e até 
viajar muito. Quando dividido por idade, os motivos se 
mostram bastante interessantes. 29% das pessoas de  
55 ou mais anos dizem procurar os programas na Inter-
net para assistirem a um episódio que não conseguiram 
ver na TV. Percentual que cai para 22% na faixa de  
35-54 e 16% na faixa de 18-34 anos. Para as pessoas de 
mais idade, os comerciais não representam um motivo 
que os afaste da televisão. Apenas 1% apontou esta 
razão. Já 13% dos jovens afirmaram que este é um dos 
principais motivos para assistir aos programas de TV na 
internet. Estes cenários já despertaram nos Estados Uni-
dos o sinal de alerta, tanto que o novo padrão ATSC 3.0 
que deverá ser adotado naquele país em 2016 já prevê 
condições para implantação da TV Híbrida.

Pontos Convergentes
A TV Hibrida não tem como ponto positivo apenas al-

cançar um público que está deixando de assistir televi-
são tradicional. Os pontos convergentes entre os dois 
sistemas são mais amplos e alteram o modo como a TV 
tradicional se relaciona com a audiência. 
• Publicidade – Estudo realizado pela PwC aponta que 

a publicidade na TV aberta no Brasil deverá crescer 9,1% 
entre 2014-2018, enquanto o crescimento na internet será 
de 16,9%. Apesar dos investimentos publicitários no Bra-
sil serem majoritariamente dirigidos para a TV aberta, 
especialistas afirmam que a internet poderá aumentar 
consideravelmente sua fatia no bolo publicitário quando 
70% da população possuir acesso à internet em suas re-
sidências. A TV Hibrida não apenas trará novamente parte 
desta publicidade online para a receita das emissoras, 
como poderá utilizar a publicidade segmentada e dirigi-
da (comum na internet atualmente) baseada no perfil e 
histórico de consumo de cada usuário, nos programas 
on demand, na interatividade via aplicativos de Segunda 
Tela e promoções específicas de anunciantes para o con-
teúdo broadband. Na reprodução, o radiodifusor pode 
escolher incluir anúncios que não possam ser pulados.
• T-Commerce – Comercialização de produtos, merchan-

dising, canais de compra, teste de produtos etc.
• Over-The-Top – De acordo com a GFK (medição de au-

diência) o número de usuários de conteúdo Over-The-Top 
(OTT) praticamente dobrou desde 2010. Com a TV Híbrida 
as emissoras poderão fazer concorrência a serviços como 
NetFlix oferecendo a programação original da grade pelo 
sistema on demand ou programas independentes, regio-
nais, de arquivo, produzidos especialmente para o sistema 
broadband e até mesmo uma curadoria do conteúdo dis-
ponibilizado na rede pelos milhões de usuários em agrega-
dores de vídeo como Youtube também baseado no perfil 
histórico e preferências do usuário do sistema broadband.
• TV Social – A Social TV nos Estados Unidos vem au-

mentado consideravelmente a audiência da TV aberta. TV 
Social é a habilidade de compartilhar e conversar com a 
sua comunidade digital enquanto assiste à televisão. Os 
programas ao vivo vem demostrando serem aqueles que 
mais geram compartilhamentos online. Estudo do Ibope 
no Brasil aponta que a cada 17 pontos de audiência, cada 
5 mil tweets adicionais sobre um determinado programa 
geram 1 novo ponto de audiência no Ibope do canal.
• Padrão para a América Latina – A televisão aberta 

na América Latina é o meio de maior penetração e li-
derança do share publicitário e de acordo com estudo 
da Deloitte, 40 milhões de pessoas serão incluídas na 
audiência televisiva até o final de 2015. Com a integra-
ção com o sistema broadband a TV aberta não perde 
sua relevância e nem penetração nos mercados onde é 
líder. Além disso, o Brasil já exportou o padrão brasileiro 
de TVD para 15 países. O Ginga permite que os compo-
nentes da TV Hibrida possam ser implementados como 

Figura 1. Fonte: comSocore 

Figura 2. Fonte: comSocore 
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uma App. O Conteúdo híbrido pode ser embutido junto 
ao sinal DTV como sessões de dados privado em um  
TS MPEG-2 ou como objetos do carrossel de dados. O si-
nal híbrido via TV permite uma sincronização com menor 
latência do que aplicativos para Segunda Tela. 
• Gamificação – Estratégia que pode ser utilizada tanto 

na primeira ou na Segunda Tela, em programas ou co-
merciais. A Gamificação é o uso de mecânicas dos jogos, 
como o objetivo de incrementar a participação e gerar 
engajamento e comprometimento por parte dos usuários. 
Estima-se que em 2016 o mercado de gamificação movi-
mente US$ 2.8 bi.
A SET vem patrocinando um grupo de discussão que 

promove o compartilhamento de conhecimento e debate 
envolvendo o IBB – Integrated Broadband & Broadcast. O 
Grupo é coordenado por Aguinaldo Boquimpani. A União 
Internacional de Telecomunicações (ITU) – braço da ONU 
para a padronização global de tecnologias ligadas as TIC 
(Tecnologias da Informação e Comunicação) e Telecomu-
nicações, acatou no fim de novembro, a contribuição da 
Totvs para a primeira de uma série de recomendações 
para serviços interativos de TV Digital que integrem as 
tecnologias Broadcast e Broadband. Chamada, oficial-
mente, de J.acf-req: “Requirements for Integrated Broad-
cast and Broadband DTV application control framework”, 
a recomendação define todos os requerimentos de um 
framework de gerenciamento de aplicações interativas 
para TV Digital em ambiente híbrido que integre canais 
de Broadcast e Broadband.
Além da SET, um consórcio formado entre universidades 

brasileiras e União Europeia vem promovendo um estudo 
fomentado no Brasil pelo CNPq. O Projeto “Global ITV” 
busca soluções para a convergência da TV com a internet 
com foco na interatividade. A ideia principal é oferecer 
uma plataforma de TV que propicie aos usuários novas 
funcionalidades e serviços multimídia, explorando as po-
tencialidades dos modelos de radiodifusão e de Internet. 
O coordenador brasileiro do “Global ITV” é o professor Dr. 
Marcelo Knörich Zuffo, do Centro Interdisciplinar de Tecno-
logias Interativas da Universidade de São Paulo (CITI/USP). 
Do lado europeu, o projeto é coordenado por Christoph 
Dosch, líder do grupo de estudos voltados à radiodifusão 
do Institut fuer Rundfunktechnik GmbH (IRT) da Alemanha. 
No total, estão envolvidas 17 instituições parceiras, entre 
universidades e empresas brasileiras e europeias. 
No Congresso NAB 2014 foram exibidos dois sistemas 

de TV Híbrida. O Hybridcast, pela emissora japonesa NHK 
e o HbbTV, europeu. Os dois sistemas já estão em ope-
ração e apresentam similaridades em suas estruturas. Os 
dois utilizam o padrão HTML5 e oferecem serviços e con-
teúdo on demand, a diferença está mais relacionada ao 
próprio que cada país região faz do sistema. A NHK apre-
sentou uma série de serviços informativos como trânsito, 
informações sobre o tempo e alerta de catástrofes. Já o 
HbbTV foca na oferta de conteúdo on demand. O HbbTV 

já está sendo utilizado por vários países da Europa, tais 
como: França, Suíça, Áustria, Alemanha, Polônia e Holan-
da. Outros países como, o Reino Unido, Portugal e Rús-
sia, estão fazendo testes e países como Austrália, Japão, 
China e países do continente africano estão interessa-
dos em conhecer o sistema. Até dezembro de 2014 havia  
20 milhões de televisores conectados na Europa e 90% 
destes dispositivos eram capazes de receber a HbbTV. 
O Hybridcast é o sistema que vem chamando a atenção 

dos radiodifusores no Brasil, pois seu sistema é com-
patível com a transmissão do ISDB-T japonês (também 
adotado pelo Brasil). “Na  transmissão broadcast de TV 
digital a chamada Qualidade de Serviço ou QoS é muito 
melhor, pois é transmitido áudio e vídeo em uma largura 
de banda muito alta de forma ininterrupta para inúmeros 
usuários ao mesmo tempo. Já o broadband não tem o 
QoS no mesmo nível mas tem a flexibilidade de entre-
gar conteúdo personalizado para cada um desses usuá-
rios. Estas características complementares de broadcast 
e broadband é que fazem do Hybricast uma aposta de 
sucesso”. Afirma Tom Jones, membro do Fórum SBTVD e 
supervisor de engenharia da Tecsys do Brasil. 
Na verdade, a TV e a internet já estão integradas. As 

novas gerações já fazem uso dos dois sistemas simul-
taneamente no dia-a-dia. Cabe aos produtores de con-
teúdo, gestores e engenheiros criarem as melhores con-
dições de uso e melhor experiência na TV Híbrida. Pelo 
menos até agora, este parece ser um caminho natural 
para as emissoras de TV aberta. Ao se tornarem híbridas 
mantém a relevância para a audiência, mantém seu mo-
delo de negócios e cria novas oportunidades de receita. 
Só não podemos demorar a tomar este caminho, pois 
poderá ser tarde demais. n

O Hybridcast desenvolvido pela emissora pública japonesa 
NHK já esta em funcionamento no Japão
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O que esperar do mercado 
broadcasting em 2015?

por Gustavo Caetano

O mercado online esta crescendo significativamente no Brasil 
e no mundo, por isso, afirma o autor, é preciso oferecer conteúdo 
premium sendo criativo para reter a audiência

P
ara começar este 
artigo acredito que 
vale reforçar o que 
é inovação, concei-

to que norteará o ano de 
2015. Inovar não significa, 
essencialmente, criar algo 
novo. Inovar pode ser pe-
gar um processo, produ-
to ou serviço já existente 
e aprimorá-lo. O foco da 
inovação sempre deve ser 
resolver um problema exis-
tente, de forma eficiente.
Dito isso, acho que pode-

mos abordar quais serão 
as principais tendências 
para este ano que começou recentemente e que podem 
ajudar os broadcasters na distribuição e contribuição 
de vídeos online. A primeira delas é a importância de 
estar presente no ambiente mobile. Hoje, mais de 20% 
de visualizações de vídeos acontecem em dispositivos 
móveis, e essa tendência está crescendo rapidamente. 
De acordo com um estudo recente do eMarketer, mais 
de 77% de todos os usuários de tablets assistem, men-
salmente, a vídeos em seus dispositivos móveis.
Além disso, a expectativa do mercado é que a taxa de 

penetração cresça em 87% até 2018, totalizando 149 mi-
lhões de espectadores de vídeo. Ou seja, os broadcas-
ters que querem se destacar no segmento devem, obri-
gatoriamente, criar conteúdo para dispositivos móveis.
A segunda tendência que merece atenção é comple-

mentar a anterior. De que adianta estar na plataforma 
certa, com o público errado? Estima-se que 58% das 
empresas de melhor desempenho adotaram ferramen-
tas de automação, sendo esperado um aumento de 
50% na adoção de novas features em 2015. Ou seja, a 
automação de marketing e big data devem ser levados 
em consideração por quem deseja obter uma análise 
profunda e detalhada de sua audiência e, claro, criar 
conteúdo que gere interesse e, por consequência, au-
mente a geração de leads.

Agora vamos analisar. 
Temos a plataforma cer-
ta e a audiência segmen-
tada de nosso interesse.  
O que falta então é conte-
údo! Esse quesito deve ser 
muito bem observado pe-
los broadcasters em todo 
o mundo. O espectador 
não aceita mais qualquer 
coisa, ele quer conteúdo 
premium. Ou seja, é preci-
so ser criativo para reter a 
audiência. Para se ter uma 
ideia, três em cada quatro 
profissionais e executivos 
de marketing afirmam que 

esperam ter conteúdo original em vídeos online na sua 
programação nos próximos três à cinco anos.
Por fim, uma boa notícia para os broadcasters. Gran-

des empresas têm destinado boa parte de seu bugdet 
para vídeos online. O número de espectadores online 
cresceu 39% no segundo semestre de 2014, quando 
comparado ao ano anterior, e as marcas chegam a apre-
sentar aumento de engajamento de até 90% por usar ví-
deos. Ou seja, o mercado está aquecido para os profis-
sionais que souberem ser criativos, focados na geração 
de leads e que saibam contar com plataformas de dis-
tribuição de vídeos que possam proporcionar serviços 
de alta tecnologia, eficiência, robustez e que permitam 
customizações. n
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P
rofissionais do setor de broadcast vêem com 
grande importância a inovação na estrutura de 
aplicações embarcadas nos aparelhos de tele-
visão. Correram em paralelo nos últimos anos, 

estudos e iniciativas tanto em soluções para televisões 
conectadas à internet quanto em Ginga. Apesar dos es-
forços até hoje, apenas uma pequena parcela utiliza as 
inovações embarcadas nos aparelhos. Vou discorrer aqui 
algumas hipóteses as quais acredito serem as causas do 
por que ainda não popularizamos essas soluções.
Barreiras na instalação, recepção e informações ao usuá-

rio dificultam atualmente o acesso do público a todos es-
ses conteúdos. Desde o momento da compra até sua ins-
talação na residência, em nenhum momento é explicado 
para o consumidor quais são as inúmeras funcionalidades 
do aparelho de televisão. Diria até que o consumidor não 
tem dúvidas de uso, simplesmente porque desconhece 
tudo o que ali contém. As informações que ficam disponí-
veis estão em um adesivo na lateral da tela com algumas 
siglas de pouco identificação com o cotidiano do usuário 
e que são descartadas no exato momento em que a tela é 
colocada no seu local de destaque na sala de estar.
Diferentemente do momento da compra de um celular, 

onde os vendedores explicam cada uma das funcionali-
dades, seja de voz, texto, internet e outros aplicativos 
nativos como alarme, calculadora, bloco de notas, entre 
outros, além das facilidades e características que cada 
sistema operacional trás. A maioria dos consumidores 
já ouviram falar do que se trata o termo “TV Digital”, 
mas não têm grande conhecimento das diferenças da 
recepção analógica. Esse desconhecimento faz com que 
as instalações permaneçam com antenas analógicas que 
já possuem.
Com o cronograma de desligamento do sinal analógico, 

a tendência será a universalização da recepção com sinal 
digital. A escolha da tecnologia para o sistema de TV Di-

gital (SBTVD) passou por estudos aprofundados voltados 
à tendência de consumo nos anos que viriam, o Brasil foi 
pioneiro em pesquisas para escolha de padrão de TV Di-
gital, sendo o único país emergente a tê-lo realizado, que 
reuniu esforços da SET, ABERT e Universidade Mackenzie. 
Entre os modelos: norte-americano (ATSC), europeu (DVB) 
e o japonês (ISDB), fora escolhido este último sistema 
dentre diversos critérios de testes, entre eles: comporta-
mento com interferência, robustez do sistema digital, de-
sempenho de recepção e transmissão, e recepção móvel. 
Além disso, havia a vantagem da independência de inter-
conexão com operadoras de telefonia, regulamentação de 
transferência de tecnologia entre os países com mesmo 
sistema, pela baixa complexidade de operacionalização 
das emissoras e pela capacidade de compressão de da-
dos nas frequências disponibilizadas nos canais. 
O fator de capacidade de transmissão, quatro vezes 

maior do que no sinal analógico, abriu aos engenheiros 
a possibilidade de preencher esse espaço com inova-
ções nas áreas de P&D das emissoras. 
Já havia uma demanda latente no mercado consumidor 

e nas emissoras para aumentar a qualidade das produ-
ções para High Definition e o SBTVD já previa suportar 
transmissões até 4K. A demanda por qualidade de ima-
gem começa a ser atendida, mas existia uma expectati-
va de que interatividades com programação, serviços de 
e-commerce e serviços públicos seriam disponibilizados 
embarcados no eletrônico mais popular do país.
Em 2007, quando se iniciou as transmissões da TV 

Digital no Brasil, além do desconhecimento que temos 
até hoje dos serviços, havia também uma desconfiança 
a respeito da inclusão de dados pessoais na televisão. 
Os aplicativos relacionados aos bancos só foram lança-
dos mais recentemente nas TVs conectadas e ainda não 
vemos serviços públicos avançarem no ambiente da TV 
digital, tampouco como aplicativos de TV conectada.

A partir de um breve histórico  
da TV Digital do Brasil, mostramos 
como a experiência do usuário 
vem construindo um novo  
caminho no desenvolvimento  
de interatividades na TV Digital  
e em 2nd Screen

por Dimas Dion*Fonte Lacuna Stories (2)

A engenharia de televisão 
entrando no caminho transmídia



Oportunidades a disposição
De que forma as emissoras estão comunicando com a 

audiência que existe algo mais em seu aparelho de televi-
são? A resposta está no canto superior direito identificado 
por uma letra “i”. Só quem aproveita o material escondido 
na letra “i” são as pessoas que instalaram antena e con-
versor para receber o sinal digital. Além disso, não existe 
um convite explícito para acionar o ambiente interativo.
O “i” em questão é o Ginga, uma camada de software 

posicionada entre os códigos de aplicações e a infra-
estrutura de execução (plataforma de hardware e sis-
tema operacional). O middleware surgiu da parceria de 
desenvolvimentos autônomos de duas entidades: Tele-
mídia da PUC-RJ e do LAVID da UFPB. A união gerou o 
nome Ginga que define uma qualidade de movimento e 
atitude presente nos brasileiros.
No cenário atual, cada emissora produz a interatividade 

ao seu modo. O ponto fraco está na capacidade de arma-
zenamento de dados. Existe uma grande oportunidade 
de negócios para emissora nesse “i” escondido, mas que 
ainda é pouco explorado. Existe também a confusão do 
usuário quanto à oferta de aplicativos embarcados pelos 
fabricantes para uso da TV conectada. Enquanto isso, 
os aplicativos para TVs conectadas vêm ganhando força, 
mas necessita de acesso à internet e para acessar suas 

soluções, é necessário interromper o fluxo da progra-
mação televisiva. Cenário nada favorável às emissoras e 
nem um pouco atrativo para a audiência de um programa 
que não deveria ser interrompido por uma interatividade.
Em outra frente de concorrência de modelo de negó-

cios temos as operadoras de TV por assinatura utili-
zando satélites e set-top boxes, e conteúdos disponi-
bilizados On Demand via IP (Internet Protocol) como 
Netflix e Apple TV, entre outras. Porém, esses modelos 
de negócio não dão acesso universal e gratuito ao con-
teúdo. Se de um lado a produção de soluções em Ginga 
não decolam por outro a experiência do usuário não é 
de fluxo televisivo, o mercado vêm desenvolvendo solu-
ções utilizando ferramentas de segunda tela.

As ferramentas
Vimos anteriormente que, a simples criação de novas 

plataformas em um aparelho doméstico de alta capilari-
dade não são garantias de popularização. Isso porque a 
inovação proposta inaugura um novo meio de consumo 
de mídia. Partindo do ponto da observação do consumo 
de outras mídias associadas à televisão atualmente, po-
demos identificar as ferramentas preferidas dos usuários. 
Recentemente na Pesquisa Brasileira de Mídia, publicada 
pelo governo federal e produzida pelo IBOPE, podemos vi-
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sualizar a tendência futura de consumo de plataformas de 
mídias. Conforme publicado na edição 2015, os usuários 
das novas mídias ficam conectados, em média, 4h59 por 
dia durante a semana, faz parte dessa amostra 42% dos 
brasileiros nesta última pesquisa, sendo 12% (24 milhões 
de brasileiros) audiência potencial a perder o engajamen-
to à programação ou ser influenciado a mudar de canal.

A preferência pela navegação nas mídias sociais se evi-
denciam quando vemos as preferências da plataforma utili-
zada: 66% acessa a internet preferencialmente pelo celular 
e 7% via tablet. Concluímos assim que as oportunidades 
de atrair o público para a programação estão nos dispo-
sitivos móveis, seja por iniciativas de desenvolvimento de 
aplicativos ou convite à participação nas mídias sociais.
O uso das mídias sociais também é destacado pelas 

pesquisas da OBITEL. Em sua última edição são apre-
sentados estudos de casos no Brasil e na América Lati-
na, em todos eles, foi desenvolvida alguma campanha 
de engajamento nelas. Um desses estudos trata-se da 
novela “Amor à Vida” em que as mídias utilizadas fo-
ram: site oficial da novela, página de Facebook, Twitter, 
Pinterest, blogs, vídeos, websérie documentária, trilha 
sonora, cenas de bastidores, aplicativo “Tudo Sobre 
Amor à Vida”, e Mídia Out of Home. 
Esse esforço multiplataforma gerou engajamento e co-

criação do público que passou a produzir mídia espontâ-
nea nas redes sociais. Como por exemplo, a fanpage Félix 
Bicha Má, criada por um fã no Facebook, destinada ao 
humor que alcançou dois milhões de curtidas. Conforme 
pontua Imacolatta (OBITEL, 2014, p.142) “percebe-se a 
utilização conjunta das redes sociais Instagram e Face-
book para a criação de conteúdos no formato de “selos” 
ao remixar imagens do personagem veiculadas na teleno-
vela com frases que faziam referências ao cotidiano bra-
sileiro abordando temáticas diversificadas: política, eco-
nomia, Classe C, produção de telenovela, personagens 
marcantes, uso do celular, celebridades, sexo, funk”.
As iniciativas demonstradas no estudo de caso acima, 

porém, não se mostraram autossustentáveis, tampouco 
foram garantia de atração de novas audiências. Para 

esta necessidade, o papel do Produtor Transmídia se faz 
necessário. Pensando no cenário futuro, a SET já pes-
quisa em duas frentes soluções para garantir que a au-
diência continue com foco na programação televisiva e 
não seja interrompido ou desviado para outra atividade. 
No Grupo de Estudos em IBB (Integrated Broadband & 

Broadcast) os integrantes pesquisam funcionalidades que 
prometem aumentar o potencial de oferta de serviços em 
relação aos possíveis atualmente; integrar o ambiente de 
múltiplas telas tanto origem ou destino, aumentando o 
engajamento do consumidor; otimizar o uso da banda 
de radiodifusão na TV Digital e permitir a distribuição de 
conteúdo adicional por broadband. O sistema IBB poderá 
ser usado em qualquer padrão ou canal de distribuição 
de TV Digital – terrestre, cabo, satélite ou IPTV.
E o recém-criado Grupo de Estudos em Novas Mídias 

da SET tem como objetivo inicial, o estudo de casos de 
experiências das audiências televisivas nos ambientes 
de novas mídias fomentando o modelo de negócio da 
televisão a partir dos meios emergentes, e reunir profis-
sionais multidisciplinares como produtores audiovisuais, 
profissionais de agências de propaganda, publicidade e 
digitais, desenvolvedores de software, pesquisadores 
acadêmicos e anunciantes. Pois multidisciplinarmente, 
poderemos gerar o aquecimento de vários mercados, 
reduzindo esforços redundantes e maximizando resulta-
dos para a programação televisiva. n
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nicações. Para isso, promove seminários, congressos, cursos, teleconferências e feiras internacionais de equipamentos, além de editar publicações 
técnicas visando o intercâmbio e a divulgação de novas tecnologias.

PRESIDÊNCIA 
Presidente: Olímpio José Franco

Vice-Presidente: Fernando Bittencourt 
Assessoria Institucional: André Barbosa Filho 

DIRETORIA EXECUTIVA 
Diretor Executivo: José Munhoz

CONSELHO DE EX-PRESIDENTES 
Conselheiro: Adilson Pontes Malta

Conselheiro: Carlos Eduardo de Oliveira Capellão
Conselheiro: Fernando Bittencourt

Conselheiro: José Munhoz
Conselheiro: Liliana Nakonechnyj

Conselheiro: Olímpio Franco
Conselheiro: Roberto Dias Lima Franco

CONSELHO FISCAL 
Conselho Fiscal: Antonio C. de Assis Brasil 

Conselho Fiscal: João Braz Borges
Conselho Fiscal: Maria Eloisa F. dos Santos

Conselho Fiscal: Moris Arditti
Conselho Fiscal: Ricardo F. de Kauffmann 



NABShow.com

Serviços Over-the-top estão estimulando mudanças em praticamente todos os aspectos 
da televisão hoje, desde a programação e estratégias de publicidade até a implantação e 
experiência do telespectador. 

Quando você tem um desejo real de incrementar o seu negócio em um mundo digital, as 
únicas formas de satisfazer a sua gana são o desenvolvimento de novas plataformas para 
conteúdo interativo, a adoção do 4K e a atração de novos assinantes. 

NAB Show® é o lugar para alimentar seus desejos. Desde a construção de relacionamentos 
com os novos participantes do mercado, até a verificação de todas as tecnologias com as 
quais os serviços OTT podem aprender a tirar proveito das constantes exigências dos atuais 
consumidores de conteúdo. 

Entre faminto. Saia satisfeito. 

Você Vive, 

Agora realizado junto com:

Respira e Consome Essas Coisas.
Código de 
passe livre  

somente para 
a Exposição

DZ12

Conferências: abril 11–16, 2015 • Exposições: abril 13–16
Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada EUA Venha participar! #NABShow




