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A SET, associação que representa o setor da radiodifusão no Brasil, 
convida a sua empresa para fazer parte do mais importante evento de 
broadcast e novas mídias da América Latina: o SET EXPO 2016.
O SET EXPO permite aos visitantes uma experiência única. O evento 
reúne em um só lugar as principais tendências tecnológicas para criação, 
distribuição e transmissão de conteúdo audiovisual e oferece debates e 
informações sobre as principais tendências e perspectivas do broadcast em 
âmbito mundial.  
A SET convida você para se juntar a este grande evento e explorar centenas de 
oportunidades de negócios e de networking. Confi ra os principais eventos do 
SET EXPO:

FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS SET EXPO
A Feira ocupa 20 mil m2 do Pavilhão Vermelho do Expo 
Center Norte, em São Paulo. Recebe aproximadamente 16 
mil visitantes durante três dias. Cerca de 200 empresas 
expositoras, representando mais de 400 marcas 
nacionais e internacionais, oferecem experiências hands 
on com os últimos produtos lançados no mercado e 
apresentam novas oportunidades em serviços e modelos 
de negócios. Para informações sobre espaços, estandes e 
patrocínios, contate o time de vendas da SET.

CONFERÊNCIA SET EXPO
A cada edição, a Conferência SET EXPO discute o presente 
e o futuro do setor e aborda temas como tecnologia, 
produção, transmissão, distribuição, serviços e novas 
mídias. Cerca de 200 renomados palestrantes e 2.000 
inscritos, brasileiros e estrangeiros, debatem cases de 
sucesso e compartilham conhecimentos e soluções. 

SÃO PAULO
Av. Auro Soares de Moura Andrade, 252
cj. 31/32 - São Paulo - SP - 01156-001 - Brasil

RIO DE JANEIRO
Rua Jardim Botânico, 700, sala 306
Rio de Janeiro - RJ - 22461-000 - Brasil 

FÓRUM LATINO-AMERICANO DE 
NEGÓCIOS DA RADIODIFUSÃO
Organizado pela SET, em parceria com a 
International Association of Broadcasters (AIR-
IAB), o Fórum discute os desafi os econômicos, 
políticos e regulatórios da indústria da 
radiodifusão.  No encontro, participam altos 
executivos do mercado e do governo.

DESAFIO SETUP 
A SET oferece um espaço na feira – o SET 
Innovation Zone (SIZ) - para start ups que 
desenvolvam novos serviços e produtos para 
a indústria do audiovisual. Os projetos aceitos 
buscam quebrar paradigmas comerciais e 
tecnológicos em qualquer etapa da cadeia de 
produção: da criação à distribuição.

Comunicação SET
+ 55 (11) 3666-9604 
comunicacao@set.org.br
www.set.org.br

Vendas SET
+ 55 (11) 99595-7791
+ 55 (11) 3589-7003
comercial@set.org.br 

Apoio:
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A REVISTA DA SET (ISSN 1980-2331) é uma publicação 
da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET)  
dirigida aos profissionais que trabalham em redes co-
merciais, educativas e públicas de rádio e televisão, 
estúdios de gravação, universidades, produtoras de 
vídeo, escolas técnicas, centros de pesquisas e agên-
cias de publicidade.
A REVISTA DA SET é distribuída gratuitamente. 
Os artigos técnicos e de opinião assinados nesta edi-
ção não traduzem necessariamente a visão da SET, 
sendo responsabilidade dos autores.
Sua publicação obedece ao propósito de estimular o 
intercâmbio da engenharia e de refletir diversas ten-
dências do pensamento contemporâneo da Engenha-
ria de Televisão brasileira e mundial.

Medição 2016 do SET e TRINTA levou as principais 
inquietudes e necessidades da comunidade de 
brasileiros do setor  presentes em  Las Vegas – 

exatamente como nos primeiros encontros, organizados 
pela SET desde 1991. Em um momento de profundas 
mudanças da indústria televisiva e com câmbios subs-
tanciais nas formas de consumo audiovisual, o seminá-
rio indicou como a distribuição multiplataforma com um 
suporte local é essencial para a monetização e o enga-
jamento do público com  VoD e OTT, e mostrou como 
as empresas de mídia precisam adaptar-se a esta nova 
maneira de consumo de vídeo, na qual a TV linear pas-
sa por transformação. Outros temas destacados pelos 
palestrantes do evento foram o futuro das transmissões 
satelitais no ambiente da digitalização e as redes IP 
(desde a sua criação até o monitoramento de sinais e a 
distribuição de vídeo sobre IP). 
Além dos assuntos mais discutidos no SET e TRINTA, 
esta edição da Revista da SET traz, ainda, a primeira 
parte da cobertura da NAB 2016. Neste ano, o Con-
gresso e a feira reuniram mais de 103 mil visitantes, 
vindos de 180 países. O ATSC 3.0, o 8K, o 4K e as 
redes IP estão entre os principais pontos colocados 
em debate e expostos, em produtos, nos estandes 
dos principais players da indústria. 
Sobre ATSC 3.0 e a nova forma da TV aberta nos Esta-
dos Unidos, apresentamos uma análise do Professor 

Francisco Machado Filho, enviado especial da Revista 
da  SET ao Congresso da NAB 2016. Em seu texto, 
ele afirma que a “Televisão broadcasting inova no 
mundo todo para não morrer” e lembra que a con-
corrência com serviços On Demand e a disputa pelo 
espectro forçam a indústria televisiva a se reinventar 
e deixar de vez a “era analógica”.
Sem, é claro, a partir desta edição — a exemplo do 
que fizemos nos últimos dois anos, nos meses que 
sucederam a NAB, — apresentaremos, também, as 
novidades e os destaques da maior exposição da 
indústria audiovisual do planeta através do “olhar” 
de especialistas convidados pela Revista da SET.  
Entre os assuntos colocados em pauta estão o High 
Dynamic Range, 4K, 8K, cloud e as estruturas IP, além 
de outras tendências do mercado de broadcasting.  
O professor Almir Almas (SET/ECA-USP), por exemplo, 
aborda a expansão tecnológica da televisão, do ci-
nema e do audiovisual em geral, e aponta para mu-
danças apresentadas na experiência do espectador, 
temas que estiveram entre os mais comentados no 
Las Vegas Convention Center.

Boa leitura!

Olímpio José Franco 

A
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RED Digital terá representação  
e suporte local no Brasil

O
lançamento da distribui-
ção dos produtos da RED 
Digital ao mercado nacio-
nal ocorreu em São Paulo 

e contou com a presença de convi-
dados e broadcasters que puderam 
manusear as câmeras RED Raven 
4K/4.5K e 6K Epic Dragon pela pri-
meira vez no Brasil.
A distribuição será possível graças 

ao desembarque da empresa Nacho 
Mazzini Family (NMF) no país. Desde 
2015, a companhia é distribuidora 
exclusiva da RED Digital na América 
Latina e, a partir de agora, desig-
na a distribuidora paulista PSK En-
genharia como a sua representante 
junto ao mercado brasileiro.
“A RED Digital demorou muito 

para chegar aos seus clientes na re-

gião e dar suporte técnico de pré e 
pós-venda a eles. A nossa empresa 
[NMF] é a distribuidora na região e 
terá um distribuidor local em cada 
país. Faremos workshops com as 
associações de fotógrafos locais e 
já temos acordos com entidades do 
Brasil, da Argentina e do México. O 
nosso objetivo é que a RED faça, na 
região, o que não fez nos últimos 10 
anos quando era líder no segmen-
to”, afirmou à Revista da SET, Nacho 
Mazzini, CEO para o Caribe e Améri-
ca Latina da NMF.
Nos Estúdios Quanta, na capital 

paulista, Travis Sims, representante 
da RED Digital Cinema para o sudo-
este dos Estados Unidos e América 
Latina, afirmou que o principal obje-
tivo da marca “é recuperar o terreno 

na região com uma presença mais 
ativa, dando aos canais de distribui-
ção a possibilidade de suporte téc-
nico local”, uma coisa que até agora 
não era possível.
No pequeno workshop realizado 

em São Paulo, no qual apresentou 
as câmeras RED Raven 4K/4.5K e 
6K Epic Dragon, Travis antecipou o 
que iria se concretizar mais tarde, 
na NAB 2016: o anúncio de um novo 
sensor para as câmeras Dragon. 
“Queremos dar ainda mais qualida-
de aos nossos clientes. Agora todos 
os sensores das nossas câmeras 
podem ter up-grades que as colo-
quem como dispositivos 4.5K, mas 
que possam evoluir pelo menos até 
o 6K”, explicou.
Paulo Kaduoka, CEO da PSK Enge-
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PSK Engenharia distribuirá os produtos da marca norte-americana de câmeras 
digitais de cinema e televisão em solo brasileiro 

O lançamento contou com a presença 
de profissionais do mercado 
interessados na produção em 4K e 6K
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que possam evoluir pelo menos até 
o 6K”, explicou.
Paulo Kaduoka, CEO da PSK Enge-
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PSK Engenharia distribuirá os produtos da marca norte-americana de câmeras 
digitais de cinema e televisão em solo brasileiro 

O lançamento contou com a presença 
de profissionais do mercado 
interessados na produção em 4K e 6K
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Paulo Kaduoka, CEO da PSK Engenharia 
está confiante com o novo desafio 
da empresa

nharia afirmou à Revista da SET que 
este é um grande desafio para a em-
presa. “Vamos lidar com tecnologia 
de altíssimo nível. O maior destaque 
das câmeras é o seu filtro de pas-
sagem de luz. Por ser óptico, capta 
uma imagem muito melhor”.
As câmeras Raven e Dragon apre-

sentadas pela primeira vez no Bra-

sil “funcionam com 16,5 stops ga-
rantindo uma imagem de qualidade 
superior”, acrescentou Kaduoka, 
ressaltando que, agora, os “clientes 
brasileiros não precisarão carregar 
as câmeras para fora do país para 
ter assistência”.
Nacho Mazzini lembrou, ainda, que 

parcerias com empresas como a PSK 

Engenharia não ficarão restritas às 
vendas: “queremos além de estar 
mais perto do cliente e oferecer su-
porte local, realizar workshops edu-
cacionais e treinamentos em todos 
os países para conseguir que a RED 
Digital volte a ser líder do segmen-
to em 4K e 6K em América Latina”, 
concluiu. n

RED Dragon apresentada pela primeira vez no Brasil nos Estúdios Quanta, 
em São Paulo

PHASE ENGENHARIA.

Soluções de primeira linha para

Broadcasting e Telecomunicações.

Linha de Produtos

(21) 2493-0125 •  (11) 3589-0125www.phase.com.br phase@phase.com.br
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Mobilidade na TV Digital 
avança a passo firme

por Fernando Moura, em Las Vegas

Em um ano de entressafra tecnológica, os principais players  
da indústria audiovisual lançaram alguns upgrades das suas 
plataformas e soluções, apresentaram novos desenvolvimentos 
de produtos e tentaram explicar aos seus clientes qual é o futuro 
do broadcast em um mundo em transformação
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A
corrida pela qualidade de 
captação parece estar em 
uma etapa de evolução e 
desenvolvimento. Na edição 

2016 da NAB, as soluções para 4K e 
8K foram, mais uma vez, as novida-
des, mas, as apresentações em 8K saí-
ram do pavilhão do futuro e de alguns 
poucos estandes para se transfor-
marem na principal vitrine de alguns 
players do mercado. Eles já focam os 
seus “horizontes” nos Jogos Olímpicos 
Tóquio 2020, evento que será produ-
zido, captado e distribuído em 8K.
Neste ano um dos principais protago-

nistas foi o ATSC 3.0 (Advanced Televi-
sion System Committee) uma platafor-
ma de TV Digital que utiliza, como os 
outros sistemas, um canal de 6MHz, e 
que traz como novidade, um sistema  
baseado nos protocolos MMTP (MPEG 
Multimedia Transport Protocol) e  

ROUTE (Real-Time Object Delivery over 
Unidirectional Transport), que são en-
capsulados em pacotes UDP/IP (User 
Datagram Protocol/Internet Protocol),  
o que o difere do MPEG-2 Transport 
Stream (usado  no ISDB-T/TB, DVB-T e 
o  próprio ATSC 1.0). 
O novo sistema  permite ter redes 

heterogêneas que une os canais de te-
levisão (broadcast) e os serviços de te-
lecomunicações (broadband), e ainda, 
a transmissão de dados com uma taxa 
de transferência de 0,83 até 57 Mbps.
A edição 2016 da feira contou com 

a presença de 103.012 visitantes, vin-
dos de 187 países, que vivenciaram 
uma exposição com 1874 empresas, 
numa área de 99.000 metros quadra-
dos. Dos mais de 100 mil visitantes, 
26.893 chegaram aos Estados Unidos 
exclusivamente para participar do 
maior evento de broadcast do mun-

do. Esses dados consolidam o cres-
cimento do interesse do público pela 
feira e reforçam a tendência de man-
tenimento das expectativas dos parti-
cipantes que viajam a NAB cada ano.
Dennis Wharton, Vice-Presidente 

Executivo de Comunicações da Natio-
nal Broadcasting Association (NAB) 
afirmou que o evento “demonstrou 
novamente o seu poder de convo-
catória atraindo profissionais de 
todo o mundo, lançando produtos 
inovadores e conectando-se com os 
principais agentes de mídia, entrete-
nimento e tecnologia. Estamos entu-
siasmados com as enormes respos-
tas dos participantes e expositores, 
e estamos muito satisfeitos que a 
NABShow continue a ser um even-
to imperdível para os criadores e os 
distribuidores de conteúdo de todo 
o planeta”.

NAB 2016
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O Firmware 2.0 expande os 
recursos do SkyPanel:
www.arri.com/br

O SkyPanel é uma família versátil de soft lights de LED compactos e totalmente ajustáveis, fornecendo uma luz de 
qualidade e potência inigualáveis. Unindo o leve S30 com um adaptador de bateria, permite uma configuração perfeita 
e sem cabos para uma operação de “corre e grava”, enquanto mantém todos os ajustes e a excelente reprodução de cor. 

Para disponibilidade de testes, entre em contato com
Mário Jannini, diretor técnico da ARRI Brasil: Mjannini@arri.com

Mobilidade total com o S30 e o adaptador de bateria.

Mova o céu.
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Sony HDC-4800 com capacidade
de captação 4K 8x Slow
Como tem acontecido nos últimos 

anos, a coletiva de imprensa interna-
cional da Sony na NAB Show revela 
tendências do mercado. Em 2016, a 
empresa japonesa voltou a expor a 
sua experiência com as tecnologias 
e os workflows em 4K e mostrou a 
sua nova geração de discos ópticos 
que, mais uma vez, indica o que a 
companhia vislumbra para o futuro: 
a segunda geração de ODA (Optical 
Disc Archive Tecnology) da Sony “po-
derá ter até 100 anos de vida útil”, 
mencionou Hiroshi Kiriyawa, gerente 
geral Sênior da Sony Corporation. A 
MediaPortal foi a única empresa bra-

sileira destacada na coletiva como 
partner tecnológico da Sony no de-
senvolvimento de soluções regionais 
para produtos ODA.
Outra empresa brasileira menciona-

da na coletiva dos japoneses foi a 
Globo. A pedido da Sony, Raymundo 
Barros, CTO da emissora, produziu 
um vídeo no qual descreveu a pri-
meira unidade móvel totalmente IP 
4K do mundo, que será utilizada nos 
Jogos Olímpicos Rio 2016 (marcados 
para o mês de agosto, na capital flu-
minense). O material foi exibido aos 
jornalistas presentes.
Os executivos da Sony analisaram, 

também, os avanços de workflows 
em 4K e destacaram os novos produ-

tos da marca como o PMM com ser-
viços de Media Cloud.  Anunciaram, 
ainda, os novos equipamentos da 
sua linha 4K e explicaram como os 
equipamentos da marca trabalham 
no “conceito de workflow completo 
em produções com este tipo de tec-
nologia de produção, captação e edi-
ção de conteúdos” o que, segundo 
os engenheiros da companhia, é uma 
excelente combinação para o desen-
volvimento tecnológico.
A empresa afirmou a importância 

da tecnologia com HDR pensando 
nas produções 4K para serviços de 
OTT. Expôs, além disso, avanços para 
a sua linha de monitores 4K HDR e 
indicou como os monitores com tec-
nologia OLED “são importantes no 
desenvolvimento do workflow 4k”.
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Equipe  
da MediaPortal  
no estande  
da marca  
no Pavilhão 
Brasileiro  
muito satisfeita 
com a menção 
da Sony  
Internacional 
como parceiro 
tecnológico 
regional 

A apresentação da HDC-4800 
agitou a mídia mundial. A câmera 
capta em HDR para 4K com 4K 8x Slow
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A câmera HDC-4800, apresentada 
na NAB 2016, é um novo sistema de 
captação que suporta HDR para 4K 
com 4K 8x Slow. Esta nova tecno-
logia está associada à câmera HDC-
4300, apresentada em 2015 e, agora, 
desenvolvida segundo as recomen-
dações dos clientes. O novo siste-
ma HDC-4800 trabalha em 4K-HDR e 
pode ser utilizado como câmera Slow 
de até 8x.
Especialmente desenhada para 

eventos ao vivo, trabalha com um 

Sensor 35 mm com Frame Image 
Scan e WCS (Wide Color Space) su-
portando espectro de cor BT2020. 
Entre os principais diferencias do 
equipamento estão a câmera lenta 
8x (480p/400p) e, se captar em HD, 
a possibilidade de alcançar imagens 
em até 16x @1080p/720p/1080i, gra-
vando de forma simultânea 4K/480p, 
ou 8 horas em HD/960p.
Sobre a Unidade Móvel IP 4K, a 

Revista da SET conversou com Flá-
vio Vilarinho, supervisor Executivo 
de Projetos da Globo que participou 
do Seminário Sony Brasil em Las Ve-
gas. Ele explicou como foi construida 
a primeira unidade móvel 4K IP do 
mundo, a “TV Globo 4K IP OBVan”.
“Começamos em maio de 2014 para 

poder trocar a UM07 que estava fi-
cando obsoleta. Assim, construída a 
unidade móvel em Ohio esperando 
que chegasse ao Brasil em abril de 
2015. Em setembro de 2015, no IBC, 
fechamos o projeto. Desde março de 
2016 estamos em fase de experimen-
tação e prevemos colocar em marcha 
para o 4K no campeonato brasileiro 
em maio de 2016”.
A unidade “tem 12 metros de compri-

mento com 21 posições, pode operar 
21 câmeras com fibra óptica híbrida. 
Ela pode fazer duas transmissões ao 
mesmo tempo fazendo transmissões 

em 4K ou em HD em conjunto ou se-
paradamente, dando-nos flexibilida-
de. Para produzir os dois eventos ao 
mesmo tempo, a unidade conta com 
dois switchers que permitirão traba-
lhar com os dois PGMs em simultâ-
neo”, comentou Vilarinho.
Para realizar este tipo de produção, 

afirmou o executivo, “precisávamos 
ter sincronismo entre o corte 4K e 
SDI, e isso se conseguiu com um tra-
balho de NMI e SDI que nos permite 
trabalhar com dois sinais ao mesmo 

No espaço “NAB Future”, a NHK apresentou todo o workflow  
de produção em 4K, com destaque para o seu processador  
de áudio 8K de 22.2 canais
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Uma vez mais a Globo teve um papel importante na coletiva 
de imprensa da Sony Internacional em Las Vegas 

Flávio Vilarinho (Globo) afirmou que  
a unidade móvel IP 4K da Globo tem  
12 metros de comprimento, e suporta  
até 21 posições de câmera, podendo 
realizar duas transmissões em  
simultâneo, uma em HD e outra em 4K

© Foto: Fernando Moura

O stand da Ericsson, um dos maiores 
da NAB 2016, mostrou que a indústria 
avança a passos largos para processos 
completamente virtualizados.  
Em destaque a solução da marca  
de Immersive TV, solução para  
conteúdos em Ultra Alta Definição 
(UHD) com HDR

Agora você pode supervisar quatro fontes SDI independentes em 
uma única tela. O novo Blackmagic MultiView 4 permite monitorar 
simultaneamente material audiovisual em vários formatos e 
defi nições, com etiquetas e medidores de áudio digitais ao lado de 
cada imagem. Com este modelo, você pode visualizar quatro sinais 
em formato HD 1080 usando um só monitor UHD.

Controle de imagens em alta resolução
O Blackmagic MultiView 4 não só é compatível com telas que 
oferecem uma resolução HD de 1080 pixeis, mas também com 
modelos que permitem visualizar conteúdos em defi nição UHD 
2160p. Quando o dispositivo é usado com este tipo de televisões, a 
nitidez das imagens é extraordinária, já que essa defi nição é quatro 
vezes maior do que o material em formato HD 1080. Portanto, você 
dispõe de quatro monitores independentes com qualidade 
excepcional em apenas uma tela.

Quatro monitores independentes 
Cada um dos quadrantes em que a tela é dividida funciona como um 
monitor independente graças à função de resincronização em cada 
entrada. Isto permite-lhe ver simultaneamente em um único televisor 
sinais com diferentes formatos e defi nições, tais como NTSC, PAL, 
720p, 1080i, 1080p e 2160p30.

Conexões profi ssionais
O Blackmagic MultiView 4 inclui quatro entradas 6G-SDI que 
suportam diferentes velocidades de transmissão, e as saídas 
derivadas também facilitam a conexão do dispositivo a qualquer tipo 
de equipamento SD, HD ou UHD. Além disso, a porta Ethernet 
possibilita ativar diferentes funções a partir de qualquer computador 
que faça parte da mesma rede. De forma alternativa, você pode 
instalar um Smart Panel Teranex Mini para ter acesso a vários 
controles facilmente.

No estúdio ou em locações
Ver várias imagens em uma única tela é extremamente útil em salas 
de controle que recebem diferentes sinais, ou ao fi lmar em locações 
quando o espaço é limitado e não há lugar para múltiplos monitores. 
Desta maneira, não é necessário portar numerosos dispositivos, 
dezenas de cabos e fontes de alimentação adicionais para ver todos 
os sinais de vídeo.

Monitoramento simultâneo de fontes em diferentes defi nições 
com o novo Blackmagic MultiView 4

www.blackmagicdesign.com/br

Blackmagic MultiView 4  US$495
Blackmagic MultiView 16  US$1,495
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tempo, sem problemas de sincronis-
mo. Isso é importante porque mos-
trou como os profissionais broadcast 
precisam cada vez mais mergulhar no 
mundo IP na realidade das emissoras 
e como estes precisam trabalhar as 
duas situações e mundos”.
Vilarinho afirmou, por último, que 

“a UM é agnóstica, não importa o 
que o futuro tem reservado para nós, 
ela está preparada para as novas tec-
nologias de produção e as mudanças 
na captação que possam vir a ser 
criadas”, finalizou.

Mundo IP
A Grass Valley, empresa do grupo 

Belden, chegou a Las Vegas com foco 
total nas tecnologias IP e nos impac-
tos da transição do SDI ao IP na in-

dústria de broadcast. A linha i – uma 
completa plataforma de integração 
IP – foi o destaque da companhia.
Marco Lopez, Presidente da Grass 

Valley, afirmou que a mudança está 
a caminho e está transformando a 
indústria com novas tecnologias e 
novas formas de consumo de con-
teúdos, e para isso é preciso novas 
formas de distribuição. “Este é o mo-
mento da transição. Da mudança”, 
e, nesse ponto, a Grass Valley “tem 
soluções em toda a cadeia produtiva 
audiovisual para avançar neste mo-
mento de transição”.
“Em 2015 investimos mais de  

68 milhões, desenvolvemos 21 novas 
estratégias de mercados e avança-
mos na mudança, uma mudança que 
se acelera dia a dia e que até 2020 

mudará toda a cadeia produtiva da 
indústria” afirmando que mudaram 
os tempos. “As mudanças em 1972 
sucediam em mais de três décadas, 
hoje temos etapas de 4 anos”.
“Nossa oferta passa por um work-

flow HD/4K/HDR, baseado no Glass-
to-Glass IP, a Media Digital e a sua se-
gurança cibernética na distribuição de 
conteúdo em plataformas VOD, que é 
uma coisa que tem de se começar a 
discutir no mercado audiovisual”, afir-
mou o executivo em Las Vegas. 
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O 8K cada vez mais desenvolvido, e a 
indústria trabalhando nesta direção, 
tanto que já foram apresentadas telas 
que suportam esta tecnologia 

A Realidade Virtual (VR) tomou conta dos pavilhões da NAB

Gordon Smith, presidente da NAB e David Ross, CEO da Ross 
Video, posaram para a Revista da SET durante o encontro 
de ambos no estande da marca canadense
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diretor de Marketing da SET, durante a NAB 2016
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tempo, sem problemas de sincronis-
mo. Isso é importante porque mos-
trou como os profissionais broadcast 
precisam cada vez mais mergulhar no 
mundo IP na realidade das emissoras 
e como estes precisam trabalhar as 
duas situações e mundos”.
Vilarinho afirmou, por último, que 

“a UM é agnóstica, não importa o 
que o futuro tem reservado para nós, 
ela está preparada para as novas tec-
nologias de produção e as mudanças 
na captação que possam vir a ser 
criadas”, finalizou.

Mundo IP
A Grass Valley, empresa do grupo 

Belden, chegou a Las Vegas com foco 
total nas tecnologias IP e nos impac-
tos da transição do SDI ao IP na in-

dústria de broadcast. A linha i – uma 
completa plataforma de integração 
IP – foi o destaque da companhia.
Marco Lopez, Presidente da Grass 

Valley, afirmou que a mudança está 
a caminho e está transformando a 
indústria com novas tecnologias e 
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teúdos, e para isso é preciso novas 
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mento da transição. Da mudança”, 
e, nesse ponto, a Grass Valley “tem 
soluções em toda a cadeia produtiva 
audiovisual para avançar neste mo-
mento de transição”.
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to-Glass IP, a Media Digital e a sua se-
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conteúdo em plataformas VOD, que é 
uma coisa que tem de se começar a 
discutir no mercado audiovisual”, afir-
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Lopez argumentou, ainda, que o 
futuro passa por “produções IP que 
sejam trabalhadas em Data Centers 
com interfaces nativas IP que pos-
suam a tecnologia necessária para 
seu desenvolvimento e sejam ágeis 
e flexíveis. Os Data Centers devem 
ter pouca latência, ser programáveis 
e verticais, e devem ter acesso de 
muitos canais de forma simultânea”, 
complementou. 
O vice-presidente da Grass Valley na 

América Latina, Leonel da Luz, disse à 
Revista da SET que um dos destaques 
de exibição da marca foi o GV Node, 
uma plataforma de Data Center para 
broadcasting com processador A/V 
IP, distribuição de routing integrando 
e reduzindo processos e baixando a 
complexidade e os custos. Ele expli-
cou, ainda, que estes processos já 
não dependem da distribuição, mas 

sim do processo em si, porque a solu-
ção integrada com a distribuição é fa-
cilmente escalável. Para isso, a Grass 
Valley se associou à Cisco.
Da Luz disse que, para 2016, a em-

presa garantiu aos seus clientes uma 
plataforma de produção end-to-end 
em 4K, e avança para a solução GV 
Production que minimiza o tempo de 
produção das emissoras. O executivo 
destacou, por fim, a câmera LDX 86N 
Series, um dispositivo 4K nativo com 
HDR Plus nativo, e o GV Korona, um 
switcher compacto. A primeira é uma 
evolução da linha de câmeras LDX 86, 
que permite aos usuários capturarem 
imagens em 4K nativo sem compro-
meter a performance das imagens em 
aplicações 3G/HD.  Construída para 
operar em 2/3’’, a solução desenvolvi-
da pela empresa possibilita uma reso-
lução UHD em 16:9, utilizando lentes 

sem cropping ou efei-
tos de zoom.
A nova câmera cap-

ta três gerações de 
imagens nativas em 
4K mediante o Sen-
sor XensiumHAWK 
CMOS, que suportam 
resolução total nativa 
3840x2160 4K e ofere-
cem uma tecnologia de 
pixel único chamada 
DPMUltra (Dynamic Pi-
xel Management), per-
mitindo que forneçam 

captação nativa HD de 1920x1080, 
sem as desvantagens intrínsecas de 

aquisi-
ção 4K, 
tais como 
fechamento 
do obturador e 
sensibilidade diminuída.
Importante ressaltar que a Grass 

Valley afirma trabalhar em conjunto 
com a Sony para determinar um pa-
drão comum na indústria para a utili-
zação das redes IP e na promoção do 
padrão HDR, “porque trabalhamos 
juntos para o futuro da indústria e 
do HDR como padrão definido”, con-
cluiu Leonel da Luz.

Rio 2016 em destaque
A EVS anunciou, na NAB 2016, a 

inauguração de um novo prédio na 
cidade de Liege, na Bélgica, onde 
integrou tecnologia e suporte ao 
consumidor, avançando cada vez 
mais no mercado e constituindo-se 
uma das grandes marcas. Outro dos 
destaques da feira foi a apresenta-
ção oficial de Alfredo Cabrera, que 
assumiu como VP de Vendas para 
América Latina da companhia com o 
objetivo de consolidar a empresa na 
região.
Em coletiva de imprensa, Muriel 

De Lathouwer, CEO de EVS, afirmou 
à Revista da SET que a empresa 
continua apostando na produção 
de eventos ao vivo e que os Jogos 
Olímpicos Rio 2016 serão muito im-
portantes.  
Muriel anunciou que a EVS conti-

nua desenvolvendo tecnologias para 
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LDX 86, uma câmera 4K nativa, 
construída para operar em 2/3’’

Revista da SET em destaque 
no painel dos MediaPartners 
da NAB 2016 

A Revista da SET, acompanhando as tendências tecnológicas,  
inovou e realizou uma série de entrevistas na cobertura do Con-
gresso da NAB e do NABShow 2016 por meio do aplicativo Peris-
cope, que possibilita transmissão de áudio e vídeo em tempo real 

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra



18   REVISTA DA SET  |  Maio 2016

Lopez argumentou, ainda, que o 
futuro passa por “produções IP que 
sejam trabalhadas em Data Centers 
com interfaces nativas IP que pos-
suam a tecnologia necessária para 
seu desenvolvimento e sejam ágeis 
e flexíveis. Os Data Centers devem 
ter pouca latência, ser programáveis 
e verticais, e devem ter acesso de 
muitos canais de forma simultânea”, 
complementou. 
O vice-presidente da Grass Valley na 

América Latina, Leonel da Luz, disse à 
Revista da SET que um dos destaques 
de exibição da marca foi o GV Node, 
uma plataforma de Data Center para 
broadcasting com processador A/V 
IP, distribuição de routing integrando 
e reduzindo processos e baixando a 
complexidade e os custos. Ele expli-
cou, ainda, que estes processos já 
não dependem da distribuição, mas 

sim do processo em si, porque a solu-
ção integrada com a distribuição é fa-
cilmente escalável. Para isso, a Grass 
Valley se associou à Cisco.
Da Luz disse que, para 2016, a em-

presa garantiu aos seus clientes uma 
plataforma de produção end-to-end 
em 4K, e avança para a solução GV 
Production que minimiza o tempo de 
produção das emissoras. O executivo 
destacou, por fim, a câmera LDX 86N 
Series, um dispositivo 4K nativo com 
HDR Plus nativo, e o GV Korona, um 
switcher compacto. A primeira é uma 
evolução da linha de câmeras LDX 86, 
que permite aos usuários capturarem 
imagens em 4K nativo sem compro-
meter a performance das imagens em 
aplicações 3G/HD.  Construída para 
operar em 2/3’’, a solução desenvolvi-
da pela empresa possibilita uma reso-
lução UHD em 16:9, utilizando lentes 

sem cropping ou efei-
tos de zoom.
A nova câmera cap-

ta três gerações de 
imagens nativas em 
4K mediante o Sen-
sor XensiumHAWK 
CMOS, que suportam 
resolução total nativa 
3840x2160 4K e ofere-
cem uma tecnologia de 
pixel único chamada 
DPMUltra (Dynamic Pi-
xel Management), per-
mitindo que forneçam 

captação nativa HD de 1920x1080, 
sem as desvantagens intrínsecas de 

aquisi-
ção 4K, 
tais como 
fechamento 
do obturador e 
sensibilidade diminuída.
Importante ressaltar que a Grass 

Valley afirma trabalhar em conjunto 
com a Sony para determinar um pa-
drão comum na indústria para a utili-
zação das redes IP e na promoção do 
padrão HDR, “porque trabalhamos 
juntos para o futuro da indústria e 
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a produção 4K e a produção ao vivo. 
“Se bem o foco é ao vivo, como esta-
mos em transição, o sistema IP 4 Live 
que torna possível as transmissões 
“Live” sem ter que se recorrer à com-
pra de todo o aparato tecnológico, 
será um dos principais eixos de traba-
lho em 2016 porque é necessário dar 
um suporte aos nossos clientes na 
sua transição para o IP”, por isso, re-
afirmou, a empresa faz parte da AIMS 
(Aliança para soluções de Media IP).
Referindo-se ao Brasil, e aos gran-

des eventos esportivos do ano, a exe-
cutiva lembrou que a companhia terá 
destaque na transmissão da Euro2016, 
na França, e nos Jogos Olímpicos Rio 
2016, em que será utilizado o servidor 
XT3 Channel Max, cujo principal obje-
tivo é ter mais canais em super slow 
motion, e funcionar em uma platafor-
ma nativo 4K e 1080p. Ainda foi apre-
sentado o Multireview, um sistema 
que será utilizado no Brasil e pode 
ser utilizado até com 40 câmeras.
A empresa anunciou a parceria com 

a Host Broadcast Services (HBS) - 
empresa da FIFA TV - para a “The 
Broadcast Academy”, que terá como 
principal objetivo formar profissionais 
que trabalhem nos grandes eventos 
esportivos, como os mundiais de fu-
tebol da FIFA. “Esta é a oportunida-
de de aprender, inovar e criar novos 
profissionais que trabalhem no mer-
cado”, finalizou Muriel.
A EVS não foi a única empresa a 

apresentar soluções escaláveis e flexí-

veis ao mercado. A Riedel in-
formou à Revista da SET que 
trabalha no desenvolvimento 
de uma Unidade Móvel 4K 
que estará presente nos Jo-
gos Olímpicos Rio 2016 que 
tem como base a matriz Me-
diorNET descentralizada que 
permitirá controlar uma uni-
dade de produção com mais 
de 40 câmeras e que pode, 
segundo explicou Fabiano 
Botoni, diretor de vendas 

internacionais de Riedel para América 
do Sul, trabalhar como uma única OB-
Van ou como duas, já que “são duas 
que podem ser integradas em apenas 
uma, permitindo maior capacidade de 
captação, corte e repetições”.
Botoni afirmou que a principal van-

tagem desse tipo de unidades é que 
“cada MediorNET é uma única matriz 
de distribuição, mas que pode ser inte-
grada a outras”, gerando maior fluxo, 
maior flexibilidade e, sobretudo, redu-
ção de espaço nas unidades móveis. 
“Nosso objetivo é mostrar que é possí-
vel reduzir o número de portas de uma 
matriz e desta forma torná-la mais efi-
ciente e escalável, tanto que até pode-
mos tornar a produção remota”.
O destaque da marca na NAB 2016 

foi a rede de distribuição MicroN, que 
possui alta densidade e integra o flu-
xo de conteúdos em tempo real gera-
do pelo MediorNet. “O MicroN pode 
ser utilizado para criar um sistema de 
routing (roteamento) descentralizado 
que distribui os sinais e elimina qual-
quer ponto de falha dentro do Medior-
Net”, afirmou Botoni. A rede trabalha, 
ainda, de forma stand-alone em até 
dois equipamentos em uma mesma 
rede para conexão ponto a ponto.
Em uma única unidade de rack, o 

MicroN pode oferecer interface para 
múltiplos sinais de áudio, vídeo e 
dados. Conta com 12 entradas e sa-
ídas SDI, 2 portos ópticos MADI, 1 
porto Ethernet, um de configuração e 
outro para realização de sincroniza-
ção tanto na entrada como na saída, 
suportando vídeo de alta velocidade 
de até 10G, sinais de vídeo 3G, áudio 
MADI e Ethernet.

O executivo disse à reportagem da 
Revista da SET que o objetivo da 
empresa é avançar com soluções 
de hardware cada vez mais básicas,  
que possam ser escaláveis e flexíveis 
pelas suas soluções de software. Por 
exemplo, “um painel de intercomu-
nicação pode transformar-se com o 
MicroN em um roteador. O Hardware 
sempre existirá, mas a diferença é 
que com o software permitimos que 
o cliente melhore o trabalho e as 
condições de utilização da aplicação, 
já que, no geral, o hardware é ativa-
do por uma solução de software”. n

Edição em São Paulo, Gabriel Cortez 

Fernando Carlos Moura é professor  
do curso de Jornalismo da Escola  
de Comunicação e Educação  
da Universidade Anhembi Morumbi (UAM)

NAB 2016

Riedel desembarcou em Las Vegas 
com o objetivo de criar uma disrupção 
no mercado. Na foto, Fabiano Botoni 
(diretor de vendas internacionais 
de Riedel para América do Sul) junto 
ao que a empresa afirma ser a “velha 
matriz de produção de vídeo, uma 
matriz que precisa ser descentralizada 
e permita distribuir sinais de forma 
flexível e escalável

Alfredo Cabrera, novo VP de Vendas 
para América Latina da EVS e Muriel 
De Lathouwer, CEO de companhia na 
coletiva de imprensa da multinacional
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Louis Hernandez, CEO da Avid, fez um balanço dos 
primeiros três anos do Avid Connect em Las Vegas, dois 
dias antes do começo da NAB 2016, e ressaltou o cres-
cimento da marca. “O que começou como um sonho 
transformou-se numa realidade” em um mundo de pro-
fundas transformações, no qual a mudança é impreterí-
vel para continuar o desenvolvimento audiovisual.

“A plataforma global é a real transformação da indústria”, 
e isso foi possível pela “Avid Costumer Association”, com 
Pro Tools, Media Composer, Inews Interplayer e ISI juntos, 
em uma mesmo ecossistema, e a Media Central Plataform 
possibilitando uma plataforma global na nuvem que traba-
lha na “individual Astris, Creative Team e Media Enterprise”.

Tudo isso, disse Hernandez, pensando na junção de 
“mercado, suites de artistas, e suite de estúdios – com a 
inclusão real da ORAD na plataforma de Avid” gerando no 
ano mais de 200 mil novos usuários de Avid no mundo e 
o desenvolvimento de mais de 2100 Asset Management 

para usuários. Para isso, o 
CEO da Avid mostrou alguns 
exemplos, entre eles, a TVNZ 
(TV pública da Nova Zelân-
dia) onde foi implantado um 
newsroom completo, e falou 
da Televisa do México, onde 

foi implantada uma plataforma para a produção de tele-
novelas com um sistema de Disaster Recovery “para evitar 
que nunca mais a produção de telenovelas pare”.

Hernandez destacou, ainda, o sucesso das soluções 
apresentadas em 2015, como por exemplo, a ISIS e a Ve-
nue SL6 e como ela foi implantada em diversas emisso-
ras e produtoras de conteúdos no mundo.

A Avid destacou o conceito colaborativo na nuvem do 
novo Pro Tools 15 e mostrou como já é possível ter video- 
chat dentro da própria plataforma e ouvir, por exemplo, 
a George Harris ao vivo de sua casa na Inglaterra.

Para 2016, disse o CEO de Avid, “é preciso estar pre-
parado para as transições e estamos em um momento 
de profundas transições”, por isso um dos destaques da 
marca é “a possibilidade de integração da criação, distri-
buição, eficiência e maximização do valor investido (As-
set Value)”,  transformando tudo para a Era do Broadband 
que gerou” novas formas e oportunidades na distribui-
ção e visualização dos conteúdos produzidos” para as 
quais é preciso pensar em “plataformas para hoje e para 
os próximos anos” porque “esse é a grande mudança, a 
mudança do consumo”.

O futuro, na opinião de Hernández, passa por plata-
formas colaborativas com capacidade de interconexão 
e interação, para um ecossistema que permita a inte-
ração e conectividade através do MediaCentral/UX e o 
Connectivity Toolkit para facilitar o trabalho dos usuá-
rios da plataforma. E dentro do MediaCentral mostrou 
junto de empresas parceiras soluções tecnológicas que 
podem ser integradas à plataforma para, por exemplo, 
soluções de newsroom, ou a inclusão do Adobe Premier 
na plataforma.

A empresa anunciou a integração do Adobe Premiere à plataforma Media Central e às novas soluções 
para grafismo desenvolvidas após a fusão com a Orad.

Avid Everywhere inclui novos parceiros

s

Avid destacou o conceito  
colaborativo na nuvem do 
novo Pro Tools 15 e mostrou 
como já é possível ter  
videochat dentro da própria 
plataforma e ouvir, por 
exemplo, a George Harris 
ao vivo desde a sua casa na 
Inglaterra

Louis Hernandez, CEO da Avid 
e XXXX apresentando Avid 
Nexis
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Finalmente, pela primeira vez no Avid Connect após a 
compra da Orad, Hernandez mostrou a integração com 
a empresa e as novas funcionalidades que a companhia 
terá com a fusão entrando no mundo do grafismo, ce-
nários virtuais e soluções para transmissões esportivas 
com a apresentação de novas soluções, entre elas o Avid 
4Designer, o Avid Spark, o Avid Maestro para integrar 
plataformas no MediaCentral; o Avid PlayMaker para re-
petições em vídeo HD e 4K, e capacidade de playout de 
imagens em super slow motion.

Apresentou, ainda, o Avid Nexis, um “Media-savy Colla-
boration, a nova geração em storages inteligentes. O pri-
meiro e específico storage para a indústria audiovisual, 
pensado e desenvolvido para trabalhar de forma cola-
borativa”, finalizou o CEO de Avid. n

Congresso NAB: Quanto mais inovações, mais importante 
é a TV aberta

Como em todos os anos, o congresso da NAB tem sua 
abertura em uma solenidade oficial com o pronuncia-
mento do presidente da instituição, Gordon Smith. Sua 
fala não apenas cumpre um protocolo oficial. Na verda-
de, dita o tema principal do congresso, se não de forma 
clara e objetiva, com certeza informa os pormenores, o 
que está nas entrelinhas, ou o que está nos bastidores, 
que desafiam a Televisão aberta americana.

Logo de início, Smith lembrou que este é um ano im-
portante para os Estados Unidos e para as emissoras de 
TV. É ano de eleição presidencial, período fértil para os 
broadcasters e tempo de colocar à mesa os interesses de 
cada setor. Tempo de negociar. “Já posso sentir a energia 
e emoção que trouxe você para este congresso. Um en-

tusiasmo nascido em parte pelo fato de que este ano é 
um ano de eleição presidencial”, afirmou Smith, fazendo 
a plateia aplaudi-lo.

Não há outra indústria no mundo como a radiodifusão. 
Nenhuma outra indústria tem, na sua essência, um foco 
tão abrangente no sentido de levar as comunidades uni-
das e servir ao bem público. Mas nem tudo são flores 
para a TV norte-americana. As inúmeras inovações tec-
nológicas e distributivas de conteúdo audiovisual pres-
sionam a radiodifusão nos EUA e seu valioso espaço no 
espectro eletromagnético. O leilão das faixas de frequ-
ência está no início a pressão para que estas faixas sejam 
utilizadas para telefonia móvel é muito grande.

“Ultimamente, alguns membros do FCC ficaram tão 
encantados com a banda larga móvel e com o Vale do 
Silício que as escolhas políticas da Comissão têm invo-
luntariamente nos colocado em uma rota de colisão 
desnecessária entre duas Américas – uma onde o futuro 
de vídeo está disponível para aqueles que podem pagar, 
e a outra para aqueles que não podem”, disse.

Smith também chamou, novamente, a atenção para o 
fato de que a TV aberta ainda é a única capaz de pres-
tar serviços e conteúdo locais de um para muitos. E este 
tem que ser um ponto a ser levado em consideração.

A televisão tem um papel social, aqui nos Estados Uni-
dos, bem como no Brasil. Não se pode olhar para esta in-
dústria apenas pelo lado econômico ou tecnológico, mas 
pela importância de sua atuação na preservação da de-
mocracia. Portanto, quanto mais inovações tecnológicas 
que personalizam o conteúdo e fragmentam a audiência, 
mas necessária é uma televisão, aberta, gratuita e livre. n

por Francisco Machado Filho 

Gordon Smith - Presidente e CEO da NAB. “Não há outra 
indústria no mundo como a Radiodifusão. Nenhuma outra 
indústria tem na sua essência, unir as comunidades e 
servir bem o público em geral”

Louis Hernandez, CEO da Avid 
e Guilherme Silva, CEO 
da CIS Group durante 
o Avid Connect em Las Vegas
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Seminário Sony Brasil

Luis Fabinchak, gerente general da Sony Brasil, afirmou 
aos brasileiros presentes na NAB 2016 que a “Sony tra-
balha para criar soluções integradas para a produção de 
conteúdo que vão desde a captação até a distribuição”, 
sempre pensado em um workflow completo em 4K.

Luiz Padilha, VP da Sony para América Latina, lembrou 
que o continente passa por momentos difíceis e, por 
isso, “a motivação é maior. Temos de continuar atuali-
zando a tecnologia e não podemos deixar os problemas 
econômicos influírem nisso. Nessa situação, estamos 
sempre atentos para a implementação de novos produ-
tos com ajuda aos nossos usuários”, frisou.

“Imagem, IP e workflow são os pilares da Sony na NAB 
2016. A principal novidade é a HDC-4800, uma câmera 
topo de linha, de gama K, que tem sido um sucesso. 
Em 3 anos e meio, vendemos mais de 6500 unidades 
no mundo inteiro e já temos mais de 200 sendo utiliza-
das no Brasil, o que coloca o país entre os principais do 
mundo produzindo conteúdo com este tipo de câme-
ras”, afirmou.

Padilha ressaltou, ainda, que hoje o HDR é um dos pi-
lares da Sony, porque já temos workflow completo com 
uma câmera gravando ao vivo com esta tecnologia. Disse, 
também, que na base do IP, o exemplo da unidade móvel 
da Globo é um dos principais pontos destaque neste ano.

Alem disso, destacou os 70 anos da Sony e lembrou de 
sua trajetória na empresa: “em agosto completo 35 anos 
na Sony, anos nos quais contei com a colaboração dos 
broadcasters brasileiros que tanto me apoiaram, tanto 

que já vejo aqui a segunda geração de muitas emissoras 
o que me enche de orgulho por ter ajudado”, concluiu.

Felipe Sequeira, gerente de vendas da multinacional, 
anunciou os principais projetos realizados no Brasil, para 
a Casablanca, o SBT e a Globo com a unidade móvel 4K/
IP e a ODA para integrar e digitalizar uma parte do con-
teúdo de entretenimento da emissora; TV Gazeta, a Fox 
Sports, e a expansão da Globosat com 2 câmeras HDC-
4300 para a produção da programadora, e, finalmente, 
com a TV Justiça e mais 10 afiliadas com soluções de 
switchers, câmeras e workflows.

O especialista de suporte para ventas da Sony Brasil, 
Erick Soares analisou as 4 frentes de trabalho com solu-
ções IP, eficiência de fluxos de trabalho, HDR e 4K mains-
tream e argumentou que, “hoje, na área de captação 
temos uma convergência entre a área comercial e a do-
méstica com uma linha de câmeras como, por exemplo, 
as câmeras fotográficas em 4K como as Alpha 7S e 7S II”.

Outro dos destaques foi o XDCAM Air, uma plataforma 
que permite envio de conteúdo através da nuvem por 
meio de equipamentos que possam enviar imagens por 
meio de “live streaming mediante o 4G com uma latência 
mínima com modelos wireless que permitam a contri-
buição ao vivo”.

Para cinema, o executivo apresentou a AXS-R7 com 
capacidade para 4k a 120 fps com HFR e cartões com 
maior velocidade de gravação. Para esportes e produ-
ção ao vivo, Soares afirmou que, hoje, não só temos de 
pensar na qualidade, mas, também, na “maior resolução 
com quantidade de Bit de pelo menos 16, sendo este 
um salto importante. E, ainda, espectro de cor saltando 
do Rec.709, em 4K, para o espectro de cor Rec.2020, com 
maior riqueza de preservação e que, associado ao HDR, 
aumenta o volume de cor e a sensação de realidade”. n

Luiz Padilha (Sony) afirmou que a segunda geração do 
sistema ODA (Optical Disc Archive Tecnology) da empresa 
“são o futuro. A introdução do Memnon Archiving  
Services com a unidade de reprodução ODS-D280U  
(stand-alone USD Drive), o ODS-D280F (Fibre-channel 
Library drive unit), e o ODC3300R (Unidade de memória) 
mostram o amadurecimento da tecnologia” 

Roberto Franco (SBT/SET), Luiz Padilha (Sony) 
e Fernando Bittencourt (SET) durante o Seminário da Sony 
Brasil em Las Vegas
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C
omo todos os anos, o con-
gresso da National Associa-
tion of Broadcasters (NAB) 
tem sua abertura em uma 

solenidade oficial com o pronuncia-
mento do presidente e CEO da ins-
tituição, Gordon Smith. Sua fala não 
apenas cumpre um protocolo oficial. 
Na verdade, dita o tema principal do 
congresso. Se não de forma clara e 
objetiva, com certeza informa os por-

menores, o que está nas entrelinhas, 
nos bastidores e indica o posiciona-
mento do setor broadcaster america-
no. E, mais uma vez, Smith destacou 
em seu discurso que a televisão é 
vital para a democracia e, seus ser-
viços, essenciais para a segurança e 
o bem-estar dos americanos em mo-
mentos de crise e catástrofes. 
“Não há outra indústria no mundo 

como a radiodifusão. Nenhuma outra 

indústria tem, na sua essência, um 
foco tão abrangente no sentido de 
levar as comunidades unidas e servir 
ao bem público”, afirmou Smith, re-
conhecendo, porém, que o momento 
é delicado. As inúmeras inovações 
tecnológicas e distributivas de con-
teúdo audiovisual pressionam a ra-
diodifusão nos Estados Unidos e seu 
valioso espaço no espectro eletro-
magnético. 

Televisão broadcasting 
inova no mundo todo 
para não morrer

Por Francisco Machado Filho

Concorrência com serviços On Demand e disputa pelo espectro 
forçam a indústria televisiva a se reinventar e a  deixar de vez 
a “era analógica”
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“Ultimamente, alguns membros da 
Federal Communications Commission 
(FCC) ficaram tão encantados com a 
banda larga móvel e com o Vale do 
Silício que as escolhas políticas da 
Comissão têm involuntariamente nos 
colocado em uma rota de colisão des-
necessária entre duas Américas – uma 
onde o futuro de vídeo está dispo-
nível para aqueles que podem pagar, 
e a outra para aqueles que não po-
dem”, disse. Smith também chamou, 
novamente, a atenção para o fato de 
que a TV aberta ainda é a única capaz 
de prestar serviços e conteúdo locais 
de um para muitos. E este tem que 
ser um ponto importante, pois se tor-
na um diferencial entre um sistema 
aberto de informação e entretenimen-
to e um serviço pago. 
Mas, não basta ter uma visão ape-

nas do caráter social e democrático 
da televisão. A sociedade mudou, 
está mais fragmentada, possui hoje 
demandas diferentes daquelas que 
a caracterizavam no período de ouro 
da televisão analógica. Mesmo a tele-
visão sendo um setor vital para qual-
quer sociedade, ela tem que inovar, 
se adequar ao novo contexto social 
e tecnológico de uma audiência cada 
vez mais fragmentada e conectada. 
Ou seja, ela tem que evoluir se não, 
certamente morrerá. 
No texto abaixo, elencamos algu-

mas tecnologias que foram apresen-

tadas e discutidas durante o Con-
gresso NAB 2016. Elas demonstram 
que a televisão está buscando essa 
evolução, que além de técnica, é 
também de gestão. Algumas dessas 
tecnologias proporcionam novos 
modelos de negócios para o setor 
broadcaster e, assim, garantem a 
sustentabilidade desta grande e 
complexa indústria. 

ATSC 3.0
O grande passo que a televisão 

americana está dando é o desen-
volvimento de um novo padrão de 
televisão: o ATSC 3.0. Um padrão 
que corrige algumas limitações do 
padrão anterior que deixaram a TV 
americana quase obsoleta. 
Durante a década de 1990, os Es-

tados Unidos desenvolveram um 
sistema de transmissão que privi-
legiava uma demanda específica: a 
alta definição da imagem e do som.  
O mundo ainda não conhecia os dispo-
sitivos móveis como os tabletes e os 
smartphones e a audiência ainda era 
mais homogênea do que a atual. Mas 
essa realidade mudou drasticamente.  
A audiência se fragmentou e a alta 
definição da imagem já não é mais o 
principal atrativo para uma socieda-
de altamente conectada, interessada 
cada vez mais na mobilidade e na 
oferta de conteúdo On Demand. Ou 
seja, o ATSC 1.0 se tornou obsoleto. 

“Não havia outra alternativa para 
a indústria de televisão americana a 
não ser desenvolver outro sistema, 
pois o padrão atual está distante da 
realidade e do contexto da socieda-
de atual”, afirmou Liliana Nakone-
chnyj, diretora internacional da SET, 
que estava presente na sessão ATSC 
3.0 – It’s More than Just Television – 
no domingo 17 de abril de 2016, nas 
conferências pré-congresso do en-
contro anual da NAB em Las Vegas. 
O ATSC 3.0 está sendo conside-

rado um novo recomeço para a TV 
norte-americana. E não se trata de 
uma frase de marketing, pois as ino-
vações que o novo sistema oferece 
podem ser consideradas, de fato, um 
“novo recomeço”, pois permitirão à 
indústria de televisão oferecer seu 
conteúdo dentro das características 
e demandas da audiência atual. O 
sistema tem seu foco direcionado 
para o transporte por IP, Ultra Defi-
nição, mobilidade e publicidade seg-
mentada via SFN – single frenquecy 
network. Quando implantado será 
um padrão mais flexível e adaptável. 
Entre outras coisas, fornecerá um 
custo efetivo de um para muitos pela 
plataforma IP; mobilidade, novos 
serviços, capacidade de direcionar 
publicidade para alvos específicos 
e aprimorar o sistema de alerta de 
catástrofes. 
“É um avanço significativo e nós 

do Brasil temos que olhar para o 
desenvolvimento deste sistema, pois 
em alguns pontos, ele avança em 
relação ao padrão brasileiro, que é 
muito bom, mas que provavelmente 
em um futuro bem próximo, teremos 
também que discutir e definir que 
tipo de televisão vamos ter quando 
esse futuro chegar”, afirmou Liliana.
Ponto a ser destacado é que o 

novo padrão não será obrigatório. 
As emissoras poderão escolher se 
adotam ou não o novo sistema. Isso 
é muito importante para as emisso-
ras locais, que não serão obrigadas 
a fazer os investimentos necessários 
caso entendam que o mercado em 
que atuam não dará o retorno neces-
sário sobre estes investimentos. 
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Olímpio Franco (Presidente da SET) e Liliana Nakonechnyj (Diretora Internacional 
da SET) presentes na sessão que discutiu as inovações do padrão ATSC 3.0
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aberto de informação e entretenimen-
to e um serviço pago. 
Mas, não basta ter uma visão ape-

nas do caráter social e democrático 
da televisão. A sociedade mudou, 
está mais fragmentada, possui hoje 
demandas diferentes daquelas que 
a caracterizavam no período de ouro 
da televisão analógica. Mesmo a tele-
visão sendo um setor vital para qual-
quer sociedade, ela tem que inovar, 
se adequar ao novo contexto social 
e tecnológico de uma audiência cada 
vez mais fragmentada e conectada. 
Ou seja, ela tem que evoluir se não, 
certamente morrerá. 
No texto abaixo, elencamos algu-

mas tecnologias que foram apresen-

tadas e discutidas durante o Con-
gresso NAB 2016. Elas demonstram 
que a televisão está buscando essa 
evolução, que além de técnica, é 
também de gestão. Algumas dessas 
tecnologias proporcionam novos 
modelos de negócios para o setor 
broadcaster e, assim, garantem a 
sustentabilidade desta grande e 
complexa indústria. 

ATSC 3.0
O grande passo que a televisão 

americana está dando é o desen-
volvimento de um novo padrão de 
televisão: o ATSC 3.0. Um padrão 
que corrige algumas limitações do 
padrão anterior que deixaram a TV 
americana quase obsoleta. 
Durante a década de 1990, os Es-

tados Unidos desenvolveram um 
sistema de transmissão que privi-
legiava uma demanda específica: a 
alta definição da imagem e do som.  
O mundo ainda não conhecia os dispo-
sitivos móveis como os tabletes e os 
smartphones e a audiência ainda era 
mais homogênea do que a atual. Mas 
essa realidade mudou drasticamente.  
A audiência se fragmentou e a alta 
definição da imagem já não é mais o 
principal atrativo para uma socieda-
de altamente conectada, interessada 
cada vez mais na mobilidade e na 
oferta de conteúdo On Demand. Ou 
seja, o ATSC 1.0 se tornou obsoleto. 

“Não havia outra alternativa para 
a indústria de televisão americana a 
não ser desenvolver outro sistema, 
pois o padrão atual está distante da 
realidade e do contexto da socieda-
de atual”, afirmou Liliana Nakone-
chnyj, diretora internacional da SET, 
que estava presente na sessão ATSC 
3.0 – It’s More than Just Television – 
no domingo 17 de abril de 2016, nas 
conferências pré-congresso do en-
contro anual da NAB em Las Vegas. 
O ATSC 3.0 está sendo conside-

rado um novo recomeço para a TV 
norte-americana. E não se trata de 
uma frase de marketing, pois as ino-
vações que o novo sistema oferece 
podem ser consideradas, de fato, um 
“novo recomeço”, pois permitirão à 
indústria de televisão oferecer seu 
conteúdo dentro das características 
e demandas da audiência atual. O 
sistema tem seu foco direcionado 
para o transporte por IP, Ultra Defi-
nição, mobilidade e publicidade seg-
mentada via SFN – single frenquecy 
network. Quando implantado será 
um padrão mais flexível e adaptável. 
Entre outras coisas, fornecerá um 
custo efetivo de um para muitos pela 
plataforma IP; mobilidade, novos 
serviços, capacidade de direcionar 
publicidade para alvos específicos 
e aprimorar o sistema de alerta de 
catástrofes. 
“É um avanço significativo e nós 

do Brasil temos que olhar para o 
desenvolvimento deste sistema, pois 
em alguns pontos, ele avança em 
relação ao padrão brasileiro, que é 
muito bom, mas que provavelmente 
em um futuro bem próximo, teremos 
também que discutir e definir que 
tipo de televisão vamos ter quando 
esse futuro chegar”, afirmou Liliana.
Ponto a ser destacado é que o 

novo padrão não será obrigatório. 
As emissoras poderão escolher se 
adotam ou não o novo sistema. Isso 
é muito importante para as emisso-
ras locais, que não serão obrigadas 
a fazer os investimentos necessários 
caso entendam que o mercado em 
que atuam não dará o retorno neces-
sário sobre estes investimentos. 
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Olímpio Franco (Presidente da SET) e Liliana Nakonechnyj (Diretora Internacional 
da SET) presentes na sessão que discutiu as inovações do padrão ATSC 3.0

NAB 2016
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Televisão coreana transmite 4K 
em sinal aberto em 2017
A Coreia do Sul também está rea-

lizando ações que fazem evoluir a 
sua televisão. Para isso, antecipou o 
cronograma apresentado no congres-
so de 2015. Utilizando o padrão ATSC 
3.0 as emissoras coreanas serão as 
primeiras a transmitir regularmente 
em sinal aberto a resolução 4K. Este 
feito se deu a partir da formação de 
um consórcio entre emissoras, fabri-
cantes de equipamentos e governo. Já 
em 2017 a Coreia será o primeiro país 
a ter utilizado o padrão americano. 
A participação do governo nesta 

nova transição é um diferencial na 
Coreia. Quando o país realizou a tran-
sição para TV digital em 2012, o go-
verno forneceu set-top boxes para os 
espectadores que não tinham recepto-
res digitais. Este procedimento poderá 
ser novamente adotado para que as 
pessoas possam receber o sinal em 
Ultra Definição. Certamente, o grande 
lançamento da TV em 4K coreana se-
rão os Jogos Olímpicos de inverno em 
Pyeongchang no próximo ano. 

HDR
O 4K por si só não é a grande evo-

lução no que diz respeito à inovação 
que as emissoras estão buscando 
no quesito qualidade da imagem. A 
Sony apresentou no encontro SET e 
Trinta 2016, sua proposta para utili-
zação do High Dinamic Range (HDR). 
Este processamento da imagem ga-
rante um maior contraste entre luz e 
sombra e na definição de cor. Esta, 
aliás, é a grande preocupação da 
Sony: garantir o espectro de cor des-
de a captação até a exibição, aumen-
tando o volume de cor e fornecendo 
uma experiência de imagem muito 
próxima à realidade. O desafio é “ga-
rantir a preservação do HDR em toda 
a cadeia de produção e, com ela, ga-
rantir o range dinâmico que o olho 
humano pode enxergar”, destacou o 
representante da Sony, Erick Soares. 
A grande discussão da indústria 

está no padrão de transmissão que, 
hoje, está moldado para a transmis-
são SDR. “Estamos discutindo o OETF 
(SPMTE ST 2084) e EOTF (ITU-R /AIR 
STD B67) e como são combinadas as 

curvas de transmissão que tem a ver 
com como representamos a luz em 
uma tela”. Neste contexto, a propos-
ta da Sony é ter uma cadeia com-
pleta de produção com um workflow 
completo em 4K HDR BT.2020 S-Log3 
para, “desta forma, preservar a ca-
deia de produção e nela o HDR, que 
é o grande diferencial da tecnologia 
atual”, afirmou Soares. 

Global ITV
Um ponto considerável nesta busca 

pela inovação e pela evolução do au-
diovisual é que cada mercado procu-
ra encontrar a solução mais adequa-
da primeiramente para seu mercado 
interno e, posteriormente, tentando 
exportá-la para outros países. Isto, 
na verdade, gera uma grande oferta 
de padrões e de soluções que, em 
muitos casos, dificultam o comparti-
lhamento global de conteúdo. 
Atenta a esta realidade, a Escola 

Politécnica da USP coordenou um 
projeto que visava exatamente criar 
um dispositivo que pudesse intero-
perar com os sistemas e os padrões 
atuais: o projeto “Global ITV: intero-
perabilidade de sistemas de TV inte-
rativos e híbridos – Uma nova pro-
posta de avanço para o futuro”.
O protótipo resultante deste proje-

to foi apresentado na feira NabShow 
2016 pela equipe da Poli/USP lidera-
da pelo professor Dr. Marcelo Knöri-
ch Zuffo, convidado pela diretoria da 
NAB para apresentar os resultados 
obtidos com o desenvolvimento da 
pesquisa, a qual se materializou em 
parceria com outras universidades 
brasileiras, empresas e entidades 
europeias. O projeto foi contempla-
do na linha temática de aplicações e 
serviços de TV híbridos de transmis-
são e de banda larga na 2ª Chamada 
Brasil-EU nº 13/2012 do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), que integra o 
Programa de Cooperação Brasil-U-
nião Europeia em parceria com o Se-
venth Framework Programme (FP7).
O foco central do Global ITV foi 

oferecer uma plataforma de TV que 
propiciasse a interoperabilidade dos 
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Set-top box protótipo que possibilita 
a interoperabilidade entre vários 
sistemas e padrões televisivos
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em 2017 a Coreia será o primeiro país 
a ter utilizado o padrão americano. 
A participação do governo nesta 

nova transição é um diferencial na 
Coreia. Quando o país realizou a tran-
sição para TV digital em 2012, o go-
verno forneceu set-top boxes para os 
espectadores que não tinham recepto-
res digitais. Este procedimento poderá 
ser novamente adotado para que as 
pessoas possam receber o sinal em 
Ultra Definição. Certamente, o grande 
lançamento da TV em 4K coreana se-
rão os Jogos Olímpicos de inverno em 
Pyeongchang no próximo ano. 

HDR
O 4K por si só não é a grande evo-

lução no que diz respeito à inovação 
que as emissoras estão buscando 
no quesito qualidade da imagem. A 
Sony apresentou no encontro SET e 
Trinta 2016, sua proposta para utili-
zação do High Dinamic Range (HDR). 
Este processamento da imagem ga-
rante um maior contraste entre luz e 
sombra e na definição de cor. Esta, 
aliás, é a grande preocupação da 
Sony: garantir o espectro de cor des-
de a captação até a exibição, aumen-
tando o volume de cor e fornecendo 
uma experiência de imagem muito 
próxima à realidade. O desafio é “ga-
rantir a preservação do HDR em toda 
a cadeia de produção e, com ela, ga-
rantir o range dinâmico que o olho 
humano pode enxergar”, destacou o 
representante da Sony, Erick Soares. 
A grande discussão da indústria 

está no padrão de transmissão que, 
hoje, está moldado para a transmis-
são SDR. “Estamos discutindo o OETF 
(SPMTE ST 2084) e EOTF (ITU-R /AIR 
STD B67) e como são combinadas as 

curvas de transmissão que tem a ver 
com como representamos a luz em 
uma tela”. Neste contexto, a propos-
ta da Sony é ter uma cadeia com-
pleta de produção com um workflow 
completo em 4K HDR BT.2020 S-Log3 
para, “desta forma, preservar a ca-
deia de produção e nela o HDR, que 
é o grande diferencial da tecnologia 
atual”, afirmou Soares. 

Global ITV
Um ponto considerável nesta busca 

pela inovação e pela evolução do au-
diovisual é que cada mercado procu-
ra encontrar a solução mais adequa-
da primeiramente para seu mercado 
interno e, posteriormente, tentando 
exportá-la para outros países. Isto, 
na verdade, gera uma grande oferta 
de padrões e de soluções que, em 
muitos casos, dificultam o comparti-
lhamento global de conteúdo. 
Atenta a esta realidade, a Escola 

Politécnica da USP coordenou um 
projeto que visava exatamente criar 
um dispositivo que pudesse intero-
perar com os sistemas e os padrões 
atuais: o projeto “Global ITV: intero-
perabilidade de sistemas de TV inte-
rativos e híbridos – Uma nova pro-
posta de avanço para o futuro”.
O protótipo resultante deste proje-

to foi apresentado na feira NabShow 
2016 pela equipe da Poli/USP lidera-
da pelo professor Dr. Marcelo Knöri-
ch Zuffo, convidado pela diretoria da 
NAB para apresentar os resultados 
obtidos com o desenvolvimento da 
pesquisa, a qual se materializou em 
parceria com outras universidades 
brasileiras, empresas e entidades 
europeias. O projeto foi contempla-
do na linha temática de aplicações e 
serviços de TV híbridos de transmis-
são e de banda larga na 2ª Chamada 
Brasil-EU nº 13/2012 do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), que integra o 
Programa de Cooperação Brasil-U-
nião Europeia em parceria com o Se-
venth Framework Programme (FP7).
O foco central do Global ITV foi 

oferecer uma plataforma de TV que 
propiciasse a interoperabilidade dos 
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Set-top box protótipo que possibilita 
a interoperabilidade entre vários 
sistemas e padrões televisivos
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vários sistemas e padrões utilizados 
nos diversos mercados de televisão e, 
segundo Zuffo, o objetivo foi alcança-
do. Durante dois anos, foram elabo-
rados estudos teóricos e práticos que 
resultaram em um protótipo: um set-
top box que permite “da forma menos 
invasiva possível para os radiodifuso-
res” oferecer, em suas respectivas es-
truturas de distribuição, conteúdo pro-
duzido em outros países e formatos.
Desta forma, uma aplicação dese-

nhada em Ginga, poderia facilmente 
ser utilizada no mercado americano, 
por exemplo, ou conteúdos interati-
vos baseados na internet – como o 
no caso europeu – poderiam rodar 
no Brasil. Esta interoperabilidade 
tem chamado a atenção inclusive de 
fabricantes de equipamentos de TV, 
pois a necessidade de softwares para 
que o conteúdo de países diferentes 
seja executado é diminuída com o 

uso da caixa híbrida do Global ITV. 
Zuffo ressaltou, ainda, que o projeto 
é uma inciativa única no mundo e 
pode trazer inúmeras oportunidades 
para os desenvolvedores brasileiros.
 
Pontos em comum 
Independente da tecnologia que 

será empregada na evolução da TV, 
os mercados mais exigentes possuem 
pontos em comum que apontam em 
qual direção a televisão aberta mun-
dial deve seguir. Isto ficou evidente 
no fórum: A TV aberta está à beira da 
extinção?, coordenado pela diretora 
internacional da SET, Liliana Nakone-
chnyj, quem introduziu as discussões. 
Ela afirmou que as emissoras trilham 
dois caminhos concomitantes para 
enfrentar este momento de indefini-
ção: o investimento em tecnologias 
de captação e exibição que aumen-
tem a qualidade da imagem e a quali-
dade do serviço de TV (HDR, 4K, 8K) e 
a complementação de ofertas através 
de outras plataformas, como as OTTs. 

“Os novos formatos de distribuição 
são importantíssimos, mas a radiodi-
fusão continua sendo a forma mais 
eficiente de distribuir programação ao 
vivo. Por isso, a defesa do espectro 
é essencial, no sentido de proteger a 
televisão aberta e de garantir que ela 
possa evoluir e continuar oferecendo, 
gratuitamente, o que há de mais mo-
derno a toda a população”, ressaltou 
Liliana, antes de passar a palavra aos 
convidados do Fórum.
O primeiro a falar foi Simon Fell, 

diretor de Tecnologia e Inovação da 
European Broadcast Union (EBU). 
Ele destacou os avanços no HDTV 
e mostrou como esses avanços têm 
ajudado os broadcasters a reduzir 
os custos, a maximizar o alcance da 
audiência e a ampliar a experiência 
dos consumidores. O executivo eu-
ropeu disse que é “preciso preservar 
o espectro até 2023”, quando serão 
discutidas modificações na WRC-23. 
“Será a última oportunidade de ava-
liar a viabilidade e a necessidade de 
existência da TV terrestre”, segundo 
Fell, porque o crescimento e o avan-
ço dos serviços de telefonia móvel 
na faixa de 700 MHz ameaça o futuro 
da TV. Na opinião do palestrante, o 
4K traz novos problemas e dificulda-
des neste âmbito, pois, “precisamos 
definir padrões e ver como transmi-
tir nesta qualidade. Para enviar este 
tipo de sinal, precisamos ter uma 
banda grande”, concluiu. n

Francisco Machado Filho é Doutor 
em Comunicação e professor do curso 
de jornalismo da UNESP/Bauru

NAB 2016

Marcelo Knörich Zuffo – coordenador 
do projeto Global ITV no Brasil  
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para os desenvolvedores brasileiros.
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e mostrou como esses avanços têm 
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existência da TV terrestre”, segundo 
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por Fernando Moura* em Las Vegas

Jubileu de prata da parceria entre a SET e a NABShow é celebrado 
com mais um seminário sobre as tecnologias de broadcast,  
debates sobre o futuro da TV aberta e as principais tendências  
que marcam a evolução da indústria audiovisual
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E
ntre os dias 18 e 20 de abril 
de 2016, a SET realizou – em 
Las Vegas, Estados Unidos – 
o SET e TRINTA 2016, semi-

nário sobre tecnologias nas áreas 
de engenharia de comunicações, 
broadcast e novas mídias. Esta foi 
a 25ª edição do encontro, que co-
meçou em 1991, como uma iniciativa 
de Adilson Pontes Malta, fundador e 
então presidente da Sociedade Bra-
sileira de Engenharia de Televisão. O 
jubileu de prata do SET e TRINTA foi 

celebrado tanto pela diretoria da en-
tidade, quanto pela organização do 
NABShow, o mais importante evento 
de equipamentos e de serviços para 
a indústria do audiovisual do mundo. 
Na cerimônia de abertura do semi-

nário, o presidente da SET, Olímpio 
José Franco, lembrou que o primei-
ro Encontro SET e TRINTA, em 1991, 
foi realizado com 16 participantes. 
“Adilson Malta – primeiro Presiden-
te da SET – nos conduziu a dar um 
passo gigante e de sucesso, para 

uma Associação Brasileira com so-
mente 3 anos de existência. A ampla 
participação efetiva dos brasileiros 
na NABShow resultou em inúmeras 
oportunidades, multiplicação de con-
tatos, internacionalização, e muito 
mais. Festejo e agradeço a todos 
que contribuíram para a SET marcar 
a presença brasileira no mercado in-
ternacional”, exaltou Franco. 
O primeiro dia do SET e TRINTA 

2016 foi dedicado à palestras de re-
conhecidos profissionais do mercado 

SET e TRINTA 2016

SET e TRINTA:25 anos 
animando as manhãs 
de Las Vegas

Kula

 

www.s-a-m.com/kula

O Switcher de 
produção com 
o melhor 
custo-benefício 
do mundo

Apresentando a linha KulaTM  
4K/1080p/HD/SD/1ME/2ME
A partir de $17K 

A nova linha de switchers 
Kula entrega a flexibilidade 
multiformato que você 
precisa, as opções de 
painel que você quer e a 
qualidade SAM que você 
pode confiar – tudo isso à 
um preço incrível. 

A linha

Com três diferentes painéis 
fáceis de operar, a linha Kula 
de 2RU oferece modelos de 
1M/E 4K, 1 M/E HD/SD e 2 M/E 
HD/SD. 

 

Flexibilidade multiformato

Construído sob a fundação 
do premiado switcher 
KahunaTM da SAM, o Kula 
usa a inovadora tecnologia 
FormatFusion3TM, para 
misturar qualquer formato 
até 4K – eliminando 
a necessidade de 
equipamento de conversão 
externo.

Poder criativo

O Kula oferece até 5 keyers 
por M/E, 24 canais de DVE 
e recurso de keying auxiliar/
flutuante. Até 36 entradas 
e 18 saídas, além de um 
grande armazenamento 
interno para clips e stills,  
garantindo impacto na 
produção em cada uso.

Preço pequeno,  
performance incrível 

Descubra mais em 
www.s-a-m.com/kula
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brasileiro e do mercado internacio-
nal, que conversaram com os mais 
de 300 broadcasters presentes na 
Sala N116 do Pavilhão Norte do Las 
Vegas Convention Center.

SDI sobre IP: padrões, soluções,
topologias e como fazer funcionar 
Silvino Almeida, diretor da Tektronix, 

ministrou a primeira conferência do 
SET e TRINTA 2016 e afirmou que o 
aumento do range dinâmico de vídeo 
desponta como uma solução para sa-
tisfazer as necessidades dos consumi-
dores e da indústria de televisão. 
“A tecnologia de SDI sobre IP abre 

a possibilidade de novos conceitos 
de contribuição e de produção de ví-

deo sobre uma infraestrutura IP mais 
flexível e barata, entretanto, traz no-
vos desafios de garantia de tráfego 
de um sinal síncrono e com etapas 
de produção de vídeo e áudio em al-
tas taxas de transferência”, explicou.
Almeida expôs as ferramentas de 

análise e de controle do sinal de ví-
deo sem compressão utilizadas no 
mundo IP e elencou os desafios de 
sincronismo da infraestrutura de TI 
com os sistemas legados em SDI. Na 
opinião do palestrante, o IP fará a 
distribuição mais simples porque a 
sua estrutura é escalável. Além disso, 
o conferencista diferenciou as lingua-
gens SDI e IP e mostrou como trans-
portar vídeo 4K em uma estrutura IP. 
“É possível transportar vídeo em um 
sistema que é assíncrono, ou seja, 
que precisa de um frame rate para 
poder ter sincronismo. As estruturas 
IP não foram feitas para vídeo”.

O executivo da Tektronix analisou, 
ainda, as diferenças de vídeo 4K e 
mostrou como, com este, comprimir 
vídeo de 12Gbs para pelo menos 
10 Gbs, em que podem ser usados 
o MPG, além de como sincronizar o 
vídeo com genlook para gerar a re-
ferência PTP, “que faz tornar o sinal 
assíncrono em um sinal síncrono. As-
sim, o PTP permite que utilize, por 
exemplo o Boundary Clock, que ser-
ve para controlar todos os pacotes 
de vídeos”, explicou. 
Ele apresentou, também, os prin-

cipais produtos da Tektronix e res-
saltou como a marca acompanha o 
desenvolvimento tecnológico que os 
radiodifusores precisam. “A televisão 
caminha para um sistema misto en-
tre o SDI e o IP, um sistema que pos-
sa ser interligado e permita usar o 
legado que a emissora tem”.
Para poder avançar ao IP, “é neces-

sário pensar na interoperabilidade 
dos devices da emissora para tra-
balhar com estruturas IPs, porque a 
transição deve ser gradual e trans-
parente, além do que, devemos ter 
consciência de que precisamos traba-
lhar com o legado porque nós temos 
de acompanhar os nossos clientes”, 
ponderou, antes de finalizar a sua 
palestra afirmando que “na expe- 
riência da transição para o HD fomos 
devagar; agora, a transição deve ser 
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O presidente da SET, Olímpio Franco deu 
as boas-vindas aos broadcasters brasileiros 
e latino-americanos presentes na sala N116, 
afirmando que o evento é importante 
porque serve para ajudar aos participantes 
a “vislumbrar o futuro da indústria 
audiovisual ”que no fundo é o principal 
objetivo dos visitantes. Inteirar-se do que há 
de novo e quais as inovações” 

A 25ª edição do SET e TRINTA começou com as palestras 
de Jurandir Pitsch (SES), Sarah Foss (Imagine 
Communications), Silvino Almeida (Tektronix) que foram 
coordenadas por Frederico Rehme (SET/RPC TV)
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brasileiro e do mercado internacio-
nal, que conversaram com os mais 
de 300 broadcasters presentes na 
Sala N116 do Pavilhão Norte do Las 
Vegas Convention Center.

SDI sobre IP: padrões, soluções,
topologias e como fazer funcionar 
Silvino Almeida, diretor da Tektronix, 

ministrou a primeira conferência do 
SET e TRINTA 2016 e afirmou que o 
aumento do range dinâmico de vídeo 
desponta como uma solução para sa-
tisfazer as necessidades dos consumi-
dores e da indústria de televisão. 
“A tecnologia de SDI sobre IP abre 

a possibilidade de novos conceitos 
de contribuição e de produção de ví-

deo sobre uma infraestrutura IP mais 
flexível e barata, entretanto, traz no-
vos desafios de garantia de tráfego 
de um sinal síncrono e com etapas 
de produção de vídeo e áudio em al-
tas taxas de transferência”, explicou.
Almeida expôs as ferramentas de 

análise e de controle do sinal de ví-
deo sem compressão utilizadas no 
mundo IP e elencou os desafios de 
sincronismo da infraestrutura de TI 
com os sistemas legados em SDI. Na 
opinião do palestrante, o IP fará a 
distribuição mais simples porque a 
sua estrutura é escalável. Além disso, 
o conferencista diferenciou as lingua-
gens SDI e IP e mostrou como trans-
portar vídeo 4K em uma estrutura IP. 
“É possível transportar vídeo em um 
sistema que é assíncrono, ou seja, 
que precisa de um frame rate para 
poder ter sincronismo. As estruturas 
IP não foram feitas para vídeo”.

O executivo da Tektronix analisou, 
ainda, as diferenças de vídeo 4K e 
mostrou como, com este, comprimir 
vídeo de 12Gbs para pelo menos 
10 Gbs, em que podem ser usados 
o MPG, além de como sincronizar o 
vídeo com genlook para gerar a re-
ferência PTP, “que faz tornar o sinal 
assíncrono em um sinal síncrono. As-
sim, o PTP permite que utilize, por 
exemplo o Boundary Clock, que ser-
ve para controlar todos os pacotes 
de vídeos”, explicou. 
Ele apresentou, também, os prin-

cipais produtos da Tektronix e res-
saltou como a marca acompanha o 
desenvolvimento tecnológico que os 
radiodifusores precisam. “A televisão 
caminha para um sistema misto en-
tre o SDI e o IP, um sistema que pos-
sa ser interligado e permita usar o 
legado que a emissora tem”.
Para poder avançar ao IP, “é neces-

sário pensar na interoperabilidade 
dos devices da emissora para tra-
balhar com estruturas IPs, porque a 
transição deve ser gradual e trans-
parente, além do que, devemos ter 
consciência de que precisamos traba-
lhar com o legado porque nós temos 
de acompanhar os nossos clientes”, 
ponderou, antes de finalizar a sua 
palestra afirmando que “na expe- 
riência da transição para o HD fomos 
devagar; agora, a transição deve ser 
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O presidente da SET, Olímpio Franco deu 
as boas-vindas aos broadcasters brasileiros 
e latino-americanos presentes na sala N116, 
afirmando que o evento é importante 
porque serve para ajudar aos participantes 
a “vislumbrar o futuro da indústria 
audiovisual ”que no fundo é o principal 
objetivo dos visitantes. Inteirar-se do que há 
de novo e quais as inovações” 

A 25ª edição do SET e TRINTA começou com as palestras 
de Jurandir Pitsch (SES), Sarah Foss (Imagine 
Communications), Silvino Almeida (Tektronix) que foram 
coordenadas por Frederico Rehme (SET/RPC TV)
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Founding Member

PRODUÇÃO AO VIVO

As produções mudam. Seus equipamentos não deveriam.

Com um conjunto de soluções habilitadas para 4K, a Grass Valley lhe permite produzir em full HD hoje 
e mudar para 4K quando você precisar, tudo com um único sistema. 4K do seu jeito para a máxima 
flexibilidade. Só com a Grass Valley.

Para mais informações visite grassvalley.com/4K

— Marcel Koutstaal
VP e GM, Camera Product Group

“Nós conhecemos o ambiente de broadcast e podemos 
ajudá-lo com a combinação certa de soluções para 
produção em 4K ao vivo. Nossas soluções são 
projetadas para ajudar você a tirar o máximo proveito 
do seu fluxo de trabalho e estar atualizado com os 
hábitos de visualização no mundo multi-plataforma “.

Realidade 4K.
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lenta e cautelosa, pois é inevitável, 
mas deve ocorrer com calma e no 
momento que seja necessária”.
Quem também abordou o tema 

das “Recentes Inovações Tecnoló-
gicas na Transmissão e Distribuição 
de Vídeo sobre IP” no SET e TRIN-
TA 2016 foi Claudio Frugis, diretor 
de Vendas da TVU Networks para a 
América do Sul. Em sua palestra, o 
executivo afirmou que as estações 
de televisão estão começando a so-
frer uma mudança fundamental das 
operações tradicionais SDI para re-
des e infraestrutura baseadas em IP. 
“Esta mudança afeta muitos aspec-
tos das operações de uma estação, 
incluindo transmissão de vídeo ao 
vivo em externa para um centro de 
operações de notícias e distribuição 
para outros destinos”. 
No mundo de hoje, as tecnologias 

permitem transmissões via rede celu-
lar e, com isso, o desafio da entrega 
de uma transmissão ao vivo de alta 
qualidade, junto ao desempenho, é 
muito grande. Assim, os transmis-
sores de uplink 3G / 4G / LTE, bem 
como também SNG, tornaram-se uma 
importante ferramenta de uma emis-
sora, lembrou o executivo da TVU.

Ele considerou, ainda, que quando 
esses transmissores foram lançados, 
as emissoras tiveram que equilibrar 
a utilização da transmissão de sinal 
ao vivo, de qualquer lugar a qual-
quer hora, com rede celular, o que 
foi desafiador porque poderia afe-
tar a qualidade da imagem. Com os 
avanços contínuos em redes LTE, 
sistemas de uplink móveis se bene-
ficiaram, mas a largura de banda é 
apenas uma parte da história, uma 
vez que “dependemos das redes, 
mas, cada vez mais, as tecnologias 
permitem transmissões estáveis”, 
concluiu.
Antes de encerrar a sua explanação, 

o executivo apresentou o TVU Mlink, 
uma nova classe de UMJ compac-
ta, de alta mobilidade, baixo custo, 
baixa manutenção e conectividade 
3G/4G LTE ou IP terrestre, assumin-
do “que este tipo de solução, além 
de baixo custo de 
construção, tem 
um baixinho custo 
de operação”. Fru-
gis anunciou, tam-
bém, o lançamento 
do TVU RPS, uma 
unidade de produ-

ção remota com até 4 câmeras, mais  
2 câmeras remotas, IFB, metadata/
Control, baixo número de equipa-
mentos e custo operacional.

Inovações em streaming
Outro palestrante do SET e TRINTA 

2016 que indicou como pode ser fei-
ta uma transição gradual ao IP foi 
Manuel de la Serna, engenheiro de 
comunicações da Teradek, que apre-
sentou as principais inovações da 
indústria de streaming e mostrou 
como produzir e gerenciar uma trans-
missão de TV ao vivo usando o Te-
radek Core, uma das novidades que 
a companhia californiana expôs em 
Las Vegas.
De la Serna trouxe um exemplo de 

implantação do Teradek Core na TV 
Azteca, do México, e indicou como 
a solução combina codificadores, 
decodificadores, transmissores e so-
luções de agregação de banda com 
transmissão e recepção em diversos 
pontos distintos, com recursos de 
comutação de fontes e destinos na 
nuvem.
O sistema foi realizado por meio de 

uma combinação de equipamentos 
com “contribuição remota através de 
internet utilizando a plataforma Core 

O primeiro dia do SET e TRINTA 2016 teve a presença do Secretário de Serviços  
de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações, Roberto Pinto Martins, 
e do presidente do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição  
e Digitalização de Canais de TV e RTV (GIRED), Rodrigo Zerbone.  
Na foto os dois funcionários governamentais e o presidente da SET, Olímpio Franco

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

Manuel de la Serna (Teradek)  
apresentou um case da TV Azteca 
que utilizou para produzir  
e gerenciar uma transmissão de 
TV ao vivo usando o Teradek Core, 
equipamento da empresa
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Voce viaja. Você produz.

U-TAP é novo lancamento da nova 
família de USB 3.0,usa ferramentas de 

captura OS agnostic; apresentado 
em um fator de forma portatil, 
apropriado para o seu bolso, 
tanto em tamanho e preço.

U-TAP está disponível em SDI ou HDMI, 
e ambos podem ingerir seu vídeo / 

áudio ou diretamente em uma ampla 
gama de software, incluindo 
conferência ou transmissao.

 

KONA IP
Kona, agora e nova tecnologia IP

KONA IP oferece o caminho 
mais simples de transição para 

gerenciamento de transmissão IP, 
com tecnologia de hoje o suporte 

SMPTE 2022-6 e mais em breve.

KONA IP é projetado para ser flexível 
como o vídeo IP desenvolvendo, 
ampla compatibilidade de hoje e 
gerando padrões de abordagem 

para as necessidades futuras 
de tecnologia IP.   

FS4
U-TAP SDI and HDMIFlexibilidade e Multi-formato e 

Densidade 4-Channel em frame de 1RU

FS4 oferece o maior dominio de 
capacidade em tecnologia já oferecido 

em conversao e o Frame Sync a 1RU. 

FS4 gera processamento 4K / UltraHD 
no modo de canal único , down, cross-
conversion de / para 2K / HD / SD, e um 
total de quatro canais da conversão 2K / 
HD / SD e convertendo e processando  

notávelmente por canal economizando 
custo, beneficio e espaço!

HELO
Streaming e grava ... 

com um simples toque de um botão

HELO é um dispositivo independente 
móvel gravador e streaming autônomo 

gerando todas as entradas que você 
necessita com captura de riqueza 

da qualidade de portas para a 
gravação para USB, SD e 

armazenamento de rede.

Gere o seu fluxo de stream diretamente 
a uma rede web de distribuição de 

conteúdo web (CDN) gerando 
a gravação simultânea de alta 
qualidade, arquivos H.264 de 

tamanho compacto.

FS4
Flexibilidade e Multi-formato e 

AJA tem o prazer de oferecer uma gama de novas soluções para os pipelines estabelecidos e emergentes que você trabalhe 
com hoje e também integrando no futuro amanhã. AJA anuncia uma nova gama de conectividade, conversão de sinal, 

gravação, captura, playout e soluções de streaming.

Mini-Converters com soluções para HDMI 2.0, o HFR e transporte IP, soluções de desktop para HDBaseT, broadcast IP e 3G-SDI, 
multicanal flexível FS4 com suporte incrível tanto para HD e 4K/UltraHD e fluxos de novas tecnologias e poderosas placas 

openGear cliente solicitou atualizações e atendemos a demanda de firmware para Ki Pro Ultra e CION.

Estas são as soluções que você estáva esperando.

Tendencia da Nova Tecnologia
Nova Tecnologia para Transmissão de Broadcast IP, Multi-Channel HD, 

4K / UltraHD, Streaming, Captura e Muito Mais.

Saiba mais em    www.aja.com
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que permitiu determinar os diferen-
tes destinos e as diferentes formas 
de interação, seja pelo Facebook ou 
YouTube, desde Dallas, San Antônio, 
Cidade de México”, disse. Assim, a 
recepção se realiza mediante o swi-
tcher T-Rax da empresa, que recebe, 
simultaneamente, diferentes feeds 
de imagens e soma essas imagens 
às imagens de outras câmeras que 
chegam via wireless.
Outra inovação foi a inclusão de 

vídeo captado por celulares iOS e 
enviados, via Wi-Fi, para o switcher 
principal e utilizados como “mais um 
feed de vídeo, claro que assumindo 
as diferenças de qualidade, mas fei-
tos em simultâneo com a transmis-
são”, detalhou Serna. O representan-
te da Teradek apresentou, ainda, aos 
congressistas, o ColR, um sistema de 
correção de cor com uma tecnologia 
especialmente desenvolvida para 4K, 
o Sphere, uma plataforma para mo-
nitoramento de vídeo em Real Time 
360.

Os sistemas abertos streamline
em ambientes operacionais
Sarah Foss, VP de Produtos da Ima-

gine Communications, deu o toque 
internacional e feminino à edição 
2016 do SET e TRINTA. Na palestra 
“Propaganda: os sistemas abertos 
streamline em ambientes operacio-
nais”, ela afirmou que o consumo de 
vídeo está mudando e as empresas 
de mídia precisam se adaptar a esta 
nova forma de consumo, na qual a 
TV linear está passando a um segun-
do plano.
Sarah afirmou que, hoje, as empre-

sas de mídia precisam estar muito 
atentas à publicidade e à moneti-
zação nas diferentes plataformas, 
porque o ecossistema de mídia se 
tornou mais complexo e, assim como 
os softwares, o IT, as infraestruturas 
operacionais e os sistemas back-of-
fice, em muitos casos com sistemas 
especialistas para diferentes tipos de 
produtos que uma companhia vende 
e administra – de canais lineares, 
VOD e sistemas endereçáveis a tele-
fonia móvel e online.

A executiva disse, ainda, aos broa-
dcasters presentes no encontro, que 
as plataformas devem convergir para 
negócios híbridos onde a experi-
mentação seja fundamental, mas, os 
modelos de negócios precisam ser 
bidirecionais, em tempo real, sempre 
tendo em conta a interação entre as 
empresas e os seus consumidores.
“Este ambiente multiplataforma 

tem aumentado as oportunidades, 
mas também a complexidade dentro 
dos ambientes operacionais. Enquan-
to o número de oportunidades mi-
diáticas em uma companhia cresce, 
comunicações claras entre as plata-
formas computacionais operacionais 
se tornam críticas. Esta apresentação 
faz uma abordagem proativa entres 
os desafios, tecnologia inteligente e 
decisões de negócios para criar um 
ambiente de sucesso que mova você 
da ‘sobrevivência’ para a ‘thriving’ no 
ambiente de mídia de hoje e de ama-
nhã”, ponderou Sarah.
Neste contexto, a publicidade deve 

pensar em “áreas, em possibilidades 
e em onde pode estar a oportuni-
dade financeira”, segundo a repre-
sentante da Imagine. É preciso um 
modelo de “negócio inteligente e in-
tegrado” onde seja definido que es-

tamos frente à tecnologia aberta ou 
fechada, se fixa ou flexível, “criando 
oportunidades para a inovação de 
serviços através de novas estratégias 
de monetização que dependem cada 
vez mais dos usuários e de suas vi-
sualizações. É cada vez mais é ne-
cessário trabalhar com workflows”, 
encerrou.

Plataformas satelitais 
para transmissões HD/UHD
Outro dos temas centrais do SET e 

TRINTA 2016 foi o futuro das trans-
missões satelitais no ambiente da 
digitalização. Jurandir Pitsch, Vice
-Presidente Comercial para Améri-
ca Latina da SES, apresentou uma 
solução híbrida de distribuição de 
vídeo On Demand via satélite e ter-
restre em sua conferência (nomeada 
“Plataforma híbrida - satélite/ VOD”), 
na qual descreveu como provedores 
de Internet e pequenos operadores 
de TV a cabo podem ter uma ofer-
ta competitiva de vídeo On Demand 
usando sua plataforma terrestre, re-
cebendo os sinais de vídeo pelo sa-
télite para o headend e distribuindo 
pela rede terrestre. 
Pitsch explicou aos broadcasters 

como o sistema compartilhado da 

Sarah Foss (Imagine Communications), 
deu o toque feminino ao SET e TRINTA
e trouxe um tema muito importante, 
como monetizar os conteúdos ©
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SES foi pensado, utilizando um ba-
ckbone satelital desenvolvido para 
criar ecossistemas de VOD “que per-
mitem colocar diferentes tipos de ví-
deo em uma plataforma compartilha-
da através de um ponto central que 
distribui o material em diferentes 
plataformas, com investimento da 
SES, onde o cliente paga pelo que 
consome, já que o investimento é da 
empresa e ela está feito para ser uti-
lizado pelo usuário”.
A ideia da companhia é dar a “in-

fraestrutura ao cliente para que ele 
possa trabalhar e distribuir seus con-
teúdos a fim de permitir sistemas de 
streaming ao vivo, com um sistema 
end-to-end que se controla remota-
mente”, destacou Pitsch.
A plataforma é híbrida e combina o 

que as duas soluções ofertam de me-
lhor: o satélite, como CDN multicast, 
e a rede terrestre para a recepção do 
usuário final, permitindo um bom de-
sempenho, mesmo para operadores 
que estejam longe dos grandes cen-
tros urbanos e que tenham dificulda-
des para acessar a rede Internet em 
alta velocidade.
“Os testes da plataforma serão 

feitos em maio de 2016 com al-
guns operadores de TV paga. Pri-

meiro, serão realizados em Washin-
gton e, mais tarde, em São Paulo, 
para avançar em soluções rápidas e 
acessíveis que possam utilizar até 40 
Gbs com bom desempenho local”, 
explicou.
Outro palestrante que falou de 

como realizar o envio de sinal 4K 
UHD via satélite foi Cristi Damian, da 
Advantech Wireless, na sessão “Al-
cance sua audiência com a melhor 
qualidade de imagem: solução via 
satélite ultra HD está pronta para ser 
usada em broadcast”.
Em sua fala, o executivo analisou 

a distribuição de conteúdo em redes 
de Ultra Alta Definição (UHD) e con-
tou o que esta tecnologia requer em 
termos de soluções de banda larga 
de alta eficiência e de maximização 
da otimização de recursos de saté-
lite. Segundo o palestrante, para se 
poder pensar em transmitir 4K, é pre-

ciso ter um sistema de distribuição 
robusto e “saber que tipo de SNG 
serão utilizados para este tipo de 
transmissão UHD”.
Na opinião de Damian, hoje, temos 

a tecnologia de captação, mas, uma 
tecnologia de captação que ainda é 
crítica e impede a transmissão de 
vídeo, por isso, é necessário pen-
sar em estruturas de RF muito for-
tes, com modulação ultralinear que 
possam “reduzir a banda utilizada, já 
que ela é muito cara”.
O palestrante analisou, os modelos 

de teleportos utilizados para este 
tipo de transmissão e pontuou os 
principais desafios que as empresas 
de mídias necessitam superar para 
avançar às transições em UHD. Antes 
de encerrar, o executivo descreveu 
o A-SAT-II, uma solução da Advante-
ch que “se adapta dinamicamente a 
aplicações múltiplas de forma a mi-
nimizar e automatizar operações de 
redes e, assim, a oferecer a melhor 
experiência para o usuário”. 
Damian lembrou, também, que a 

capacidade dinâmica de adaptação 
do A-SAT-II é perfeita para servido-
res DSNG que requerem mudanças 
no tamanho da banda antes e de-

pois de transmissões reais 
de eventos ao vivo em 
UHD. O uso da banda de 
satélite pode ser reduzido 
ao mínimo. O sistema foi 
desenhado para garan-
tir uma transmissão via 
satélite confiável, mes-
mo em condições hostis, 
englobando o Ultra HD e 
permitindo a contribuição 
em alta e ultra HD para TV 
móvel.
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Jurandir Pitsch (SES)  
afirmou que o modelo  
de negócio das operadoras  
satelitais já não é só no espaço 
senão, também, em terra 

Cristi Damian (Advantech Wireless) 
afirmou que para se poder pensar 
em transmitir 4K, é preciso ter um 
sistema de distribuição e saber 
que tipo de SNG serão utilizados 
para a transmissão UHD
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As contribuições do IP 
para transmissão via satélite
Marcio Assis Brasil, diretor de ven-

das da Intelsat no Brasil, apresentou 
o case “Plataforma Híbrida de IP In-
telsatOne Prism” aos congressistas 
do SET e TRINTA 2016 e também fez 
um diagnóstico das contribuições do 
IP às transmissões satelitais e terres-
tres de sinal de TV. 

“O mundo está mudando, não é 
a televisão que mudou. Os seus 
consumidores mudaram e, então, 
precisamos adaptar algumas coisas 
nas estruturas de contribuição e 
distribuição televisiva”, introduziu o 
palestrante, antes de explicar como 
funciona o IntelsatOne Prism. Em 
parceria com a Newtec, a solução 
híbrida de IP da Intelsat permite co-

nexão à Internet High Throughput, 
IP, Two-way, anywhere to anywhere, 
além de fornecer suporte para multi-
telas e triple-play. 
O executivo afirmou, ainda, que, 

com a plataforma, é possível ter sinal 
de vídeo e de áudio em caráter oca-
sional, ou realizar produção remota. 
Assim, esta plataforma IP de distri-
buição de conteúdo e de serviços ge-
renciados está integrada com a rede 
de satélites e a rede terrestre da In-
telsatOne. Desta maneira, os clientes 
podem realizar múltiplas transmis-
sões de conteúdo incluindo vídeo 
linear, transmissão de arquivos, VoIP, 
acesso à Internet e transmissão de 
dados na mesma plataforma, pos-
sibilitando que implementem uma 
rede digital e que – com pequeno in-
vestimento – utilizem os equipamen-
tos que já possuem. 
“Isso simplifica a operação da 

rede”, segundo Márcio Brasil. “O ser-
viço pode ser contratado em caráter 
ocasional ou full time, por exemplo, 
em um evento esportivo, em que 
oferecemos transmissão via internet 
ou via fibra para produções remo-
tas”, detalhou. Ele também explicou 
como pode ser realizada a contribui-
ção via IP para entregar conteúdos 
para CDN, VoD e OTT, aplicações que 
estão bastante restritas. 
Antes de encerrar, avançou para 

uma solução que possa ser utili-
zada por uma emissora e por suas 
afiliadas e mostrou como, a partir 
de uma solução full time, é possí-
vel definir conexões para comunica-
ção com as afiliadas e entre elas.  
“É possível transformar a rede lega-
da para uma rede IP e simplificar 
a sua rede, porque nela terá vídeo, 
voz e dados mediante a utilização 
de uma única solução”, finalizou.

Satelites e soluções híbridas
Plataformas híbridas surgem como 

solução para o mercado satelital no 
apagão analógico. O Vice-Presidente 
Sênior de Desenvolvimento Comer-
cial & Marketing da Eutelsat, Markus 
Fritz, explicou os principais aportes 
que podem ser dados pelas empre-
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Mais de 300 broadcasters brasileiros e latino-americanos participaram da edição 
que comemorou as Bodas de Prata do SET e TRINTA

O café da manhã começou pontualmente às 6h30 da manhã e reuniu dezenas 
de broadcasters minutos antes do começo do seminário, o qual também 
é conhecido como SET Breakfast @ NABShow
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Fernando Bittencourt, vice-presidente da SET, moderou 
o “Fórum de Tecnologia: Além da TV: novos formatos de 
distribuição”, evento que contou com as palestras de 

Marco Pellegrinato, do grupo italiano Mediaset Group; 
Robert Seidel, da cadeia norte-americana CBS; e Yihe Daí, 
da cadeia chinesa Shangai Oriental Pearl Digital TV.
Os convidados internacionais trouxeram ao SET e TRINTA 
2016 cases desenvolvidos pelas emissoras de radiodifusão 
que representam e apresentaram as suas experiências 
com as plataformas OTT e os sistemas wireless.
Robert Seidel, vice-presidente de Engenharia e 
Tecnologias Avançadas da CBS, a mais importante 
rede de televisão dos Estados Unidos, explicou como 
foi desenvolvido o CBS All Access, serviço de Vídeo On 
Demand (VoD) do grupo norte-americano.
O executivo afirmou aos participantes do SET e TRINTA 
que “o segredo do êxito da aplicação [CBS All Access] é 
que ela funciona em tempo real, possui geolocalização 
(genlock), e atinge os mais jovens nas TV locais” e isso 
faz com que a plataforma seja monetizada “mediante 
a publicidade local e definida através dos dados dos 
usuários”.

Novas plataformas de distribuição debatidas por reconhecidos 
especialistas internacionais

Líderes do broadcast mundial afirmam que a distribuição multiplataforma com um suporte local é essencial 
para a monetização e o engajamento do público nas plataformas de VoD e OTT
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sas no processo de migração de TV 
Digital.
Fritz lembrou que migração digital 

está progredindo rapidamente a ní-
vel mundial e um número crescente 
de lares com televisão estão tro-
cando o sistema analógico pela re-
cepção digital.

A digitalização, no Brasil, está crian-
do novas oportunidades para a in-
dústria de radiodifusão, afirmou o 
executivo, trazendo inovações (como 
conteúdos em HD e, até mesmo, em 
Ultra HD), além de serviços de televi-
são interativa/híbrida.
Neste contexto, analisou o mercado 

na América Latina e mostrou como 
os diferentes países da região estão 
desenvolvendo os seus processos de 
transição. Fritz ressaltou que o Méxi-
co encabeça o desenvolvimento de 
conversão para o Digital, mas, desta-
cou que ainda há um longo caminho 
a percorrer, com países em que o 
processo poderá ser concluído “ape-
nas em 2024”, ponderou.
Na visão do palestrante, a questão 

é determinar os tempos de expansão 
em cada país, mas, a combinação de 

sinais de TDT e DTH (Satélite) po-
dem ser uma solução, porque são 
mais baratos, abrangentes e já estão 
desenvolvidos tendo infraestrutura 
existente trabalhando como TV Digi-
tal, HDTV, UHDTV e IP, em conjunto 
ou individualmente.
Desta forma, a solução seria uma 

plataforma híbrida com redes sate-
litais e terrestres que, por exemplo, 
combinem sinais de banda C e banda 
KU, ou sinais de Banda KU median-
te a utilização do satélite Eutelsat 
65 West B, argumentou Fritz que, ao 
final de sua apresentação, mostrou 
cases internacionais de plataformas 
híbridas – um na França e outro na 
Itália, além de projetos desenvolvi-
dos África. n

*  Com Gabriel Cortez, em São Paulo.
Fotos de Francisco Machado Filho  
e Fernando Moura

*  Fernando Carlos Moura é professor 
do curso de Jornalismo da Escola 
de Comunicação e Educação 
da Universidade Anhembi Morumbi (UAM)

Markus Fritz (Eutelsat) durante a 
palestra “a contribuição da tecnologia 
satelital no desligamento analógico”
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Assim, Siedel explicou que, com um sistema de 
localização geográfica – utilizando entre outros 
dispositivos o IP do equipamento ou o GPS do 
dispositivo móvel –, é possível, dependendo de onde 

está o usuário, assistir a CBS local, “dando relevância ao 
conteúdo e à publicidade local”.
Após a explanação de Siedel, o segundo palestrante 
do Fórum, Marco Pellegrinato, diretor de Pesquisa e 
Desenvolvimento da RTI – Mediaset Group (Itália), 
ministrou a exposição “The Hybrid Challenge” (em 
tradução: “O desafio híbrido”).
Pellegrinato considerou que a TV broadcast já não é o 
que era, porque as empresas de mídia precisam ter 
diferentes plataformas de transmissão e o conteúdo 
deve estar alinhado a estas múltiplas plataformas. Por 
isso, na opinião do italiano, é preciso elaborar estratégias 
para a utilização desses conteúdos, assim como é 
necessário que se pense em como esses conteúdos 
serão distribuídos.

Neste campo, é preciso determinar uma estratégia de 
OTT e como ela é alinhada. No caso do Grupo 

Mediaset, definiram-se três plataformas 
que funcionam como Pay TV por TDT, VAS 
(OTT) ou Pay TV light (OTT), ou seja, três 
ofertas e três negócios diferentes com os 
conteúdos do grupo de mídia.
A TV Híbrida é um desafio para as 

empresas de radiodifusão, segundo o 
executivo italiano, principalmente, porque 

há cada vez mais movimentos da concorrência 
que vão do local ao global. Os principais provedores 

de conteúdo OTT são provedores a nível global com 

Marco Pellegrinato, 
diretor de Pesquisa 
e Desenvolvimento 

da RTI – Mediaset Group 
(Itália), ministrou 

a palestra 
“O desafio híbrido” 
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receitas globais, ordens de magnitude maior do que as 
emissoras locais, “e é nesse ponto que a nossa estratégia 
se centra, na distribuição de conteúdos locais para os 
nossos usuários”, destacou.
Dentro deste marco, o grupo italiano avançou para 
uma solução que inclui todos os públicos e devices  
possíveis e que considera a demanda, o target e a 
competência técnica, assumindo que a preferência 
dos usuários é fundamental na definição do modelo 
de negócio.
Trazendo ao Fórum um olhar oriental, Yihe Daí, vice-
gerente geral da Shanghai Oriental Pearl Digital TV Co. 
(China), ministrou a palestra “Arquitetura de sistema e 
teste de campo do protótipo NGB-W em Xangai”. 
Ele explicou que tiveram de construir uma rede de 
transmissão convergente sobre a banda 700MHz que é 
composta por uma rede central, 8 torres de radiodifusão, 
e 16 torres de celular interativas (4 delas são usadas na 
rede de metrô). “São, ainda, 120 unidades de nó de 
distribuição, já que a aplicação trabalha bidirecional e 
interativamente, permitindo uma transmissão ao vivo 
e outra transmissão de VOD em terminais inteligentes”, 
afirmou o expositor, reforçando que agora a emissora 
está começando a exploração comercial da plataforma.
Em sua fala, o executivo chinês afirmou, também, que 
a estrutura da emissora foi definida a partir de um 
sistema  Headend  que utiliza o  Bid Data  para emitir 
conteúdos individuais bidirecionais a um sistema 
de  network  que é enviado mediante a um conjunto 
de torres de transmissão. Essas torres de transmissão 
utilizam o 4G para transferir os conteúdos que são 
recebidos em diferentes nodos (8MHz, 16MHz ou 24 
MHz), de forma redundante, por um sistema de WiFi. 
Assim, os conteúdos podem ser recepcionados nos 

mais diversos  devices, desde que possuam os 
sistemas operacionais iOS e Android.

Desta maneira, o sistema da emissora 
chinesa distribui conteúdos de forma 
híbrida, colocando-os ao vivo, ou 
por  VOD, e possibilitando que esses 
conteúdos sejam recebidos em trens, 
ônibus e em dispositivos móveis, 

obtendo uma grande abrangência. 
Para isso, a emissora desenvolveu uma 

forma diferenciada na hora de transmitir 
vídeos para locações externas ou  indoor, como 

shoppings centers e hospitais, explicou Yihe Daí.
Antes de encerrar a sua exposição, o palestrante 
afirmou que o sistema funciona como multicast e disse 
que essa “é a grande mais-valia, porque permite aos 
usuários receberem o serviço onde quer que estejam. 
O próximo passo é expandir as torres e, assim, ter mais 
cobertura e, com isso, mais usuários”, concluiu Daí. n
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Robert Seidel, vice-presidente de Engenharia e 
Tecnologias Avançadas da CBS, a mais importante rede de 
televisão dos Estados Unidos, foi o grande destaque do 
Fórum de Tecnologia realizado no da 19 de abril de 2016 
em Las Vegas
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O olhar 
dos especialistas da SET

por Fernando Moura

A
Revista da SET convocou pelo segundo ano 
consecutivo alguns dos seus associados para 
realizar uma série de artigos de opinião que 
começamos a publicar nesta edição, mostran-

do como profissionais brasileiros viveram o frenesi da 
exposição e olharam para os principais lançamentos da 
indústria.
O intuito da Revista é levar ao seu leitor não só o 

olhar jornalístico do evento, senão, também, o olhar 
profissional de quem vai até Las Vegas para pesquisar, 
analisar e visualizar os equipamentos e as soluções que 
podem ser úteis à infraestrutura da empresa em que 
trabalham ou em suas vidas profissionais - ou, mesmo, 
para aqueles que desenvolvem os seus provedores e 
buscam vislumbrar o futuro do mercado audiovisual.

Nesta edição, publicamos uma análise acadêmica minu-
ciosa sobre High Dynamic Range produzida pelo Professor 
de Telecomunicações na Escola Politécnica da USP, Guido 
Stolfi e apresentamos um texto sobre as expectativas à 
radiodifusão nos próximos anos, escrito pela gerente jurí-
dica das Organizações Globo, Ioma Carvalho, em parceria 
com o advogado da companhia, Gustavo Quintela.
Trazemos, ainda, um texto sobre MMTP e ROUTE, os 

substitutos do MPEG2-TS que são encapsulados em pa-
cotes UDP/IP (User Datagram Protocol / Internet Proto-
col). O ROUTE permite entrega de conteúdo no formato 
DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP), como 
também de conteúdo NRT (non-real time), ou seja, da-
dos que não precisam rodar em tempo-real no receptor 
quando são recebidos. n
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Como diz a máxima: “em time que está ganhando, não se mexe”. 
A partir desta edição da Revista da SET — a exemplo do que fizemos  
nos últimos dois anos, nos meses que sucederam a NAB — apresentaremos, 
através do “olhar” dos especialistas, as novidades e os destaques da maior 
exposição da indústria audiovisual do planeta, a NAB. Entre os assuntos 
ressaltados por nossos convidados, que foram ao evento em Las Vegas,  
estarão o High Dynamic Range, o 4K, o 8K, a cloud e as estruturas IP,  
além de outras tendências do mercado de broadcasting.
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U
m dos temas “quentes” da atualidade, trabalha-
do em várias sessões técnicas e presente em 
muitos estandes na feira da NAB deste ano, é a 
HDR – “High Dynamic Range”, que se refere a 

novos dispositivos de captura e exibição de imagens ca-
pazes de proporcionar um aumento considerável da faixa 
dinâmica de luminância, permitindo a visualização de de-
talhes tanto em áreas de sombra como nas altas luzes.
Antes de falarmos da HDR, temos que explicar algo 

sobre aquilo que agora é caridosamente descrito como 
“Standard Dynamic Range”, ou SDR. 
Até recentemente, toda a cadeia de processamento de 

vídeo estava fundamentada numa série de parâmetros 
(resolução espacial, contraste, colorimetria, etc.) que 
representavam apenas o mínimo absolutamente neces-
sário para prover qualidade aceitável para o observador 
médio. Apesar disso, a grande vantagem da televisão 
– levar, virtualmente, o espectador a qualquer época e 
lugar – suplantou todas essas mediocridades.
Quanto à colorimetria, só para dar um exemplo, a re-

comendação ITU-R BT.709 especifica para a SDR cores 
primárias que cobrem cerca de 33% do espaço perceptu-
al de cromaticidades (CIE U’-V’ 1976), e com saturações 
menores que 50% para certos tons verde azulados. Qual 
a justificativa? Esse espaço corresponde às cromaticida-
des da maioria dos objetos naturais, quando iluminados 
com luz branca. Isso faz sentido, pois quanto mais sa-
turada é a cor de um objeto, menos comprimentos de 
onda (e, portanto, menos energia) são refletidos e mais 
escuro será esse objeto. Quebra o galho na maioria das 
vezes. Bem, e quando é que isso deixa de funcionar? 
Em geral é no dia 31 de dezembro. Mais especifica-

mente, próximo da meia-noite.
Poucas coisas ficavam tão ruins e insípidas na TV 

quanto os espetáculos de fogos de artifício. Com cap-
tação noturna, o brilho dos fogos provoca saturação 
da câmera, fazendo a crominância cair a zero. Todos os 
fogos ficam “chapados” e esbranquiçados, e perdem o 
impacto original das cores saturadas e detalhes de alta 
luminosidade. Culpa da faixa dinâmica insuficiente.
Mesmo a TV de Alta Definição (HD – 2k) continuou 

usando praticamente os mesmos parâmetros, aumen-
tando apenas o campo de visão relativamente à TV 
convencional (30 graus contra 10 graus). Com o ad-

vento do 4k, o ângulo de visão cresceu um pouco, 
mas a resolução espacial da imagem melhorou signifi-
cativamente. Isso abriu espaço para a busca de outros 
aperfeiçoamentos, entre os quais temos a expansão 
do espaço de cores (WCG - “Wider Color Gamut”), 
o aumento da taxa de quadros por segundo (HFR – 
“High Frame Rate”) e o aumento da faixa dinâmica 
da luminância (HDR). Depois do fracasso do 3D – mas 
isso é outra história - a meta agora é obter condições 
seguras para prover qualidade excelente para a maio-
ria dos espectadores. Em muitos casos, os padrões 
vão estar à frente da tecnologia, aguardando o futuro 
para serem completamente viabilizados.
A técnica HDR é objeto de várias especificações preli-

minares, como o Hybrid Log-Gamma (HLG) e o Percep-
tual Quantizer (PQ). Nas conferências técnicas da NAB, 
tanto Tim Borer (BBC), com o trabalho “Interconver-
sion of High Dynamic Range Video Formats”, quanto 
Yukihiro Nishida (NHK), na apresentação “Launching 
8k/4k High Dynamic Range Television Broadcasting”, 
citaram as diferenças entre os dois sistemas e apre-
sentaram técnicas para sua transcodificação. 
O sistema HLG define um sinal de Luminância que va-

ria de zero a 100%, conforme a Figura 1. O valor de 50% 
corresponde ao nível de branco; até este ponto, a curva 
HLG é semelhante à expressão da luminância na BT.709. 
Acima de 50%, representa luminosidades maiores do 
que o branco. 100% corresponde a uma luminância  
12 vezes maior! Se atualmente um televisor é capaz de 
apresentar luminância máxima de 300 nits, um monitor 
HDR deveria chegar a quase 4000 nits!

por Guido Stolfi

High Dynamic Range 
– Expandindo os limites 
do vídeo

Figura 1 – Função de Transferência Opto-Elétrica do HLG
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No estande da NHK haviam 
de fato monitores com essa 
capacidade, mostrando efeitos 
de contraluz e reflexos nunca 
antes vistos numa tela de TV. 
Fogos de artifício inclusive. Já 
no estande da Harmonic, era 
feita a comparação de um mo-
nitor com 1000 nits ao lado de 
um com 100 nits, para demons-

trar um sistema de conversão entre SDR e HDR. Essa é,  
aliás, a ponta do iceberg que nos espera: compatibilizar 
a captação, transmissão e exibição em HDR com o le-
gado de conteúdos e televisores SDR. Se mal utilizado, 
um monitor HDR tem capacidade de ofuscar a visão e 
provocar sério desconforto ao espectador. 
Kirk Barker (Technicolor) abordou este assunto na 

palestra “High Dynamic Range: Challenges and Op-
portunities Linked to the Next Wave of Consumer Vid-
eo Innovation”. Afirmou que falta padronização entre 
Cinema, Vídeo e Radiodifusão, e listou uma série de 
problemas de conversão e compatibilidade, como ruí-
do em zonas de sombra e amenização de saturações, 
demonstrando com isso as facilidades do seu software 
de processamento para pós-produção.
Embora seja uma outra área, a expansão do espaço de 

cores (WCG) anda junta com a HDR. Para substituir a co-
lorimetria da BT.709, temos agora a BT.2020, que utiliza 
primárias monocromáticas nos comprimentos de onda 
de 467, 532 e 630 nanômetros (Figura 2), e cobre cerca 
de 57% do espaço perceptual. Em sua apresentação 
“BT.202 Colorimetry – Challenges and Opportunities”, 
Sindar Sadasivan, da QD Vision, mostrou tecnologias 
exóticas como lasers, “quantum dots” e outras formas 
de chegar a essa gama de cores. Mas foi levantada a 
questão da “falha metamérica do observador”: na ver-
dade, devido a diferenças genéticas, amarelamento da 
córnea, densidades e constituições diferentes de pig-
mentação nas células da retina etc., não existe o tal 
do “Observador Padrão” que estaria na base da teoria 
colorimétrica. Cada indivíduo é ligeiramente diferente. 
Quanto mais as primárias são monocromáticas, e quan-
to mais o azul e o vermelho se aproximam dos extremos 
do espectro visível, mais as diferenças entre observado-
res se tornam aparentes: aquilo que é uma cor para um 
espectador é outra cor para outro.
Da minha parte, como eu uso óculos, as imagens 

WCG tendem a apresentar intensas franjas coloridas 
nos contornos, devidas à dispersão cromática nas len-
tes. Apesar da beleza das cores vivas, dos magentas 
e cianos profundos, a imagem acaba ficando descon-

fortável, principalmente ao movimentar a cabeça. Além 
disso, a luz emitida por esses monitores possui um 
índice de reprodução cromática muito baixo, e deixa o 
ambiente com uma coloração desagradável.
Jaclyn Pytlarz, da Dolby, apresentou uma colorimetria 

denominada I C
P CT, que substitui com vantagens a Y 

C
B
 C

R
 quando usada em conjunto com a HDR. Segundo 

ela, uma das vantagens é eliminar interferências cruza-
das entre luminância e crominância, resolvendo assim 
alguns problemas sutis que acontecem na justaposi-
ção ou mixagem de cores diferentes.
Finalmente, Sean McCarthy (da ARRIS) apresentou o 

trabalho “Understanding the Viewer Experience when 
Designing Ultra HD Services”, que juntou HDR com WCG 
e High Frame Rate (HFR). Mostrou estudos recentes das 
bases do mecanismo visual, que justificam a necessida-
de de altas taxas de quadros por segundo para criar a 
“sensação de presença”, que é o objetivo dos sistemas 
de Ultra Alta Definição (UHD). Para ele, a “sensação de 
estar lá” aparece quando o espectador tem que mover 
a cabeça para apreender a totalidade da imagem. Neste 
caso (que acontece para telas maiores que o HD), a 
velocidade do movimento ocular impõe uma restrição 
à frequência temporal mínima, para que o olho não se 
perca durante a trajetória. Esta restrição soma-se ao 
fenômeno de cintilação na visão periférica, exacerbado 
pela alta luminância dos monitores HDR, justificando 
assim a necessidade da varredura 120p.
Em resumo, temos que lembrar que uma das razões 
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zer com que os espectadores joguem fora suas TVs an-
tigas e comprem novas. Mas é inegável que os avanços 
são impressionantes: as imagens vistas na feira são in-
comparáveis, mesmo em relação ao HD. Restam, porém, 
muitos problemas de compatibilidade a serem resolvi-
dos, principalmente pela falta de padrões definitivos.
Onde vamos chegar? O objetivo final já está aí – é 

o 8k, que vem sendo demonstrado pela NHK há 10 
anos. Hoje ele está com HDR, HFR, WCG, som 22.2, 
quantização de 12 bits e a mais abrangente sensação 
de “estar lá”. Só não está à venda no supermercado. 
Você aguenta esperar? n
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O
NAB Show 2016 deixou muito claro que, em 
meio a tantas inovações tecnológicas e no-
vos players e concorrentes no mercado, os 
radiodifusores mantêm sua posição de desta-

que no mundo da mídia – e há poucas chances de que 
isso mude em um futuro próximo.
A TV e o rádio não se tornaram obsoletos com a 

revolução tecnológica que vivemos hoje. Pelo contrá-
rio, aperfeiçoaram-se, evoluíram e são hoje ainda mais 
atrativos ao público, com maior qualidade de som e 
imagem, maior confiabilidade de seus sinais e mais 
interatividade.
Nunca esteve tão longe o apocalíptico fim da era da 

radiodifusão, prenunciado pelos céticos ao “tradicio-
nal” modelo de negócio. Não se concretizaram os ru-
mores tão difundidos de que uma queda generalizada 
das audiências – causada pelo surgimento de novas 
ofertas de entretenimento e por um alegado crescente 
desinteresse do público pela TV e o rádio – corrompe-

ria o negócio da radiodifusão e nos privaria do papel 
de principal veículo de mídia.
Na verdade, temos assistido ao longo dos últimos 

anos a uma reinvenção da radiodifusão. Em um mo-
mento crítico, nossa indústria tomou uma decisão vital 
que se mostrou acertada: não combatemos as inova-
ções, não tentamos suprimi-las ou retardá-las e não 
tomamos uma postura defensiva em relação ao novo 
e ao desconhecido. 
O maior acerto da radiodifusão, nesta década, foi se 

aproximar das novas tecnologias, adotá-las e incor-
porá-las a seus produtos e serviços, preocupando-se 
sempre com dois aspectos fundamentais: manter seu 
conteúdo o melhor e mais atrativo possível e prezar 
pela relação qualificada que desfrutamos com nossos 
consumidores.
Em outras palavras, não fomos afogados pela onda 

das inovações, mas embarcamos nela e, nessa nova 
jornada, estamos experimentando um sucesso que, 
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em alguns casos, superou nossas próprias expecta-
tivas. Um dos exemplos mais surpreendentes é o da 
plataforma de VOD da TV Globo, o Globoplay, que, 
lançada em novembro de 2015, superou a marca de 
6 milhões de downloads em dispositivos móveis em 
maio de 2016.
O VOD é apenas um dos muitos exemplos da rein-

venção da radiodifusão. OTT, simulcast, mídias sociais, 
transmídia, IPTV, são outros termos e conceitos que, 
atualmente, fazem parte de nosso cotidiano. Nossos 
consumidores podem escutar a programação do rádio 
pela internet. Podem assistir à TV em tablets, smart- 
phones ou computadores. Estamos mais presentes do 
que estávamos no início da década. Não somos con-
finados à casa das pessoas – estamos também nos 
carros, no trabalho, na palma da mão.
A revolução tecnológica nos tornou mais flexíveis 

e viabilizou a entrega de nosso conteúdo por novos 
meios, sob novos formatos e em novos momentos. 
Esse cenário trouxe o efeito positivo de tornar o nosso 
conteúdo ainda mais valioso sem, porém, alterar nos-
sa essência: continuamos gratuitos. Em seu discurso 
de abertura do evento em Las Vegas, o presidente da 
NAB, Gordon Smith bem destacou que não enviamos 
uma fatura ao nosso público. Não há cobrança pela 
entrega do conteúdo da mais alta qualidade dispo-
nível no mercado. É nesse sentido que o presidente 
de televisão do grupo Disney/ABC, Ben Sherwood, ob-
servou que não há nada que substitua nossa relação 
com o público. Segundo ele, esse é o superpoder da 
radiodifusão.
A radiodifusão continua entregando aos seus teles-

pectadores aquilo que eles querem assistir de maneira 
gratuita e ininterrupta. Os investimentos feitos anual-
mente por cada emissora a fim de disponibilizar con-
teúdo de cada vez mais qualidade são colossais. Vale 
lembrar que muitas das novas tecnologias são primei-
ramente testadas e incorporadas pela radiodifusão até 
que sejam adotadas pelas outras mídias.  Esse custo é 
incalculável e mesmo assim o telespectador continua 
a receber esse conteúdo de forma gratuita.
Estando hoje evidenciado que as novas tecnologias 

vieram para fortalecer a radiodifusão e não para aca-
bar com ela, é importante lembrarmos de como os 
radiodifusores têm um papel fundamental na socie-
dade, cujo alcance é insuperável. Podemos começar a 
ilustrar esse argumento em aspectos cotidianos: qual 
mídia, além da televisão, conseguiria conectar mais de 
115 milhões de norte-americanos simultaneamente ao 
mesmo conteúdo, como aconteceu durante a trans-
missão do Superbowl deste ano? Qual mídia, que não 
a televisão, tem a capacidade de unir a atenção de 
todo o Brasil em torno de um mesmo programa, como 
costuma ocorrer com as transmissões das Copas do 

Mundo ou de episódios finais de novelas de sucesso 
como Avenida Brasil? Não é factível que 100 milhões 
de brasileiros assistam simultaneamente ao mesmo 
vídeo no YouTube, ou à mesma série no Netflix, por 
maior que seja a força e a disseminação atual dessas 
plataformas.
Fica assim evidente a essencialidade dos serviços 

prestados pela radiodifusão, com nosso alcance e pe-
netração sem paralelo. Somos provedores de informa-
ção, que é essencial para a manutenção e o desenvol-
vimento de nossa sociedade democrática. Informamos 
o público a todo tempo e em tempo real, sobre even-
tos diários, sobre os grandes acontecimentos e tam-
bém em situações de emergência. 
O público conta com os radiodifusores para man-

ter-se informado e confia que seu sinal permanecerá 
sempre no ar, não importa o que aconteça ou que 
tragédia se imponha. As comunidades se reconhecem 
em sua programação local e têm sua identidade pró-
pria reforçada. Elas confiam no profissionalismo dos 
radiodifusores, e reconhecem, com sua audiência, a 
credibilidade das informações transmitidas.
Mais do que uma vitrine da inovação e do futuro em 

nossa indústria, o NAB Show 2016 foi uma demonstra-
ção de como a radiodifusão continua forte, em tempos 
de profundas mudanças, e do quanto ela significa para 
as comunidades nacionais e locais. Enquanto respon-
dia a uma sessão de perguntas, o presidente da Fe-
deral Communications Commission (FCC) Tom Wheeler 
conseguiu, em poucas palavras, expressar esse senti-
mento geral: “A radiodifusão nos mantêm unidos. Ela 
sempre nos manteve unidos”. n
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U
m assunto bastante visto nas palestras do 
Congresso da NAB 2016 foi o ATSC3.0. Uma 
das novidades desse novo sistema de te-
levisão digital terrestre está na camada de 

transporte. Será um sistema baseado nos protoco-
los MMTP (MPEG Multimedia Transport Protocol) e 
ROUTE (Real-Time Object Delivery over Unidirectional 
Transport), que são encapsulados em pacotes UDP/IP 
(User Datagram Protocol/Internet Protocol). 
O ROUTE permite entrega de conteúdo no forma-

to DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP), 
como também de conteúdo NRT (non-real time), 
ou seja, dados que não precisam rodar em tempo- 
real no receptor quando são recebidos. O MMTP deve 
ser usado na entrega de conteúdo em tempo-real em 
redes unidirecionais, permitindo a transmissão de áu-
dio, vídeo e dados, mas difere do MPEG-2 Transport 
Stream (usado no ISDB-T/T

B
, DVB-T e ATSC) no que 

tange ao suporte a redes heterogêneas, estando in-
clusas os canais de televisão (broadcast) e os servi-
ços de telecomunicações (broadband). Deste modo, 
as especificações do MMT permitem o mesmo trata-
mento na entrega de conteúdo para broadband como 
para broadcast.

O uso do IP no lugar do MPEG2-TS flexibilizou o siste-
ma de uma emissora no sentido que o IP é bidirecional, 
enquanto que o ASI — sinal digital que sai dos encoders 
e afins / Asincronous Serial Interface — que transporta 
o MPEG2-TS não é. Deste modo, em um sistema em que 
o multiplexador é estatístico, o uso do IP ao invés do TS 
diminui o número de cabos. Já no caso da recepção, o 
IP também permite que possam ser usadas as duas re-
des (broadcast e broadband) de maneira transparente. 
Por exemplo, caso um celular com internet móvel esteja 
decodificando o sinal da emissora e em um determina-
do momento ele receba alguns dados com erro, a rede 
móvel da operadora pode ser usada para recebimento 
dos dados corrompidos. Neste caso, é necessário que a 
emissora tenha uma estrutura adequada para suportar 
a solicitação de dados perdidos via Internet e o celular 
em questão tenha acesso à rede móvel. No caso do 
ATSC 3.0, a pilha de protocolos já está separando a 
parte broadcast da broadband, conforme foi visto em 
algumas palestras. Na figura 1, é apresentada a pilha 
de protocolos do sistema ATSC3.0, obtida da candidata 
a norma do ATSC Doc. S33-174r1 de 5 de janeiro de 
2016 “ATSC Candidate Standard: Signaling, Delivery, 
Synchronization, and Error Protection (A/331) ”.
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Das palestras sobre o ATSC 3.0 realizadas no Con-
gresso NAB 2016, Mark Corl, da Triveni Digital, co-
mentou os elementos do MMTP, do ROUTE e do HTTP 
na conferência intitulada “Signaling & Announcement 
Metadata - The Next PSIP”. Foi visto também que no 
ATSC 3.0 a camada mais robusta, ou seja, o PLP (Phy-
sical Layer Pipe) mais robusto deve ser o LLS (Low 
Level Signaling). Recomenda-se que o LLS contenha 
a tabela SLT (Service List Table), garantindo assim a 
identificação dos serviços, pois esta tabela é usada 
pelo receptor para fazer a busca rápida de canais. Em 
um exemplo na sua apresentação, foi ilustrado como 
um serviço é identificado pelo receptor. O receptor, 
ao receber o fluxo do LLS, decodifica as informações 
presentes na tabela SLT. Com a informação desta ta-
bela, que funciona como a tabela PAT (Program As-
sociation Table) do MPEG2-TS, o receptor tem a infor-
mação de quais serviços pertencem a quais PLPs. Na 
própria SLT é informado também o tipo do protocolo 
do serviço, como o MMTP e o ROUTE. Além disso, o 
LLS deve ter um endereço IP e porta de destino fixos 
em 224.0.23.60:4937.
Outra palestra que comentou sobre o MMTP e o 

ROUTE é a “Considerations for ATSC 3.0 Transport 
Over IP” ministrada pelo Rich Chernock da Triveni Di-
gital. Foi comentada as características do DASH, ROU-
TE e MMTP, e que o MMTP é uma possível alternativa 
do ROUTE como um protocolo de streaming via broa-
dcast. O ROUTE também pode ser usado na transmis-
são linear, porém por usar o DASH, são transmitidos 
arquivos ao invés de um fluxo de bits como é o caso 
da TV Digital atualmente no Brasil.
Em “ATSC 3.0 Transition Architecture” de Joel Wi-

lhite da Harmonic, foi mostrado e explicado em um 
slide a pilha de protocolos do ATSC 3.0, mostrando 

o MMTP e o ROUTE 
sobre o UDP/IP. Além 
disso, foi discutido 
em um exemplo que 
é possível, usando a 
mesma quantidade 
de canais ocupados 
atualmente, ter novos 
canais ATSC 3.0. Para 

isso, seriam realocados alguns serviços de emissoras 
diferentes em um mesmo canal (multiprogramação de 
emissoras diferentes), aproveitando melhor a taxa de 
bits disponível nas antigas versões do ATSC e atuali-
zando alguns canais para o ATSC 3.0.
Na feira a empresa NTT demonstrou um serviço de 

distribuição de UHD (Ultra High Definition) para três 
tipos de redes: broadcast, rede ótica e LTE/Wifi. Para 
isso, foi utilizado o protocolo MMT para a transmis-
são de conteúdo 4k/8k. Já a Traffic Sim apresentou 
um produto que grava por até 93 dias um fluxo 
MMT/UDP/IP para testes de compliance de serviços 
transmitidos neste protocolo, com possibilidade de 
playback e de ver o vídeo no dia e hora desejado 
com alta velocidade.
Nesta NAB de 2016 foi visto que o futuro das emis-

soras é migrar para IP, devido a sua flexibilidade e 
popularização. O ATSC 3.0 é um exemplo do futuro 
do IP dentro das emissoras e o MMTP e ROUTE virão 
para substituir o MPEG2-TS. Agora é questão de tem-
po que as emissoras migrem para IP, tanto usando o 
sistema ATSC 3.0 como outro que venha no futuro. n
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N
esta segunda década do século XXI, os termos 
cinema e televisão não dão mais conta do que 
se produz e é consumido na forma de imagens e 
sons. Nem mesmo o termo audiovisual, que, em 

princípio, por ser uma palavra valise, poderia suprir essa 
falta, não dá conta de todo que esse mundo contempla. 
Dessa feita, são usados aqui os termos cinema, televisão 
e audiovisual, em separado e complementares, para que 
se possa dar conta do emaranhado que se apresenta. Vez 
ou outra, também se pode usar termos como vídeo, filme 
e mídia, ou para tratar do específico formativo técnico, 
ou para remeter ao geral dos formatos e gêneros.
Este artigo trata de dispositivos e de experiência do es-

pectador. Trata da enunciação do sujeito e de linguagens. 
Trata de estética, de técnica e de poética. Aborda, por 
isso, temas como Internet, mobilidade (mídias móveis), 
espaço urbano, arte & tecnologia, interfaces tecnológi-
cas, sistemas computacionais e sistemas das artes.           
Enfim, o texto é pretexto para abordagem de trabalhos 

que realizo, ou nos quais me envolvo diretamente, na 
prática artística e no refletir teórico, que se nomeiam 
como cinema expandido, televisão expandia, videoarte, 
videopoema, VJing, live-imagem, arte & tecnologia. O que 
esses trabalhos apresentam em comum, além do fato de 
serem obras pessoais, autorais, e de pesquisa e inovação, 
são premissas que apontam para a expansão do cinema e 
da televisão, tanto em seus dispositivos, quanto nos pro-
cedimentos de técnica, linguagem e estética. Verifica-se, 
nesses trabalhos, um tour de force na transposição entre 
signos e hibridização artística de linguagem e gêneros; 
na expansão de gêneros e formatos de cinema, televi-
são, vídeo, videoarte e videopoema; no uso de interfaces 
computacionais e sistemas cibernéticos; na expansão de 
dispositivos técnicos referencias de cinema e televisão; 
nas rupturas e hibridização entre artes e linguagens; no 
rompimento em seus limites dos códigos existentes; na 
expressão da arte e da percepção de tempos e espaços e 
de visão do mundo. Enfim, interessa pensar a expansão 
cinematográfica e televisiva a partir de seus dispositivos, 
procedimentos, linguagem, técnica e estética.

Dessa feita, destaco algumas das obras em que esti-
ve envolvido, ou como diretor (individualmente, ou em 
parceria), ou em coletivos artísticos, ou em orientação 
acadêmica, como orientador), de 2005 a 2015. Este tex-
to não aborda detalhadamente todas essas obras; e 
nem pretende ser um arrazoado analítico delas; e sim, 
destaca uma ou duas, em que as premissas levantadas 
ao se caracterizar a expansão do cinema e da televi-
são possam ser evidenciadas. No período de 2005 a 
2015, estive envolvido em obras tais como “Cubo”, de 
2005 e de 2010; “Namahaiku”, de 2007 a 2012; “Tra-
pézio”, de 2011; “Compasso”, de 2010, “Cronolux”, de 
2011; “Corpo Cinesis”, de 2013; “Bicicleta Interativa”, 
de 2013; “Corpo 4K”, de 2014; “O apanhar do sonho-
tempo”, de 2014, “Copan Thriller Revisitado”, de 2014; 
e “Serial Thriller”, de 2015. As obras “Corpo Cinesis”, 
de 2013, “Corpo 4K”, de 2014 e “Copan Thriller Revi-
sitado”, de 2014, são obras autorais, e em formato de 
cinema expandido, live-image e espetáculo audiovisual. 
A obra “O apanhar do sonho-tempo”, de 2014, é um 
trabalho de haiku expandido, live-image, em parceria 
com Clélia Mello. “Namahaiku” é uma obra de poesia e 
tecnologia, em parceria com Daniel Seda, que teve seu 
início em 2007 (em parceria também com Cheli Urban) e 
com apresentações até 2015. “Cubo” é uma obra coleti-
va de intervenção urbana e espetáculo multimídia, que 
teve sua primeira versão em 2005 e a segunda em 2010.  
É um trabalho conjunto de coletivos de arte de São Pau-
lo, dentre eles, o Cobaia, do qual faço parte. Além do 
Cobaia, o trabalho tem A Revolução Não será Televisio-
nada e Frente 3 de Fevereiro, Bijari, Cia Cachorras, Con-
tra Filé e Perda Total. Por fim, algumas obras realizadas 
no Curso Superior do Audiovisual do Departamento de 
Cinema, Rádio e Televisão (CTR) da Escola de Comunica-
ções e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), 
que contam com a minha orientação, ou com a minha 
participação direta.  Como as orientações de TCC e IC: 
Projeto “Trapézio”, de 2011, um filme interativo para 
televisão digital, de direção de Marília Fredini; e “Serial 
Thriller”, de 2015, direção de Bruna Vallim, projeto de 

por Almir Almas

Este artigo aborda a expansão tecnológica da televisão, do cinema  
e do audiovisual e aponta para mudanças apresentadas na experi-
ência do espectador, no lugar da enunciação do sujeito  
e nas linguagens e procedimentos cinematográficos, televisivos  
e audiovisuais, a partir dos dispositivos. 
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Iniciação Científica/apoio CNPq. As obras “Compasso”, 
de 2010, “Cronolux”, de 2011, e “Bicicleta Interativa”, 
de 2013 são obras realizadas dentro da minha discipli-
na Mídias Interativas, como trabalhos finais dos alunos, 
com meu envolvimento direto na realização prática.
O que são comuns em todas essas obras, e ficam evi-
dentes quando de sua análise, são procedimentos - se-
jam artísticos, técnicos, poéticos ou estéticos -, que, 
em busca do fazer poesia, arte e tecnologia, em hibri-
dização de gêneros, formatos e cultura, perpassam as 
seguintes premissas:
a)  uso de “Poética Live”, em que o “tempo do 

acontecimento é o mesmo da transmissão”,  
numa relação com o tempo da televisão; 

b)  uso dos “tempo presente”, “tempo direto”  
e “tempo real”;

c)  realização de “Cinema ao vivo” em espetáculos  
em formato de “Cinema expandido/VJing/Live-Image”;

d)  direção e atuação ao vivo - diretor/performer;
e)  aporte de arranjos tecnológicos;
f )  técnicas e dispositivos de interatividade; 
g) ambientes imersivos; 
h) telas panorâmicas; 
 i)  criação em multitelas e multiplataformas; 
 j)  aparatos/dispositivos cinematográficos e televisivos/

videográficos em sua “expansão” de enunciação;
k)  hibridização entre mídia, arte e tecnologia; 
 l)  hibridismo cultural; 
m)  estética e poética técnico-narrativas; 
n) práticas tecnológicas; 
o) reflexão teórica; 
p)  sinergia entre humanos e aparatos tecnológicos 

artísticos.
 

Em suma, essas obras evidenciam um fazer artístico 
pautado pela experimentação, pela invenção e pela 
busca constante de soluções tecnológicas de ponta e 
que apontam rupturas em suas dimensões de técnica, 
linguagem, poética e estética. Ou seja, não é meramen-
te protocolar ou meramente um up-to-date tecnológico 
sem sentido quando nessas obras se busca esse fazer 
artístico, nos moldes detalhado acima. Por isso, nota-se 
em seus procedimentos o uso, por exemplo, de tecnolo-
gias de transmissão de vídeo e áudio em streaming em 
redes celulares 3G/4G e em redes fotônicas de fibra óp-
tica de super alta velocidade; projeção de imagem em 
multitelas grandes e pequenas e em resoluções HDTV 
e UHDTV/4K (vídeo de super alta qualidade); uso de 
interfaces computacionais e sistemas cibernéticos, tanto 
para geração de imagens e sons, quanto para controles 
de dispositivos interativos e imersivos; e uso de softwa-
res de manipulação ao vivo de imagens e sons. Todos 
os recursos que o diretor toma mão são em função 
de uma proposta artística e de experimentação técnico/
estética no sentido de rompimento de limites de repre-

sentação, enunciação e dispositivos cinematográficos/
televisivos.
A partir desses procedimentos, o que se busca é a 

construção de processos de espacialização, que, por 
sua vez, mexem com os paradigmas de montagem e 
da relação do espectador com a obra. Criam-se espaços 
diferenciados na performance, na montagem e na exibi-
ção/projeção dessas obras, e embaralham-se os regis-
tros de Real e Virtual, especialmente em relação ao jogo 
de presença/ausência do corpo físico (seja do performer, 
do diretor/performer, seja do público).
Desta feita, são discutidos questões tais como for-

matos audiovisuais em circuitos de arte e tecnologia, 
indústria criativa e mercado, linguagens técnicas em 
hibridização (videoarte, visual music, live cinema, cine-
ma expandido, música, dança, performance e teatro) e 
formatos em televisão digital (segunda tela, TV social, 
mobilidade e programas ao vivo, Realidade Virtual e 
Aumentada e Cenografia Virtual).  E, claro, também em 
como grandes alterações na distribuição e nos modelos 
de negócios da televisão, cinema e audiovisuais. 
Do mundo do Cinema, interessa, nessas obras, pensar 

a partir de Gene Youngblood e seu “Expanded Cinema”, 
de 1970, o entendimento de um cinema que se expan-
de, sobretudo, que se expande além das fronteiras de 
linguagens e telas. Um cinema que extrapola os códi-
gos e as linguagens cinematográficas, que expande a 
consciência do espectador, que leva esse espectador 
a vivenciar todos os seus sentidos; enfim, o entendi-
mento de um cinema que mistura estética, poética e 
dispositivos tecnológicos. O conceito de expansão da 
linguagem desafia as possibilidades além das fronteiras 
estabelecidas por seus códigos, expande seu território 
de ação, amplia a percepção para novos tempos e es-
paços; dialoga com outros códigos e linguagens. Gene 
Youngblood falava também em simbiose homem-máqui-
na, em relações que se vislumbravam entre máquinas 
e humano. Em suma, Youngblood estava interessado 
na extensão das imagens técnicas e na expansão das 
emoções e pensamentos próximas de uma totalidade 
das percepções do ser no mundo. 
Em relação à televisão, a convergência aponta para 

um embaralhamento entre emissoras, produtoras, dis-
tribuidoras, plataformas e tecnologias - padronizações e 
sistemas. Atualmente, os termos em uso são: televisão 
expandida, Internet na televisão, televisão na Internet, 
televisão conectada, televisão pessoal e televisão so-
cial, por exemplo, tentando dar conta de como conte-
údo, linguagem e estética transitam por dentro desse 
emaranhado. Isto, sem dizer da palavra mágica: Intera-
tividade. Convém lembrar André Lemos e sua atenção 
ao termo interatividade, lembrando sua acepção “direta-
mente ligada aos novos media digitais” e sua forma de 
“interação técnica, de cunho ‘eletrônico-digital’” (André 
Lemos, 1997). E também em que vê a tecnologia digital 
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como grandes alterações na distribuição e nos modelos 
de negócios da televisão, cinema e audiovisuais. 
Do mundo do Cinema, interessa, nessas obras, pensar 

a partir de Gene Youngblood e seu “Expanded Cinema”, 
de 1970, o entendimento de um cinema que se expan-
de, sobretudo, que se expande além das fronteiras de 
linguagens e telas. Um cinema que extrapola os códi-
gos e as linguagens cinematográficas, que expande a 
consciência do espectador, que leva esse espectador 
a vivenciar todos os seus sentidos; enfim, o entendi-
mento de um cinema que mistura estética, poética e 
dispositivos tecnológicos. O conceito de expansão da 
linguagem desafia as possibilidades além das fronteiras 
estabelecidas por seus códigos, expande seu território 
de ação, amplia a percepção para novos tempos e es-
paços; dialoga com outros códigos e linguagens. Gene 
Youngblood falava também em simbiose homem-máqui-
na, em relações que se vislumbravam entre máquinas 
e humano. Em suma, Youngblood estava interessado 
na extensão das imagens técnicas e na expansão das 
emoções e pensamentos próximas de uma totalidade 
das percepções do ser no mundo. 
Em relação à televisão, a convergência aponta para 

um embaralhamento entre emissoras, produtoras, dis-
tribuidoras, plataformas e tecnologias - padronizações e 
sistemas. Atualmente, os termos em uso são: televisão 
expandida, Internet na televisão, televisão na Internet, 
televisão conectada, televisão pessoal e televisão so-
cial, por exemplo, tentando dar conta de como conte-
údo, linguagem e estética transitam por dentro desse 
emaranhado. Isto, sem dizer da palavra mágica: Intera-
tividade. Convém lembrar André Lemos e sua atenção 
ao termo interatividade, lembrando sua acepção “direta-
mente ligada aos novos media digitais” e sua forma de 
“interação técnica, de cunho ‘eletrônico-digital’” (André 
Lemos, 1997). E também em que vê a tecnologia digital 

como o que “possibilita ao usuário interagir não mais 
apenas com o objeto (a máquina ou a ferramenta), mas 
com a informação, isto é, com o ‘conteúdo’”.
A televisão, então, pode ser entendida como uma tele-

visão expandida, principalmente, por estar dentro desse 
universo do mundo cibernético, do digital. Esse mundo, 
ou essa possibilidade de ter seu conteúdo transformado 
em informação digital, é que, em última instância, per-
mite que o interator/telespectador possa se relacionar 
com o meio de outro modo, que não o tradicional, de 
telespectador passivo diante da tela. O digital coloca 
a televisão no mesmo patamar de um dispositivo de 
IHC (“Interface Humano-computador”), pois dá a ela as 
características que permitem ao telespectador interagir 
com a informação/conteúdo. 
Pensa-se também, por outro lado, na questão da “auto-

ria” da obra. A obra de arte proveniente desses processos 
interativos e de sistemas computacionais são obras dos 
artistas? Ou são obras dos técnicos que criam as máqui-
nas? Ou, então, são obras das próprias máquinas? Uma 
vez que se vê a estrutura tecnológica, os sistemas com-
putacionais e as interfaces, bem como os mecanismos de 
interatividade (aqui também entram os Design de intera-
ção e Design de interfaces) como parte integrante da obra, 
não é mais possível separar a estrutura da história (ou do 
conteúdo) da estrutura dos dispositivos. Todos esses ele-
mentos são partes integrantes e integradas do processo 
da obra e, - por que não dizê-lo - do processo de autoria. 
As quatro etapas da interatividade - aqui retiradas de 

Mark Stephen Meadows (2003) -, observação, exploração, 
modificação e mudança permitem que o espectador (ou 
interator) contribua com o sistema a partir de acréscimos 
de informações. Ou seja, ele, espectador (interator) execu-
ta algo que acrescenta informações ao sistema. É isso que 
gera o aumento de perspectiva e o aumento de investi-
mento, o envolvimento e o interesse por parte do especta-
dor (interator). Na observação, o espectador contribui com 
o sistema, na exploração ele faz algo dentro do sistema, a 
modificação é o que permite que o sistema seja mudado 
pelo espectador, e a mudança é o que o sistema faz para 
que o espectador saia mudado pela interatividade. 
Como se vê, essa expansão da televisão se dá em vá-

rios níveis, mas o que se torna mais evidente para o es-
pectador são as mudanças nos níveis verbais e visuais, 
isto é, no conteúdo audiovisual. Desse modo, aspectos 
técnicos da linguagem televisiva, como tamanhos e for-
matos das telas, cores e camadas, dispositivos de sons, 
bem como codificações, decodificações e transportes 
do conteúdo audiovisual são elementos que interferem 
diretamente na visualização e audição dessa televisão 
expandida. Porém, como não se separa mais o sistema 
(estrutura tecnológica) da estrutura do conteúdo (histó-
rias, narrativas - socrática ou não), e se tem a interação 
técnica e a interação social como fatores igualmente 
importantes, padronizações de usabilidade também se 

colocam em jogo nessa televisão expandida. O que se 
estabelece é que equipes audiovisuais (televisivas, cine-
matográficas e videográficas) agora contam com profis-
sionais de área de tecnologia (de engenharia de siste-
mas e de softwares, e de design) em sua composição, 
embaralhando ainda mais a questão da autoria. 
Feita essa introdução aos conceitos na próxima espe-

cificaremos aos duas obras citadas. n
Continuará...
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