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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. 

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.

FEIRA:
30 de Agosto 

a 1º de Setembro

CONGRESSO:
29 de Agosto 

a 1º de Setembro a 1º de Setembroa 1º de Setembro

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:

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.

Mm dos principais legados da NAB 2016 é a 
confirmação definitiva que a indústria cami-
nha para serviços multiplataforma e que estes 

precisam ser visionados em telas de altíssima quali-
dade de imagem pelo que a imagem e áudio já não 
só devem ser captados no mais alto nível de produ-
ção possível, mas também devem chegar ao devices 
capazes de ser vistos pelos consumidores da melhor 
forma possível. Isso porque as ofertas de serviços 
multiplaforma, OTT, VOD e de TV Móvel avançam a 
passos largos e o nesse contexto, o desafio dos pro-
dutores e distribuidores de conteúdos parece passar 
pela exibição na máxima qualidade possível.
Nesta edição da Revista da SET, a 160 – número mais 
que revelador de uma trajetória – trazemos a segunda 
parte da reportagem especial sobre a comemoração 
dos primeiros 25 anos do SET E TRINTA realizado em 
Las Vegas, com destaque para plataformas IP, capta-
ção em HDR e o Fórum de Tecnologia “A TV Aberta 
está à beira da extinção?” moderado por Liliana Nako-
nechnyj, diretora internacional da SET,  que analisou 
como o investimento em tecnologias de captação e 
exibição podem aumentar a qualidade da imagem 
e do serviço (HDR, 4K, 8K) e a complementação de 
ofertas através de outras plataformas, como as OTTs.
Continuamos com a apresentação das principais no-
vidades da edição 2016 da NABShow com destaque 
para o 4K e as perspectivas sobre a migração para o 
IP na indústria audiovisual, e como parece ficar mais 
claro que o futuro passa por tecnologias transparen-
tes e já não proprietárias que permitam aos radiodi-
fusores utilizar produtos de diferentes marcas para 

criar seu próprio workflow e dessa maneira ninguém 
ficar “atrelado” a uma marca ou a uma tecnologia. 
Ainda damos alguns dos principais destaques do Pa-
vilhão Brasileiro que mesmo com um número menor 
de visitantes, gerou mais expectativas de negócios.
O Professor da UNESP, Francisco Machado Filho afir-
ma que existe na indústria uma nova visão para a te-
levisão local e que o interesse pelos fatos locais tem 
crescido e está sendo alimentado pelas ferramentas 
sociais. Portanto, a TV brasileira não pode desconsi-
derar esta demanda, principalmente no jornalismo e 
nas possibilidades de negócios por meio da publici-
dade direcionada.
Ainda a segunda parte do “olhar” dos especialistas 
da SET com às novidades e os destaques da NAB 
2016. Nesta edição, publicamos três artigos bem di-
versos uns dos outros. André Barbosa (EBC/SET) ana-
lisa as potencialidades da Televisão Digital Terrestre 
(TDT). Cristiano Akamine (Mackenzie) analisa a nova 
versão do ATSC (Advanced Television System Com-
mittee) 3.0 e o que existe de novo nessa tecnologia. 
E, Jose Frederico Rehme, afirma que “O foco da NAB 
2016 foi a tecnologia 4k!
Finalmente, o professor Almir Almas (SET/ECA-USP) 
analisa a expansão tecnológica da televisão, do cine-
ma e do audiovisual, em geral, e aponta para mudan-
ças apresentadas na experiência do espectador.

Boa leitura!

Olímpio José Franco 

U
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Primeira edição do Harmonic Day no Brasil

P
ara o Harmonic Day no Brasil, 
chegaram à capital paulista 
executivos da empresa que, 
acompanhados pelos res-

ponsáveis e pelos distribuidores da 
multinacional no país, debateram o 
futuro das estruturas IP nas emisso-
ras de TV, durante um intenso dia de 
trabalhos.

O Harmonic Day no Brasil teve 
como objetivo elucidar os novos de-
safios e tendências do mercado au-
diovisual aos participantes do even-
to, bem como apresentar a nova 
geração de soluções da marca aos 
broadcasters brasileiros, que pude-
ram conhecer uma linha de produ-
tos “desenvolvidos para serem utili-
zados frente aos novos desafios de 
Video Delivery”.

Durante a manhã, os executivos 
da Harmonic apresentaram os 
principais produtos da compa-
nhia, as suas funcionalidades, 
e como eles podem ser adap-

tados aos workflows das emissoras 
de TV brasileiras. O seminário teve 
como principais tópicos a forma de 
aumentar receitas por meio de no-
vos serviços; o que fazer frente à 
migração para o UHD e à transição 
para fluxos totalmente IP; os novos 
conceitos frente ao consumo de ví-
deos em plataformas OTT; e a tran-
sição da produção ao vivo para a 
entrega de Video On-Demand.
Hertz Silva, Country Manager da 

Harmonic para o Brasil, afirmou 
que, com as mudanças de hábitos 
dos consumidores, faz-se necessário 
a mudança de fluxos de serviços de 
vídeo; a utilização de Multiscreen, 
Ultra-HD, e IP; assim como a virtu-
alização dos ambientes de produ-
ção nas emissoras. “Com o avanço 
dessas tecnologias, novas oportuni-
dades surgem para agregar valor à 
banda-larga, simplificar infraestrutu-
ras e maximizar as receitas”, frisou. 

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

Harmonic realizou, em São Paulo, um seminário para os seus clientes no país, 
com o objetivo de mostrar os principais produtos da companhia  
e de se aproximar do dia a dia dos broadcasters brasileiros por Fernando Moura, em São Paulo
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ção nas emissoras. “Com o avanço 
dessas tecnologias, novas oportuni-
dades surgem para agregar valor à 
banda-larga, simplificar infraestrutu-
ras e maximizar as receitas”, frisou. 
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Harmonic realizou, em São Paulo, um seminário para os seus clientes no país, 
com o objetivo de mostrar os principais produtos da companhia  
e de se aproximar do dia a dia dos broadcasters brasileiros por Fernando Moura, em São Paulo
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Fusão com a Thomson
Outro momento importante do se-

minário foi o da apresentação de 
como está sendo realizada a fusão 
da Harmonic com a Thomson, adqui-
rida pela multinacional no início de 
2016. Alguns novos produtos da em-
presa – que, após a incorporação, é 
um dos maiores players do mercado 
audiovisual – foram apresentados.
Ainda no período da manhã, desta-

que para o Polaris, novo equipamen-
to da companhia para automação de 
fluxos de produção. Assim, foi expli-
cado o funcionamento do sistema de 
Playout da empresa. Outro produto 
destacado foi o Fuze-1, uma platafor-
ma de edição e controle de Playlist.
Na parte da tarde, a sessão deno-

minada “infraestrutura de vídeo de 

hoje e do amanhã” analisou o mo-
mento atual do broadcast e as ten-
dências futuras em uma indústria 
que passa por grandes mudanças na 
sua estrutura de produção, captação 
e distribuição de conteúdos.
Kirssy Valles, diretora de Desenvol-

vimento de Mercado da Harmonic, 
abordou diversos conceitos sobre 
transporte de vídeo e falou de como 
as infraestruturas das emissoras es-
tão mudando. “Os engenheiros de 
broadcast precisam se atualizar e 
pensar que o futuro esta aí”.
A executiva explicou a evolução do 

sistema de distribuição de vídeo da 
Harmonic e afirmou que, até 2019, 
a maior parte das infraestruturas 
Harmonic/Thomson passará por uma 
reconversão que as leve à virtualiza-

ção. “Trabalharemos em plataformas 
com software-based que permitirão 
ter maior agilidade no desenvolvi-
mento de serviços de contribuição e 
distribuição”.
“O futuro passa por uma melhor 

monetização da distribuição de con-
teúdos e, para isso, é preciso vir- 
tualizar equipamentos com aplica-
ções de software que criem uma  
infraestrutura completa”, adicionou a 
diretora de Desenvolvimento de Mer-
cado da companhia.

Virtualização
Para explicar melhor o conceito de 

virtualização, Kirssy mostrou como, 
hoje, a Harmonic e a TVN (Thomson 
Video Networks) já são uma única 
empresa que permite aos seus clien-
tes unificar os workflows broadcast e 
multiscreen, criando uma plataforma 
que pode ser customizada de acordo 
com o conteúdo e as necessidades 
do usuário.
Um dos exemplos disso é o codec 

VQ Pure, que combina a expertise das 
duas empresas e permite, por exem-
plo, maior flexibilidade na hora de 
realizar codificação de vídeo. Outro 
dos pontos desenvolvidos foi o HEVC 
(High  Efficiency Video Coding) e os 
seus desenvolvimentos, uma codifica-
ção que, segundo Kirssy, é fundamen-
tal para transportar ou codificar vídeo 
em Ultra Alta Definição (UHD).
A executiva falou, ainda, de TOTF 

(Transcoding On The Fly) e ressaltou 
que essa tecnologia vai avançar e 
se consolidar, porque a maioria das 
OTT tem muito tráfico de vídeo, mas 
usam pouca estrutura, e necessitam 
rentabilizar os custos de armazena-
mento e gravação que são muito al-
tos para realizar cópias e ter grandes 
bibliotecas de VOD.
Esta tecnologia permite que a Har-

monic/Thomson trabalhe associada a 
empresas como a Intel no desenvol-
vimento de um produto que combina 
CPU (Harmonic/Thonson) e os seus al-
goritmos. Unidos por MSDK, com um 
GPU da Intel, essa solução possibilita 
a aceleração de vídeo criando um A/V 
Processing Module. n

Notícias
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Executivos 
da Harmonic 
apresentaram 
os produtos 
e soluções da 
empresa no 
Harmonic Day 
em São Paulo
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O seminário serviu para mostrar os produtos de ambas 
marcas em conjunto pela primeira vez no Brasil
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O seminário serviu para mostrar os produtos de ambas 
marcas em conjunto pela primeira vez no Brasil
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O 4K e as perspectivas  
sobre a migração para o IP 
na indústria audiovisual

por Fernando Moura, em Las Vegas

Em mais uma edição, a NAB serviu para os principais players  
do mercado exporem os seus novos produtos, indicarem tendências 
e, como tem sido frequente nos últimos anos, anunciarem fusões  
e aquisições importantes, delineando um mercado em profunda 
transformação - não só em termos tecnológicos, mas, também,  
em termos de organização e processos

A
cada ano, parece ficar mais 
claro que o futuro passa por 
tecnologias transparentes 
e já não proprietárias que 

permitam aos radiodifusores utili-
zarem produtos de diferentes mar-
cas para criar seu próprio workflow, 
sem ficar “atrelado” a uma marca ou 
a uma tecnologia. Por outro lado, 

com as aquisições e as fusões re-
correntes, os principais players do 
audiovisual cada vez detêm maior 
portfólio de produtos e soluções. A 
tendência, neste cenário, parece ser 
as empresas oferecerem soluções 
combinadas.
Nesta segunda parte da cobertura 

especial da Revista da SET na NAB 

Show, mostramos o pavilhão brasi-
leiro e alguns dos principais players 
do mercado audiovisual, com des-
taque para as tecnologias de pro-
dução e playout em 4K, com ecos-
sistemas de vídeo 4K e workflows 
completos para essa tecnologia, ba-
seados, muitas vezes, em sistemas 
virtualizados e por IP.

NAB 2016 - Parte II
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A Snell Advanced Media (SAM) 
apresentou aos broadcasters a sua 
linha de soluções em playout e pro-
duções de vídeo ao vivo, em 4K, na 
NAB 2016. Os visitantes do estande 
da companhia inglesa puderam co-
nhecer workflows que devem capaci-
tar a mudança das emissoras para as 
transmissões e a produção em Ultra
-HD e em HDR. 
“Queremos permitir aos nossos 

clientes suportar os fluxos de traba-
lho existentes, enquanto se expan-
dem para os novos formatos, ofe-
recendo uma programação de alta 
qualidade e competindo com suces-
so nesta paisagem voltada ao con-
sumidor”, afirmou Tim Thorsteinson, 
CEO da SAM, em coletiva de impren-
sa realizada na NAB.
De forma descontraída, como é cos-

tume, o executivo da SAM afirmou que 
as necessidades dos consumidores 
estão mudando frente às novas tec-
nologias. “Estamos trabalhando para 
satisfazer as necessidades do merca-
do, visando o 4K, porque é uma área 

que está crescendo, e nos próximos 
anos vai crescer muito mais. O impor-
tante é estar preparado para esse mo-
mento. De todas as maneiras, penso 

que os próximos 20 anos mudarão o 
mercado audiovisual mundial”.
Em seu estande, a SAM apresentou 

inovações em playout e novos fluxos 
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O LiveU Maverick, os transmissores de uplink 3G / 4G / LTE, e também o SNG, 
tornaram-se uma importante ferramenta de uma emissora

Os drones ganham, a cada ano, mais espaço na NAB; em 2016, encontramos equipamentos de todo tipo, desde modelos 
pequenos até este da Livestream, preparado para suportar uma câmera de mais de 500 gramas
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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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de trabalho 4K e HDR, resultados de 
uma parceria com a Timeline, que pos-
sibilitou à BT Sport ser pioneira nas 
transmissões 4K/UHD no Reino Uni-
do. O trabalho para a Rogers Media, 
com workflows ao vivo end-to-end na 
transmissão das principais competi-
ções canadenses, e o trabalho com a 
Media Pro, na Espanha, para a trans-
missão do jogo de futebol entre Bar-
celona e Real Madrid em 4K, também 
são frutos desse trabalho com a Time-
line, como referido na edição anterior  
(nº 159). 
Outro destaque da companhia na 

NAB foi o News Solution, que prome-
te aos usuários “criar os mais rápidos 
news packages de todos os tempos” 
e publicá-los em qualquer plataforma, 
desde notícias de última hora, em 
mídias sociais, até produções cuida-
dosamente pensadas, via broadcast, 
afirmou à Revista da SET, Felipe An-
drade, diretor Regional da SAM.
A nova interface News Solution uni-

fica a aplicação, independentemente 
de o usuário estar editando em um 
dispositivo móvel, em desktops sim-
ples, ou utilizando um pacote com-
pleto de efeitos de pós-produção. 

A ferramenta inclui um plug-in para 
Adobe Premier com a capacidade de 
pesquisar todos os clipes no siste-
ma, editar com o conjunto completo 
de recursos da Adobe e, em segui-
da, entregá-los de volta para as pla-
taformas on-line e broadcast. Para 
playout, a solução pode ser hospe-

dada dentro do NRCS e é compatível 
com todos esses sistemas, incluindo 
iNews, Polvo, ENPS e Open Media.
A produção remota é crucial, segun-

do os executivos da SAM. Por isso, 
a nova timeline de edição do News 
Solution oferece aos usuários – em 
desktops, tablets ou notebooks – 

NAB 2016 - Parte II

Adobe anunciou que sua plataforma 
Adobe Premier, passou a estar integrada 
na plataforma Media Central da Avid 
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A Deluxe – como muitas outras empresas – apostou em demonstrar plataformas 
para workflows completos em IP, que possam ser utilizados em plataformas OTT 
ou VOD com conteúdos 4K
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O Presidente da NAB, 
Gordon Smith disse 

na cerimônia de abertura 
que “com grande certeza: 

Rádio e Televisão 
são mais importantes 

hoje do que nunca” 
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acesso a conteúdos gerados ao vivo 
ou a conteúdos gravados para elabo-
rarem as suas histórias, agora com 
capacidade de voiceover e de edição 
em tempo real. Após finalizadas as 
sequências de edição dos vídeos, 
os conteúdos podem ser publicados 
imediatamente em mídias sociais, na 

Web ou na TV, e os projetos podem 
ser abertos e reaproveitados por ou-
tros usuários. 
Pela sua parte, a ChyronHego apre-

sentou o LyricX ao mercado na NAB 
2016, uma versão totalmente nova 
da principal solução de grafismos e 
playout da empresa sediada em Nova 

York. O LyricX aproveita a arquitetura 
de 64 bits do Lyric PRO para oferecer 
mais desempenho na criação e na re-
produção de vídeos.  
“O nosso software pioneiro Lyric é 

hoje uma das principais soluções de 
grafismos e playout, com mais de 16 
mil sistemas instalados em ambientes 
de transmissão de todos os continen-
tes. O LyricX apresenta uma estrutura 
nova e robusta, com a qual podemos 
atender às crescentes exigências de 
desempenho dos nossos clientes. 
Com a possibilidade de conduzir  
as capacidades de intensive-memory 
que estão começando a moldar as 
operações de transmissão do futuro, 
como o High Dynamic Range e o 4K, 
o LyricX dá aos nossos usuários mais 
potência e versatilidade do que nun-
ca “, afirmou Johan Apel, presidente e 
CEO da ChyronHego.
Um componente central do LyricX 

é a nova superfície de controle que 
oferece teclas de LCD programáveis 
e que podem ser completamente 
trocadas conforme a necessidade do 
usuário. É possível configurar telas 
para programas específicos, como 
programas de notícias ou esportes.
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SHK-810 Super High Vision da Ikegami em 8K. Com 33 milhões de pixels, sensor CMOS 
Super 35 mm, sistema óptico PL Mount e transição via fibra de até 40 Gig SMPTE

MediaFirst Video Processing 
uma solução da Ericsson para controlar todos 
os playout de vídeo que um produtor 
de conteúdos pode distribuir
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imediatamente em mídias sociais, na 

Web ou na TV, e os projetos podem 
ser abertos e reaproveitados por ou-
tros usuários. 
Pela sua parte, a ChyronHego apre-

sentou o LyricX ao mercado na NAB 
2016, uma versão totalmente nova 
da principal solução de grafismos e 
playout da empresa sediada em Nova 

York. O LyricX aproveita a arquitetura 
de 64 bits do Lyric PRO para oferecer 
mais desempenho na criação e na re-
produção de vídeos.  
“O nosso software pioneiro Lyric é 

hoje uma das principais soluções de 
grafismos e playout, com mais de 16 
mil sistemas instalados em ambientes 
de transmissão de todos os continen-
tes. O LyricX apresenta uma estrutura 
nova e robusta, com a qual podemos 
atender às crescentes exigências de 
desempenho dos nossos clientes. 
Com a possibilidade de conduzir  
as capacidades de intensive-memory 
que estão começando a moldar as 
operações de transmissão do futuro, 
como o High Dynamic Range e o 4K, 
o LyricX dá aos nossos usuários mais 
potência e versatilidade do que nun-
ca “, afirmou Johan Apel, presidente e 
CEO da ChyronHego.
Um componente central do LyricX 

é a nova superfície de controle que 
oferece teclas de LCD programáveis 
e que podem ser completamente 
trocadas conforme a necessidade do 
usuário. É possível configurar telas 
para programas específicos, como 
programas de notícias ou esportes.
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SHK-810 Super High Vision da Ikegami em 8K. Com 33 milhões de pixels, sensor CMOS 
Super 35 mm, sistema óptico PL Mount e transição via fibra de até 40 Gig SMPTE

MediaFirst Video Processing 
uma solução da Ericsson para controlar todos 
os playout de vídeo que um produtor 
de conteúdos pode distribuir
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Ross lança a sua primeira linha 
de câmeras na NAB 2016 
Uma das surpresas da NAB Show 

2016 foi a incursão da Ross Video 
no mundo das câmeras. Na edição 
deste ano, a empresa canadense 
lançou as câmeras ACID, que traba-
lham no padrão de output SMPTE 
4:2:2 com sinais de vídeo flexíveis e 
adaptáveis a qualquer tipo de pro-
dução. Também oferecem a opção 
0:4:4 full bandwidth color signal, 
que, combinada com a saída primá-
ria do novo sistema Carbonite Ultra-
chromeHR, pode gerar sinal 4: 4: 4 
e uma resolução full, ideais para o 
desenvolvimento de key edges de 
alta resolução.

As câmeras ACID trabalham, como 
em todos os produtos da marca, 
com os painéis DashBoard e ofere-
cem controle remoto aos usuários.  
A operação da câmera, as configura-
ções e as sombras podem ser mane-
jadas via DashBoards. 
“Estas novas câmeras oferecem 

a melhor composição de imagem a 
partir de conjuntos de chroma key, 
além de capturar imagens surpre-
endentes em qualquer ambiente”, 
afirmou à Revista da SET, Amaury P. 
Silva Filho, diretor Regional de Ross 
Video para Brasil. 
Silva Filho fez a sua apresentação na 

NAB como novo executivo da empre-
sa e afirmou que o principal objetivo 

da sua chegada é a de ter uma pre-
sença local mais forte e um contato 
mais direto com os clientes.
Além das novas ACID Cameras, a 

companhia introduziu o switcher 
Carbonite UltrachromeHR com novi-
dades em processamento de chro-
ma key e foco na virtualização. Esse 
switcher, baseado na plataforma de 
produção Carbonite Black, é um pro-
cessador de chroma key multichan-
nel, desenvolvido para os ambientes 
multi-câmera virtualizados com até 
quatro chroma keys de alta resolu-
ção. Cada uma desses quatro chroma 
keys com controle total da gestão do 
delay, preenche temperatura de cor 
e oferece armazenamento interno de 
gráficos animados.
Amaury disse à Revista da SET que o 

IP é uma realidade e considerou que 
a Ross Video está preparada para as 
mudanças que estão por vir. “O que 
nós podemos oferecer aos nossos 
clientes são soluções para a transição 
que coloquem a produção de mídia 
em um patamar mais elevado e de 
maior qualidade”. 

4K e 8K
Em termos de câmeras e lentes, 

a NAB apresentou novidades volta-
das ao 4K, já vislumbrando os Jogos 
Olímpicos 2020, em Tóquio, além 
das primeiras versões para comercia-
lização de câmeras 8K e lentes para 
este tipo de equipamento de capta-
ção.

NAB 2016 - Parte II

Nova Canon 8K Imaging, o primeiro protótipo de câmera 8K da Canon, foi 
demonstrado na NAB 2016. Com um sensor 8K Super (8192x4320, 1.89:1)
com gravação em 60fps, lentes EF Mount com Cinema Look e saída 8K em real-time 
com output para 4K HDR (13 stops) com PQ e Wide Color Gamut (BT 2020)

A lente FujiFilm 8K é a primeira do mercado a ser  
desenhada especialmente para câmeras 8k.  
A lente 12-36 mm com zoom 3X; T3.1/F2.8-F16 close;  
formato 24.576 x 13.824 MM; suporte PL mount  
e um peso de 10 KG foi lançada na NAB 2016
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Thom Calabro 
(FujiFilm)
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Thom Calabro 
(FujiFilm)



A Canon alcançou grande destaque 
com a demonstração do protótipo 
Canon 8K Imaging, a primeira câme-
ra 8K da empresa que estará dispo-
nível nos próximos meses. O equi-
pamento trabalha com  um sensor 
8K Super (8192x4320, 1.89:1) com 
gravação em 60fps, lentes EF Mount 
com Cinema Look e saída 8K em 
real time com output para 4K HDR  
(13 stops) com PQ e Wide Color 
Gamut (BT 2020).
A Fujifilm apresentou a versão beta 

da primeira lente do mercado a ser 
desenha especialmente para câme-
ras 8K. O dispositivo 12-36 mm com 
zoom 3X; T3.1/F2.8-F16 close; forma-
to 24.576 x 13.824 MM; suporte PL 
mount tem  um peso de 10 KG  e po-
derá vir a ser utilizada pela emissora 
pública japonesa NHK (Japan Broad-
casting Corporation) nos Jogos Olím-
picos Rio 2016, afirmou à Revista da 
SET, Thom Calabro, VP de Marketing 
e produtos da Divisão de Óptica da 
FujiFilm.

Soluções para o mundo IP
A Harmonic e a Thomson se apre-

sentaram pela primeira vez na NAB 
após a fusão gerada pela aquisição 
da marca francesa. Com a transa-
ção, a Harmonic passou a ser um 
dos maiores players do mercado, 
incluindo no seu portfólio uma série 
de codecs e decodificadores e toda 
a expertise da Thomson no mercado 
de codificação e transcodificação de 
sinais de áudio e vídeo.
A presença da Harmonic na feira 

mostrou que o IP e as suas soluções 
deixaram de ser uma tendência e já 
são uma realidade. O novo patamar 
é a virtualização dos conteúdos e 
fluxos de trabalho, que devem ser 
escaláveis e flexíveis. Pensando nis-
so, a empresa introduziu ao mer-
cado uma nova solução de virtua-
lização na nuvem que já não passa 
por “nuvens públicas, privadas ou 
híbridas, mas sim, por nuvens pri-
vadas administradas pelos próprios 
broadcasters”, afirmou o CEO da 
Harmonic, Patrick Harshman, à Re-
vista da SET.
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8K Ride Experience, uma sala de cinema especialmente desenhada pela Canon 
com três telas em perspectiva, dando uma impressionante sensação de imersão 
e mudando a forma de assistir TV
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Em Las Vegas, na edição 2015, o 
executivo já havia afirmado à repor-
tagem da Revista da SET que “as 
aplicações de software são o futuro 
da indústria” e que “não há volta 
atrás (...) Estamos em um momento 
em que a indústria caminha para fun-
ções integradas de software com en-
coders que façam trabalhos integra-
dos” para gerar “virtualização”. Ao 
que parece, a compra da Thomson 
encaminha-se nesse sentido, o de 
oferecer ao cliente um pacote com-
pleto de serviços que permitam a 
virtualização dos seus ecossistemas.
Sidnei F. Brito, CEO da SDB - Sco-

pus do Brasil Ltda., distribuidor da 
Harmonic no Brasil, disse em repor-
tagem à Revista da SET, no estande 
da marca, que o “futuro passa pela 
virtualização”, mas o processo deve 
ser analisado com calma e não pode 
ser universalizado, pois, “é preciso 
ver caso a caso e tomar a decisão 
certa no tempo certo”.
“A virtualização pode ser interes-

sante para gerar redução de custo 
operacionais, com maior investimen-
to Opex e menos Capex. Hoje, o mer-

cado precisa trabalhar com soluções 
de software genéricos, onde possam 
ser estabelecidos novos modelos de 
negócios. Nós, integradores, preci-
samos alertar ao cliente sobre como 
reduzir custos. Temos claro que, no 
futuro, todo o mundo vai estar na 
nuvem, é inevitavel, porque as fá-
bricas vão deixar de produzir certos 
insumos de hardware e teremos que 
trabalhar de forma virtual”, afirma o 
executivo brasileiro.
Para Brito, esse novo modelo de 

negócio passa por “uma remodela-
ção das estratégias e ecossistemas 
que integrem a nuvem como ‘pro-
vider’, uma nuvem que se tornará 
inevitável para os radiodifusores”.
Na NAB, a Harmonic lançou o VOS 

Cloud e o VOS 360 e ainda um 
novo sistema de video delivery, 
o Harmonic Media Grid 4000, que 
permite aos broadcasters trabalhar 
com workflows comprimidos e bi-
bliotecas de vídeo online. A família 
de produtos  MediaGrid oferece o 
dobro de performance dos produtos 
da linha MediaGrid 3000, 50% de 
aumento na capacidade de storage, 
e duas vezes mais Ethernet ports 
(10 Gb). O MediaGrid ContentServer 
4000 eleva a taxa de transferência 
do Harmonic MediaGrid 4000, que 
ainda pode se expandir a 48 TB, 
96 TB ou 144 TB com o MediaGrid 
4240, equipado com drives 24 hot 
swapplable 2-TB, 4-TB ou 6-TB SAS.  
A FOR-A apresentou um novo stre-

amer Video-Over-IP na NAB 2016, o 

MXR-200IP, um device que oferece 
streaming de IP com múltiplos co-
decs para fluxos de trabalho basea-
dos em arquivos e salvamento dos 
dados de entrada sem necessidade 
de recompressão. 
A solução conta com dois canais 

de encoder/decoder e tem uma 
memória interna que possibilita 
armazenar arquivos MXF enquanto 
realiza a encodificação e a decodi-
ficação, permitindo, assim, uma edi-
ção não-linear. O MXR-200IP suporta 
H.264 High 422 Intra a 100 Mbps, 
enquanto realiza autocorreção de 
qualquer perda de pacotes por meio 
de redundância FEC de acordo com 
o SMPTE ST 2022-1/2. 
O dispositivo oferece três modos 

de operação. No modo IP Sending 
Mode, codifica sinais HD-SDI a um 
fluxo de bits de transporte para IP 
com dois canais de entrada SDI e 
4 canais de saída de IP. No modo 
IP Receiving Mode, decodifica entra-
das IP encapsuladas para sinal HD
-SDI com dois canais de entrada de 
IP e dois canais de saída de SDI. No 
modo IP Sending/Receiving Mode, 
o MXR - 200IP decodifica um canal 
de entrada de IP e saída HD-SDI, e 
codifica entrada HD-SDI para dois 
canais de saída de IP.
O multi-viewer MV-1200, da FOR-A, 

promete alta performance, compac-
tação e versatilidade, com 16 inputs 
e 6 outputs em um frame 1U. A solu-
ção está disponível em dois mode-
los: 4-Input, 1-Output HDMI (como 

Sidnei Brito (SDB/Harmonic) afirma 
que, no futuro, todas as emissoras vão 
migrar à nuvem com ecossistemas 
virtualizados
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Ricardo Milani 
(FOR-A) afirmou 
à reportagem 
da Revista da SET 
que o IP irá 
implantar-se
aos poucos no Brasil 
e que o futuro passa 
por produções 
ao vivo e redes IP

no MV-4200) ou 4-Input, 1-Output 
3G/HD/SD-SDI (como no MV-1210). 
Com a opção de adicionar até  

16 entradas em cada modelo, por 
meio da instalação de placas opcio-
nais, “o MV -1200 permite aos usuá- 

rios criar um ambiente de edição 4K 
flexível e versátil. O multi-viewer in-
clui um gerenciador de layout para 
customização do usuário, indicador 
do nível de áudio para até 16 canais, 
saída de monitoração de áudio, er-
ror log display, e a opção de reali-
zar streaming de vídeo a partir de 
uma unidade de Ethernet”, explica a 
FOR-A.

Telas de todos os tipos, 
qualidades e tamanhos
Com a evolução das tecnologias 

4K e 8K, tem aumentado considera-
velmente as telas e os players que 
fabricam displays de todos os tama-
nhos e qualidades. Um exemplo é a 
Leyard, multinacional da China que 
possui uma fábrica em Curitiba. Na 
NAB, a companhia apresentou a sua 
nova série de displays, além dos 
principais desenvolvimentos rea- 
lizados após a compra da empresa 
norte-americana Planar, em 2015, e 
toda a sua expertise em displays de 
LCD, “assumindo de vez a liderança 
do segmento”, afirmou à reporta-
gem da Revista da SET, Dimas Oli-
veira, gerente de vendas da Leyard 
Brasil.
Oliveira afirmou que, desde 2014, 

a Leyard alavanca os negócios no 

mercado brasileiro e nos mercados 
da América Latina em geral. “Para 
estruturar a operação comercial na 
região, instalamos a subsidiária e 
iniciamos o fornecimento de pai-
néis para aplicação indoor e out- 
door, com criativas soluções em LED 
para esportes, publicidade, shows,  
shopping centers, estádios, exibi-
ções, entre outros nichos de atua- 
ção. Além do fornecimento dos produ-
tos da marca, a Leyard Brasil investe 
numa linha de montagem. Desde o 
início da operação, o volume de ven-
das na América Latina cresceu 111% 
(de 2014 e 2015) e se estima um cres-
cimento de 175% (de 2015 a 2016)”.
O executivo afirmou que a marca 

também atende à demanda interna-
cional com filiais na Europa, Estados 
Unidos, Japão e Singapura. “Há 20 
anos fornecendo para o mercado 
global, a Leyard conta com mais de 
10 mil m2 de linha de produção na 
cidade chinesa de Shenzhen, além 
de centros de pesquisa e desenvol-
vimento em Shenzhen e Pequim”. n

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

Edição em São Paulo, Gabriel Cortez

A Imagine aposta no 4K e por isso realizou uma série de palestras no seu stand com convidados de altíssimo nível. 
Uma destas foi o painel “O Impacto da IP e o 4K nas produções esportivas” que contou com a presença Steve Reynolds, 
CTO da Imagine Communications; Geirge Hoover, CTO do Grupo NEP; James Stellplug, VP de Marketing de Produto da EVS

Dimas Oliveira, gerente de vendas 
da Leyard Brasil afirmou à Revista 
da SET que a empresa fornecerá três 
telões da Leyard TVH Series 
para o espaço da NBC Olympics 
no Centro de Transmissão 
Internacional da Olimpíada Rio 2016
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numa linha de montagem. Desde o 
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cimento de 175% (de 2015 a 2016)”.
O executivo afirmou que a marca 
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Fernando Carlos Moura é professor  
do curso de Jornalismo da Escola  
de Comunicação e Educação  
da Universidade Anhembi Morumbi (UAM)

Edição em São Paulo, Gabriel Cortez

A Imagine aposta no 4K e por isso realizou uma série de palestras no seu stand com convidados de altíssimo nível. 
Uma destas foi o painel “O Impacto da IP e o 4K nas produções esportivas” que contou com a presença Steve Reynolds, 
CTO da Imagine Communications; Geirge Hoover, CTO do Grupo NEP; James Stellplug, VP de Marketing de Produto da EVS

Dimas Oliveira, gerente de vendas 
da Leyard Brasil afirmou à Revista 
da SET que a empresa fornecerá três 
telões da Leyard TVH Series 
para o espaço da NBC Olympics 
no Centro de Transmissão 
Internacional da Olimpíada Rio 2016
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Pavilhão Brasileiro volta a brilhar na NAB

O Pavilhão Brasileiro voltou a ser destaque no primeiro 
andar do pavilhão sul do Las Vegas Convention Center, 
com foco nas tecnologias destinadas ao Integrated Ser-
vices Digital Broadcasting – Terrestrial (ISDB-T), o padrão 
de TV Digital nipo-brasileiro adotado no país. “É um dos 
mais avançados do mercado e o segundo mais utilizado 
no planeta”, afirmou à Revista da SET, Daniela Saccardo, 
gerente do PS Eletroeletrônicos Brasil.

De acordo com o presidente do Sindvel (Sindicato das 
Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares 
do Vale da Eletrônica), Roberto de Souza Pinto, o evento 
é uma grande vitrine para as empresas brasileiras. Em 
2015, apenas nos dias de feira, foram fechados negócios 
superiores a US$200 mil, ou seja, cerca de R$800 mil, 
que, ao longo do ano, somaram US$9,6 milhões, cerca 
de R$ 38 milhões. Para o executivo, este ano a expecta-
tiva é ainda maior.

E, de fato, a previsão dada por Souza Pinto antes do 
início do evento se concretizou, mesmo com menos em-
presas do que na edição de 2015 (20). Assim, segundo 
Daniela, as 16 empresas - Biquad, EiTV, Ideal Antenas, 
Inatel, Media Portal, Opic Telecom, Playlist, RF Mídia, 
Screen Service, Showcase Pro, Snews, Tecsys, Teletronix, 
TQTVD, TSDA e VoiceInteraction – “somaram um total de 
US$ 22,572 milhões de expectativas de negócios para 
os próximos 12 meses, fizeram cerca de 760 contatos 
comerciais durante o período da feira, provenientes de 
países como Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, China, 

Costa Rica, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Itália, 
Japão, México, Peru, Porto Rico, Taiwan e Venezuela”.

Segundo Daniela, das empresas que chegaram à Las 
Vegas, seis “fecharam 20 negócios durante a feira por um 
montante de US$ 1,252 milhões. Observamos que o mo-
vimento este ano foi menor que o do ano passado, espe-
cialmente dos visitantes brasileiros e sul-americanos, po-
rém a qualidade dos contatos foi melhor, resultando em 
mais negócios fechados se comparado ao ano anterior”.

O saldo da Sindvel é positivo, reconhece Daniela. “As 
empresas participantes ficaram muito satisfeitas com a 
participação na NAB deste ano e todos se manifestaram 
interessados em participar na próxima edição” o que é 
um bom princípio. De todo modo, “o Projeto Eletroele-
trônicos Brasil, parceria do Sindvel com a Apex-Brasil 
(Agência Brasileira de Promoção de Exportações e In-
vestimentos), está em fase de renovação e o novo proje-
to (2016-2018) deve ser aprovado no início do segundo 
semestre de 2016”.

A TQTVD participou, pelo sétimo ano consecutivo da 
NAB. Nesta edição, a companhia demonstrou a mais re-
cente versão de seu middleware Ginga, o AstroTV+. Além 
das já conhecidas funcionalidades, o produto trouxe no-
vidades: a conformidade com os requerimentos da EAD 
(Entidade Administradora do Processo de Redistribui-
ção e Digitalização de Canais de TV e RTV) e o suporte 
ao Perfil C do Ginga.
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Brasileiros afirmam que tiveram menos visitantes, mas melhorou a qualidade dos contatos, o que gerou 
alguns negócios e abriu caminho a muitos outros. O objetivo passa pela exportação de tecnologia brasileira

s

Daniela Saccardo, gerente do PS Eletroeletrônicos Brasil, 
afirmou que o objetivo principal das empresas brasileiras 
que expõem no Pavilhão Brasileiro é aumentar as suas 
exportações

A ideal Antenas participa como expositora no Pavilhão 
Brasileiro desde 2007

NAB 2016 - Parte II
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A EAD, responsável pelo processo de digitalização da 
TV no Brasil, homologou a nova versão do AstroTV+, 
que conta com uma nova interface de usuário e mais 
serviços, como o acesso ao portal de conteúdos inte-
rativos do Governo e o suporte à acessibilidade através 
dos recursos de áudio locução e libras. Atende ainda à 
proposta do Perfil C do Ginga, que estabelece 512MB de 
memória RAM, 2GB para armazenamento de aplicações, 
e prevê o suporte à execução de um segundo vídeo, ati-
vado por aplicações interativas.

Otimizada e voltada para conversores digitais de baixo 
custo, a nova versão do AstroTV+ foi embarcada em re-
ceptores distribuídos aos beneficiários do Bolsa Família 
através do programa Kit Conversor, que visa adaptar te-
levisões antigas ao novo sinal digital da TV aberta. Para 
David Britto, diretor de tecnologia da TQTVD, a interati-
vidade na TV aberta é um veículo fundamental para a 
inclusão digital da população brasileira. 

“A interatividade leva informação e serviços do Gover-
no para a casa das pessoas de forma didática, lúdica e 
de fácil compreensão. Na NAB Show pretendemos de-
monstrar a maturidade de nosso produto e prospectar 
novos parceiros de negócios”, afirmou o diretor de Inte-
ratividade da SET.

Marcelo Zamot, gerente regional de vendas da Ideal 
Antenas, disse à reportagem da Revista da SET que a 
aposta no Pavilhão Brasileiro começou em 2007, e tem 
dado bons resultados. “No ano de 2007, ano no qual o 
Brasil inaugurou o Pavilhão Brasileiro, haviam somente 4 
empresas expondo os seus produtos. Em 2015, tivemos 
a grande satisfação e realização de compormos o Pavi-
lhão Brasileiro com 20 empresas, consolidando, assim, 
a presença do Brasil no cenário mundial de tecnologia”.

O executivo da empresa de Pouso Alegre, Minas Gerais, 
afirma que a Ideal antenas continuará presente no Pa-
vilhão nos próximos anos, porque, não só “permite um 
contato direto com os clientes brasileiros, mas porque 
dá uma maior visibilidade fora das fronteiras. Hoje, esta-
mos consolidados como fabricante de antenas profissio-
nais para uso em emissoras de TV, FM, Wi-Fi, microondas 
em diversas frequências e MMDS. A nossa marca está 
presente em 70% do território brasileiro e em todos os 
países da América Latina, e parte da Europa”. n

Os executivos da ShowCase Pro fizeram um balanço 
muito positivo da sua participação na NAB 2016

Equipe  
da Tecsys  
afirmou  
à reportagem  
que a feira 
teve bons 
resultados 
para 
a empresa 
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D
esde que o modelo de tele-
visão brasileiro se espelhou 
no modelo norte-america-
no, observamos as práticas 

e tendências daquele mercado para 
tentar traçar estratégias semelhan-
tes  na superação dos desafios que 
a convergência digital tem imposto 
à televisão broadcast tanto lá, como 
aqui. Contudo, há um ponto em que 
a televisão brasileira pode auxiliar a 
TV norte-americana a continuar com 
seu propósito de ser um veículo de 
prestação de serviço, informativo, de 
entretenimento e gratuito: a parti-
cipação maior da programação das 
redes na programação local. 
Esta preocupação já impulsiona 

ações das grandes redes americanas. 
Durante o SET e TRINTA, o “Fórum 
de Tecnologia: Além da TV: novos 
formatos de distribuição”, contou 
com a participação de Robert Seidel, 
da cadeia norte-americana CBS, que 
apresentou algumas estratégias que 
a rede americana está aplicando vol-
tada para o localismo e para a seg-
mentação da programação aberta. 
Dentre essas estratégias está o CBS 
All Access, serviço de streaming do 

grupo independente da rede e que 
permite aos usuários assistir episó-
dios completos de praticamente to-
dos os programas da CBS em uma va-
riedade de dispositivos, como Roku, 
Apple TV, Chromecast e outros. Seidel 
afirmou que “o segredo do êxito da 
aplicação [CBS All Access] é que ela 
funciona em tempo real, atingindo os 
mais jovens nas TV locais, ofertando 
conteúdo que, por meio da geoloca-
lização (genlock), permite que a pu-
blicidade seja monetizada”, além da 
cobrança de uma mensalidade de U$ 
5,99 dólares/mês. Contudo, as ações 
voltadas para o localismo não preci-
sam estar vinculadas às possibilida-
des que a internet oferece. É aí que 
entra a experiência brasileira. 

Uma visão para a Televisão local
Em artigo produzido pela Networked 

Television (organização sediada em 
Londres, que produz e distribui pro-
gramação de rede com o objetivo de 
potencializar a execução da televisão 
local), define o modelo ideal de te-
levisão local como aquela liderada, 
relevante e focada na programação 
local e que carregue consigo uma pro-

gramação voltada para uma audiência 
em larga escala com conteúdos de 
interesse nacional sobre informação, 
educação e entretenimento.
Para a Networked Television, a te-

levisão local norte-americana tem 
obtido alguns resultados positivos 
porque vem conseguindo otimizar os 
custos de suas produções locais e ter-
ceirização de programas, mas esbarra 
em outros pontos que nós brasileiros 
conhecemos bem, a diversificação do 
conteúdo e a mensuração da audiên-
cia. A ambos demandam custos sig-
nificativos e há mercados em que o 
volume de negócios praticados não 
permite esses investimentos. Muitas 
vezes o que ocorre é uma programa-
ção produzida de forma barata sem 
garantias de qualidade no conteúdo 
que conquistem e mantenham a au-
diência. Nos Estados Unidos, muitas 
emissoras locais acabam inserindo, 
para cobrir buracos nas suas grades 
de programação, inúmeras reprises, 
ou pior ainda, programas de televen-
das que se estendem por um longo 
período de tempo ocupando quase 
que períodos inteiros da manhã e/ou 
tarde das emissoras. Não é de se es-

Uma nova visão para 
a televisão local Por Francisco Machado Filho * em Las Vegas
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pantar que nos Estados Unidos, 40% 
dos jovens prefiram ver conteúdo 
audiovisual no YouTube do que pela 
televisão. Na visão da Networked Te-
levision há duas possíveis soluções: 
a primeira seria consolidação das 
emissoras locais sob um único pro-
prietário (modelo de afiliação com 
um mix de programação local e re-
gional/nacional, como similar e forte-
mente presente no modelo brasileiro 
de televisão), que é a opção mais 
fácil e viável; e a segunda, bem mais 
radical, seria ignorar a programação 
nacional e manter-se “hiperlocal”, o 
que seria um desafio enorme se man-
ter economicamente viável.
No Brasil, as emissoras locais re-

transmitem a programação nacional 

das redes, o que gera críticas por 
parte de vários segmentos da socie-
dade, mas que se tratando de um 
negócio e do alto custo de produ-
ção de conteúdo local de qualidade, 
não pode ser analisado apenas pelo 
lado político da comunicação. Niti-
damente, portanto, a produção de 
conteúdo é um dos principais gar-
galos da televisão local nos Estados 
Unidos e aqui no Brasil também, 
mas nosso sistema de televisão em 
rede e a veiculação de programas 
nacionais pelas afiliadas enfrentam 
melhor este problema, mantendo a 
penetração e relevância da TV como 
principal veículo de comunicação 
em nosso país. 

O localismo no Brasil
Contudo, é facilmente perceptível 

que o interesse pelos fatos locais 
tem crescido e está sendo alimenta-
do pelas ferramentas sociais. Portan-
to a TV brasileira não pode desconsi-
derar esta demanda, principalmente 
no jornalismo e nas possibilidades 
de negócios por meio da publicidade 
direcionada. Mas como engajar a au-
diência televisiva na programação da 
TV local? Esse foi o tema da sessão: 
How Local Broadcasters Engage and 
Win in the Digital Age, do Congresso 
NAB 2016, que discutiu exatamente 
essas questões e um ponto ficou 
claro para os presentes: o localismo 
não pode ser apenas um aparato 
para se divulgar informações locais. 
Ele tem que conectar as pessoas. 
Hoje, com os diversos aparatos tec-

nológicos, pessoas conectadas por 
redes sociais virtuais, velocidade na 
informação e na transformação, o 
localismo só faz sentido se conectar 
as pessoas emocionalmente, seja lu-
tando a favor ou contra uma causa. 
As pessoas, cada vez mais imersas 
em seus telefones e em sistemas 
personalistas, podem se unir como 
comunidade quando a mídia local 
entender que este engajamento da 
audiência não pode ser mais conse-
guido pelas estratégias de marketing 
e por pesquisas que viabilizam as 
estratégias na TV analógica.

O localismo não pode ser entendi-
do como um espaço na programação 
da rede para as informações e as no-
tícias locais em seus telejornais ou 
programas de entrevistas. Localismo 
é a grande oportunidade de negó-
cios para as emissoras de televisão, 
porque gera milhões em pequenos 
negócios e, também, porque milha-
res de pessoas já utilizam ferramen-
tas online e movimentam a economia 
local. Foursquare, Yelp, Facebook e 
todos os demais aplicativos de lo-
calização influenciam a decisão de 
compra de milhares de pessoas, ba-
seada na opinião ou na sugestão de 
outras pessoas.
Esses dados são preciosos para 

uma emissora local que procure 
interpretá-los e produzir conteúdo 
que alcance essas pessoas emo-
cionalmente. Fica evidente como a 
publicidade televisiva local está dis-
tante deste importante novo hábito 
presente em nossas comunidades. 
E não basta às agências de publi-
cidade propagar produtos para este 
nicho. Ele se envolve, apenas, se o 
emocional for um fator determinan-
te. 
Uma coisa aparenta estar clara nes-

ta questão: o localismo das emisso-
ras no Brasil deve ser revisto. Não 
como os Estados Unidos, que devem 
repensar a distribuição de produtos 
nacionais na grade de programação. 
No caso brasileiro, temos que repen-
sar o nosso conteúdo, que muitas 
vezes é apenas uma repetição dos 
formatos nacionais. O localismo deve 
ser entendido como uma peça essen-
cial e estratégica das emissoras lo-
cais para continuar lutando de igual 
para igual com os serviços OTT e o 
conteúdo streaming. Elas têm muito 
mais a oferecer, principalmente no 
jornalismo e na prestação de servi-
ços. n
 

Francisco Machado Filho é professor  
Doutor do curso de Jornalismo da Unesp/ 
Bauru. O texto foi realizado em coautoria 
com Peterson De Santi, mestrando no 
Programa de Pós-graduação em Mídia e 
Tecnologia da Universidade - Unesp/Bauru
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por Fernando Moura* em Las Vegas

Celebrando os 25 anos desde o primeiro o encontro, em 1991,
a edição 2016 do SET e TRINTA analisou os principais assuntos da 
indústria broadcast brasileira e mundial; com o espectro radiofônico 
cada dia mais escasso, o futuro da TV passa por sistemas inteligentes 
que utilizem a mobilidade como um benefício, indicaram  
os especialistas internacionais convidados 
para palestrar no evento
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O
SET e TRINTA 2016 se rea-
lizou entre os dias 18 e 20 
de abril, em Las Vegas, nos 
Estados Unidos, e foi palco 

da comemoração do jubileu de pra-
ta da reunião, como os leitores pu-
deram acompanhar na última edição 
da Revista da SET, em uma primeira 
reportagem sobre o encontro. Nesta 
segunda parte de nossa cobertura, 
mostramos os destaques do Fórum 

de Tecnologia “A TV Aberta está à 
beira da extinção?” e apresentamos 
o que as palestras do segundo e do 
terceiro dia do evento abordaram.
Partindo da hipótese de que o 

espectro radiofônico está cada dia 
mais ameaçado pelo avanço das 
operadoras de telecomunicações, o 
SET e TRINTA trouxe reflexões acerca 
dos caminhos que as emissoras de 
broadcast podem seguir para atingir 

seus objetivos, e mostrou quais são 
as tentativas atuais dos canais de 
TV aberta para lidar com a mudan-
ça na forma de consumir conteúdos 
audiovisuais.
Outro dos temas que permeou qua-

se todas as falas no SET e TRINTA 
2016 – e também esteve em evidên-
cia na NABSHOW 2016 – foi a implan-
tação de redes IP. Com a pergunta: 
IP: Internet Protocol ou Integrated 

SET e TRINTA 2016         Parte II

SET e TRINTA:
Um quarto de século 
debatendo o futuro da TV



32   REVISTA DA SET  |  Abril 201532   REVISTA DA SET  |  Junho 2016

por Fernando Moura* em Las Vegas

Celebrando os 25 anos desde o primeiro o encontro, em 1991,
a edição 2016 do SET e TRINTA analisou os principais assuntos da 
indústria broadcast brasileira e mundial; com o espectro radiofônico 
cada dia mais escasso, o futuro da TV passa por sistemas inteligentes 
que utilizem a mobilidade como um benefício, indicaram  
os especialistas internacionais convidados 
para palestrar no evento

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

O
SET e TRINTA 2016 se rea-
lizou entre os dias 18 e 20 
de abril, em Las Vegas, nos 
Estados Unidos, e foi palco 

da comemoração do jubileu de pra-
ta da reunião, como os leitores pu-
deram acompanhar na última edição 
da Revista da SET, em uma primeira 
reportagem sobre o encontro. Nesta 
segunda parte de nossa cobertura, 
mostramos os destaques do Fórum 

de Tecnologia “A TV Aberta está à 
beira da extinção?” e apresentamos 
o que as palestras do segundo e do 
terceiro dia do evento abordaram.
Partindo da hipótese de que o 

espectro radiofônico está cada dia 
mais ameaçado pelo avanço das 
operadoras de telecomunicações, o 
SET e TRINTA trouxe reflexões acerca 
dos caminhos que as emissoras de 
broadcast podem seguir para atingir 

seus objetivos, e mostrou quais são 
as tentativas atuais dos canais de 
TV aberta para lidar com a mudan-
ça na forma de consumir conteúdos 
audiovisuais.
Outro dos temas que permeou qua-

se todas as falas no SET e TRINTA 
2016 – e também esteve em evidên-
cia na NABSHOW 2016 – foi a implan-
tação de redes IP. Com a pergunta: 
IP: Internet Protocol ou Integrated 

SET e TRINTA 2016         Parte II

SET e TRINTA:
Um quarto de século 
debatendo o futuro da TV



Production? Will Walters, diretor de 
marketing da NewTek, falou dos de-
senvolvimentos tecnológicos nessa 
área de sua companhia e abriu a dis-
cussão a respeito do futuro do IP. Em 
sua exposição, o executivo analisou 
como os fluxos de trabalho com base 
em IP vão direcionar a indústria de 
vídeo em um caminho inteiramente 
novo.
“Hoje, muita gente se pergunta se 

usa o IP ou continua com banda base. 
A implementação deve ser gradativa. 
Vivemos uma pressão do mercado, 
com uma indústria de IT de 3,7 bi-
lhões de dólares contra um mercado 
de apenas 4 bilhões para a indústria 
broadcast, por isso é necessário to-
marmos precauções”, afirmou Wal-
ters, lembrando que, na transição, os 
broascasters devem considerar a es-
cala, qual infraestrutura SDI utilizam, 
e como ela está conectada, uma vez 
que há imensas possibilidades para 
desenvolver infraestruturas. 
“O mais difícil é trabalhar em work-

flows mistos. No IBC 2015, apresen-
tamos o NDI, Network Device Inter-
face, uma solução que trabalha com 
software base automaticamente e é 
transparente aos diferentes networks 
de Ethernet. Opera em real time com 
um frame rate independente e uma 

latência muita baixa, sendo bidirecio-
nal e extremamente simples de im-
plementar devido ao software”.
O executivo ressaltou, ainda, que 

a empresa deve pensar no processo 
e analisá-lo bem antes de assumir 
que fará e como fará a transição ao 
IP. Neste ponto, pensar em latência, 
network, qualidade e quantidade de 
vídeo é fundamental, na visão do 
palestrante; assim como pensar, no 
futuro, adaptar-se a estruturas 4K ou 
8k, “em estruturas que sejam trans-
parentes”.
Neste contexto, Walters voltou a 

sua fala às mais importantes 
funcionalidades da plataforma 
Tricaster, da NewTek, e expli-
cou como essa ferramenta 
pode ajudar os radiodifuso-
res neste novo cenário. No 
final da palestra, o expositor 
avançou para algumas outras 
soluções da companhia, com 
destaque para a NewTek Connect 
Pro, e mostrou como ela pode ser 
utilizada para “conectar diferentes 
workflows de trabalho”.
A palestra, “a abordagem da SAM 

para infraestrutura de transmis-
são de sistemas baseados em IP 
e playout virtualizado”, de David 
Tasker, VP de Sistemas e Tecnolo-
gia da Snell Advanced Media (SAM), 
mostrou como a empresa trabalha a 
infraestrutura baseada em IP e argu-
mentou que as emissoras precisam 
analisar a possibilidade de investir 
em hardware common-off-the-shelf 
(COTS), produção de vídeo ao vivo 
baseada em IP e aplicativos virtua-
lizados que suportem os requisitos 
crescentes de transmissão de TV.
Tasker afirmou que essas novas 

tecnologias oferecem soluções esca-
láveis para expandir canais lineares, 
acrescentando novos playouts de 
mídia, nos quais seja possível convi-
ver com estruturas SD, HD e UHD. Na 
opinião do representante da SAM, a 
indústria está em um processo de mi-
gração para o IP, mas, esse processo 
deve ser analisado adequadamente e 
funcionar de uma forma que permita 
a interoperabilidade, e com um pa-

drão definido. Nes-
se sentido, a SAM 

analisou as diferenças 
entre o SMPTE 2020-6 e o VR-c3.
Outros dois pontos a se estabe-

lecer, na visão do palestrante, são 
como fazer a compressão desse sinal 
e como ele irá trafegar pelas redes. 
“A SAM aposta em equipamentos ag-
nósticos que possam trabalhar em 
SDI e IP tanto na entrada como na 
saída de vídeo”, explicou, mas cada 
emissora deve ver o que pode e o 
que necessita. “Muitas vezes, o mo-
delo OPEX é o mais recomendável”, 
concluiu.

Plataforma customizada para OTT
André Altieri, diretor de Mídia e 

Entretenimento da Cisco, ministrou 
a palestra “Infinite Video: como dis-
ponibilizar o seu conteúdo de forma 
rápida e segura através de soluções 
em cloud”, no SET e Trinta 2016. Em 
sua exposição, afirmou que o novo 
conceito da empresa avança para a 
solução Infinite Video.
“A oferta de conteúdos de vídeo 

para diferentes tipos de dispositivo 
está se tornando cada vez mais im-
portante para os provedores de con-
teúdo. Fazer isto de forma rápida e 
segura através de uma solução em 
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a palestra “Infinite Video: como dis-
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rápida e segura através de soluções 
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sua exposição, afirmou que o novo 
conceito da empresa avança para a 
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Cloud, onde possamos definir quais 
dispositivos, através de que meios, 
e com quais informações este conte-
údo será publicado, pode gerar uma 
vantagem competitiva para aqueles 
que pretendem levar a sua informa-
ção onde ela nunca havia chegado”, 
ressaltou. 
“A Cisco introduziu ao mercado o In-

finite Video, que possibilitará ampliar 
a oferta de nossos clientes e, com ele, 
trabalhar na nuvem” com soluções de 
software e não tanto de hardware 
com “capacidade de produção e de 
distribuição com uma cadeia mantida 
em segurança”, frisou.
Para Altieri, hoje, é necessário criar 

uma nova experiência com flexibilida-
de e velocidade com “Time to Market 
que nos provisiona novos serviços, 
simplificando a infraestrutura e ge-
renciando os novos serviços de cloud 
de nossos clientes, por meio de di-
ferentes soluções. Uma é a solução 
one way que é a solução Infinite 
Broadcast. Uma segunda com dois 
caminhos, a Infinite Home, e a tercei-
ra para OTT que muda continuamente 
segundo as necessidades dos nossos 
clientes que é o Infinite Video”.
O Infinite Video se oferta na “cloud 

com um portal que oferece serviços 
de self-services, que trabalham em 
cima de redes de terceiros com uma 
rápida monetização de produtos. 

Esta é basicamente uma experiência 
completa de vídeo OTT gerenciada 
pela Cisco. Esta é uma plataforma 
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Captação em HDR
Em uma indústria que avança a 

passos largos na captação e na 
qualidade de imagem, a Sony Bra-
sil trouxe ao SET e TRINTA 2016 um 
tema importante: o HDR (High Dina-
mic Range), a cor e as suas diferen-
tes gamas.

Sony Brasil apresentou as diferenças entre o Espaço de Cor e o HDR na hora
da captação de imagens

André Altieri (Cisco) afirmou que o 
novo conceito da empresa avança 
para a solução Infinite Video
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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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Erick Soares, engenheiro de Suporte 
a Vendas da Sony Brasil, explicou a 
diferença entre espaço de cor e HDR 
em sua palestra no SET e Trinta 2016 
e afirmou que os broadcasters têm 
que “pensar na qualidade, mas tam-
bém, no espectro de cor Rec.2020 
com uma riqueza de preservação 
maior, que, associada ao HDR, que 
aumenta o volume de cor e a sensa-
ção de realidade”.
O desafio é “garantir a preservação 

do HDR em toda a cadeia de produção 
e, com ela, garantir o range dinâmico 

que o olho humano pode enxergar”, 
destacou o representante da Sony.
“Hoje, as câmeras trabalham em até 

14 stops e, por isso, a mudança na 
captação é drástica. Agora, é preciso 
ter dispositivos que possam colocar 
na tela o que a captação de imagem 
possui. Precisamos pensar na cadeia 
de produção e em como transmiti-
mos, ou seja, em como preservamos 
a cor”, completou Soares, afirmando 
que objetivo é o range dinâmico.
O palestrante alertou, também, que 

o que muda é o sistema de SRD, por-

que a imagem foi otimizada para a 
faixa de luz da tela. Precisamos “au-
mentar a luminância do dispositivo. 
No HDR temos de ter a imagem de 
princípio ao fim (9,00) com luminosi-
dade preservada e sem compressão”, 
ponderou.
Assim, a grande discussão da in-

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

Sony mostrou como foi desenvolvida uma cadeia completa de produção com um workflow completo em 4K HDR BT.2020 
na Alemanha
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Neil Ugo, gerente de produto da 
Panasonic, analisou os vários fatores 
que são discutidos na indústria 
com respeito à implantação do 4K 
e do 8K
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Da esquerda para a direita: Olímpio Franco (SET), Barbara Lange (SMPTE) e Robert 
Seidel (CBS) na entrega de uma distinção ao vice-presidente de Engenharia e  
Tecnologias Avançadas da CBS, a mais importante rede de televisão dos Estados Unidos
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Neil Ugo, gerente de produto da 
Panasonic, analisou os vários fatores 
que são discutidos na indústria 
com respeito à implantação do 4K 
e do 8K
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são que tem a ver com como repre-
sentamos a luz em uma tela”.
A proposta da Sony é ter uma cadeia 

completa de produção com um work-
flow completo em 4K HDR BT.2020 S-
Log3 para “desta forma, preservar a 
cadeia de produção e nela o HDR que 
é o grande diferencial da tecnologia 
atual”, concluiu Erick Soares.
Na palestra “Próxima geração para 

criação de vídeo: abordagem da Pa-
nasonic para 8K/4K, VoIP e HDR”, Neil 
Ugo, gerente de produto da Panaso-

nic, analisou os vários fatores que são 
discutidos na indústria com respeito à 
implantação do 4K e do 8K.
Ugo explicou as principais caracterís-

ticas da Curva de Gamma e como ela 
influencia na nova geração de câme-
ras Ultra-HD. Dentro desta temática, o 
congressista analisou o HLG (Hybrid 
Log Gamma) e o padrão ST.2084 para 
a distribuição de vídeo Ultra-HD BD 
e mostrou como este padrão é com-
patível com os equipamentos de TV 
utilizados neste mercado.

O executivo destacou, ainda, que 
uma boa opção pode ser a utilização 
do SDR, dependendo da forma de 
distribuição e de recepção do sinal 
que os broadcasters utilizarem – seja 
por set-top box, OTT ou espectro.
Outro dos temas abordados pelo 

especialista da Panasonic foi o HDR/
SDR e como este pode ajudar os 
radiodifusores na hora de criar um 
workflow em UHD em suas emisso-
ras. Ugo abordou, também, as dife-
renças que se estabelecem nos equi-
pamentos e comentou a utilização de 
um ISO nativo nas câmeras na hora 
da captação das imagens.
Antes de encerrar a sua fala, o pa-

lestrante descreveu as diferenças do 
sistema VOIP e do sistema 12G-SDI 
e, por fim, mostrou a importância de 
se desenvolver um workflow em 4K.
“A opção da Panasonic é por um 

sistema que seja interoperável, no 
qual se possam utilizar ambos os 
sistemas, dependendo da situação”, 
concluiu. n

*  Fernando Carlos Moura é professor 
do curso de Jornalismo da Escola de 
Comunicação e Educação da Universidade 
Anhembi Morumbi (UAM)
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Toni Feliú, gerente 
Senior ProAV para 
Espanha e Portugal da 
Panasonic, e Emili Planas 
da MediaPro, produtora 
esportiva internacional 
com sede na Espanha,  
apresentaram no SET 
e TRINTA 2016 
os resultados da 
transmissão do clássico 
espanhol “Barcelona 
Vs Real Madrid” em 4K, 
utilizando a nova 
câmera AK-UC3000 
de Panasonic 
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Revista da SET no Periscope

A Revista da SET, acompanhando as tendências tecno-
lógicas, inovou e realizou uma série de entrevistas na co-
bertura do Congresso da NAB e do NABShow 2016 por 
meio do aplicativo Periscope, que possibilita transmis-
são de áudio e vídeo em tempo real. Durante o evento, 
foram realizadas algumas entrevistas que estão disponí-
veis no Canal da Revista da SET no Youtube. Se quiser as-
sistir à conversa com o Presidente da SET, Olímpio José 

Franco; com o Presidente do 
Gired, Rodrigo Zerbone; com 
Wladimir Martinez, jornalista 
mexicano que cobre a NAB 
para diversos órgãos de in-
formação latino-americanos, 
e as conversas com o Profes-
sor Francisco Machado Filho, 
colunista da Revista da SET 
e docente na UNESP/Bauru,  
digitalize o QR (ao lado) e 
acesse o canal. n
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O Prof. Francisco Machado Filho (costas) prepara  
a transmissão ao vivo pelo Periscope da entrevista  
de Fernando Moura (editor-chefe da Revista da SET) com 
Olímpio José Franco (Presidente da SET), na sala de imprensa 
da NAB 2016. Veja na integra no link contido no QR
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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 ou 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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Com estas palavras, Liliana Nakonechnyj, diretora 
internacional da SET começou a sua fala no Fórum de 
Tecnologia “A TV Aberta está à beira da extinção?”. Se-
gundo Liliana, no momento, as emissoras trilham dois 
caminhos concomitantes para enfrentar esta situação: 
o investimento em tecnologias de captação e exibição 
que aumentem a qualidade da imagem e do serviço 
(HDR, 4K, 8K) e a complementação de ofertas através de 
outras plataformas, como as OTTs. 

“Os novos formatos de distribuição são importantíssi-
mos, mas a radiodifusão continua sendo a forma mais 
eficiente de distribuir programação ao vivo e a defesa 
do espectro é essencial para proteger a televisão aberta 
e garantir que ela possa evoluir e continuar oferecendo 
o que há de mais moderno, gratuitamente, a toda a po-
pulação”, ressalta Liliana.  

Em um painel recheado de figuras internacionais, o 
primeiro a discursar foi Simon Fell, diretor de Tecnologia 
e Inovação da European Broadcast Union (EBU) quem 
destacou os avanços no HDTV e mostrou como a EBU 
têm ajudado os broadcasters a reduzir os custos, a ma-
ximizar o alcance da audiência e a ampliar a experiência 
dos consumidores.

O executivo europeu disse que é “preciso preservar o es-
pectro até 2023”, quando serão discutidas modificações 
na WRC-23. “Será a última oportunidade de avaliar a via-
bilidade e a necessidade de existência da TV terrestre”, se-
gundo Fell, porque o crescimento e o avanço da faixa de 
700 MHz coloca em risco o futuro da TV e do seu espectro.

Para ele, o 4K traz novos problemas e dificuldades nes-
te âmbito à indústria audiovisual, e sobretudo às emis-
soras de TV, pois, “precisamos definir padrões e ver como 
transmitir nesta qualidade. Para enviar este tipo de sinal 
precisamos ter uma banda grande”, lembrou.

Sob este ângulo, o 4K pode ser uma excelente propos-
ta para as transmissões de esportes, mas, temos de es-
perar os desenvolvimentos do HDR e da tecnologia de 
transmissão deste tipo de conteúdos e pensar em como 
serão criados os workflows para produções com este 
tipo de qualidade de imagem.

O caso japonês em destaque
Reiko Kondo, diretora de Tecnologia de Radiodifusão 

Digital do Ministério de Assuntos Internos e Comuni-
cações do Japão – mais uma vez palestrando em um 
evento SET, o que demonstra a importância que o go-
verno japonês dá a esse tipo de iniciativa da entidade 
– explicou os processos que o governo de seu país está 
desenvolvendo para a implantação das tecnologias de 
4K e 8K e falou das políticas públicas que os japoneses 
pensaram para a sua primeira transmissão em 8K, mar-
cada para agosto deste ano.

A funcionária governamental afirmou que o Japão tem 
desenvolvido conteúdos e criado as condições de trans-
missão e difusão de receptores para promover a recepção 
em 8K visando a Olimpíada de Tóquio, em 2020, que “será 
transmitida em 8K”. Ela contou, também, que nos Jogos 
Olímpicos Rio 2016 haverá transmissões experimentais 
do Brasil para o Japão, em 8K, e reafirmou que ainda se 
analisam as melhores tecnologias de transmissão terres-

tre, em 4K e em 8K, para 2020.
Assim, segundo Reiko, explo-

ram-se “os melhores parâmetros 
e o tamanho FFT que deve ser 
utilizado para a transmissão, a es-
trutura do frame, a modulação”, 
entre outras coisas, concluiu a 
representante japonesa.

“A TV não vai morrer, mas a TV tem de evoluir”
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de 2018, o governo japonês 
espera que as TV 4K superem as 
2K, e em 2020, na altura dos Jogos 
Olímpicos Tokio 2020, o parque 
de TV 4K chegue ao 70% do total
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Com estas palavras, Liliana Nakonechnyj, diretora 
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caminhos concomitantes para enfrentar esta situação: 
o investimento em tecnologias de captação e exibição 
que aumentem a qualidade da imagem e do serviço 
(HDR, 4K, 8K) e a complementação de ofertas através de 
outras plataformas, como as OTTs. 

“Os novos formatos de distribuição são importantíssi-
mos, mas a radiodifusão continua sendo a forma mais 
eficiente de distribuir programação ao vivo e a defesa 
do espectro é essencial para proteger a televisão aberta 
e garantir que ela possa evoluir e continuar oferecendo 
o que há de mais moderno, gratuitamente, a toda a po-
pulação”, ressalta Liliana.  

Em um painel recheado de figuras internacionais, o 
primeiro a discursar foi Simon Fell, diretor de Tecnologia 
e Inovação da European Broadcast Union (EBU) quem 
destacou os avanços no HDTV e mostrou como a EBU 
têm ajudado os broadcasters a reduzir os custos, a ma-
ximizar o alcance da audiência e a ampliar a experiência 
dos consumidores.

O executivo europeu disse que é “preciso preservar o es-
pectro até 2023”, quando serão discutidas modificações 
na WRC-23. “Será a última oportunidade de avaliar a via-
bilidade e a necessidade de existência da TV terrestre”, se-
gundo Fell, porque o crescimento e o avanço da faixa de 
700 MHz coloca em risco o futuro da TV e do seu espectro.

Para ele, o 4K traz novos problemas e dificuldades nes-
te âmbito à indústria audiovisual, e sobretudo às emis-
soras de TV, pois, “precisamos definir padrões e ver como 
transmitir nesta qualidade. Para enviar este tipo de sinal 
precisamos ter uma banda grande”, lembrou.

Sob este ângulo, o 4K pode ser uma excelente propos-
ta para as transmissões de esportes, mas, temos de es-
perar os desenvolvimentos do HDR e da tecnologia de 
transmissão deste tipo de conteúdos e pensar em como 
serão criados os workflows para produções com este 
tipo de qualidade de imagem.

O caso japonês em destaque
Reiko Kondo, diretora de Tecnologia de Radiodifusão 

Digital do Ministério de Assuntos Internos e Comuni-
cações do Japão – mais uma vez palestrando em um 
evento SET, o que demonstra a importância que o go-
verno japonês dá a esse tipo de iniciativa da entidade 
– explicou os processos que o governo de seu país está 
desenvolvendo para a implantação das tecnologias de 
4K e 8K e falou das políticas públicas que os japoneses 
pensaram para a sua primeira transmissão em 8K, mar-
cada para agosto deste ano.

A funcionária governamental afirmou que o Japão tem 
desenvolvido conteúdos e criado as condições de trans-
missão e difusão de receptores para promover a recepção 
em 8K visando a Olimpíada de Tóquio, em 2020, que “será 
transmitida em 8K”. Ela contou, também, que nos Jogos 
Olímpicos Rio 2016 haverá transmissões experimentais 
do Brasil para o Japão, em 8K, e reafirmou que ainda se 
analisam as melhores tecnologias de transmissão terres-

tre, em 4K e em 8K, para 2020.
Assim, segundo Reiko, explo-

ram-se “os melhores parâmetros 
e o tamanho FFT que deve ser 
utilizado para a transmissão, a es-
trutura do frame, a modulação”, 
entre outras coisas, concluiu a 
representante japonesa.

“A TV não vai morrer, mas a TV tem de evoluir”

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

© Fonte: JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industry Association) 

Reiko Kondo afirma que no ano 
de 2018, o governo japonês 
espera que as TV 4K superem as 
2K, e em 2020, na altura dos Jogos 
Olímpicos Tokio 2020, o parque 
de TV 4K chegue ao 70% do total

SET e TRINTA 2016         Parte II



44   REVISTA DA SET  |  Junho 2016

Keiya Motohashi, presidente executivo e estrategista 
sênior em UHDTV do NexTV-F do Japão, trouxe uma vi-
são mais estrutural e conceitual sobre as novas tecnolo-
gias, isto é 4K e 8K, que focaram em algumas das metas 
do Japão em termos audiovisuais: ter 20 canais 4K e um 
8K, via satélite, já em 2018; e quais são as novas oportu-
nidades em serviços B2B para o UHDTV.

Sobre o 8K, Motohashi afirmou que produzir conte-
údos neste parâmetro é um diferencial muito grande, 
mas é um caminho lento que tem a ver com a evolução 
da tecnologia e que, a cada ano, vai oferecendo novos 
desafios.

Ele lembrou que, em 2006, já se podia produzir em HD, 
mas “hoje avançamos para o UHD porque produtores e 
engenheiros introduziram o parâmetro nos conteúdos 
dramatúrgicos, mudando a forma de produzir ficção”.

O futuro da TV, na opinião de Motohashi, depende de 
soluções e tipos de qualidade e de como a Internet pode 
estar em todo lado, por isso estamos em uma fase que 
“já não é Next TV senão NET x [vs] TV”.

Neste contexto, o executivo da NexTV-F afirmou que o 
futuro passa por uma TV Hibrida que junte, no mesmo 
display, a transmissão broadcast e a Internet, onde con-
vergem os conteúdos e a informação, na qual “o HTML 5 
seja fundamental nessa junção”.

Sistemas inteligentes e mobilidade
Continuando com as experiências asiáticas, Young- 

Woo Su, diretor da Mobile/DTV Team, da emissora pú-
blica coreana KBS, disse que o futuro da TV passa por 
sistemas inteligentes que utilizem a mobilidade como 
benefício. O executivo explicou como as emissoras 
de seu país fazem testes de TV terrestre em UHDTV e 
mostrou como avança a implantação da tecnologia na 
região.

Ele disse que na Coreia, o streaming em grandes even-
tos é difícil de ser implantado devido à quantidade de 
pessoas que desejam assistir aos conteúdos; por isso, a 
transmissão por espectro em UHDTV é uma opção no 
país – e uma opção muito bem recebida pelos usuários.

Contudo, as emissoras coreanas já transmitem UHDTV 
por espectro e conseguem enviar sinal UHD, HD e SD, 
ao mesmo tempo, para todo tipo de devices. A conver-
são de IP também pode ser utilizada com uma entrada 
de UHD + 8VSB, a plataforma que permite que o usu-
ário possa ver o conteúdo que está sendo transmitido 
ao vivo e os conteúdos que estão arquivados no device, 
transformando o sinal em um sistema de VoD.

Ao que parece, portanto, o futuro da TV passa pela 
utilização do espectro, mas com um complemento para 
múltiplos devices, que permitam criar uma solução que 
possua o conteúdo ao vivo, tenha acesso à internet e 
ainda possa dar ao público opções de VoD. De todas as 
formas, tudo é um processo em andamento, no qual os 
países que trabalham para a construção do futuro da TV 
ainda buscam respostas: para onde ela vai? n

Keiya Motohashi 
(NexTV-F) analisou 
o futuro do 4K e 8K 

Olímpio Franco, presidente de SET, e Simon Fell,  
diretor de Tecnologia e Inovação da European Broadcast 
Union (EBU)

Para Young-Woo Su (KBS) 
o futuro da TV passa 
por sistemas inteligentes 
que utilizem a mobilidade
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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 na edição  de maio de 

2016 (159), mostrando como profissionais brasileiros 
viveram o frenesi da NAB 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 das empresas em 
que trabalham ou em suas vidas profissionais - ou, 
mesmo, para aqueles que desenvolvem os seus for-
necedores e buscam vislumbrar o futuro do mercado 
audiovisual.
Nesta edição, publicamos três artigos bem diversos 

uns dos outros. André Barbosa, Superintendente de Su-

porte da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e asses-
sor institucional da SET, analisa as potencialidades da 
Televisão Digital Terrestre (TDT) afirmando que nunca foi 
utilizada no mundo totalmente, “razão pela qual suas 
facilidades foram apresentadas ao público apenas par-
cialmente, ou mesmo, ‘engavetadas’ pela indústria de 
equipamentos eletroeletrônicos de recepção”.
Cristiano Akamine, coordenador do Laboratório de 

TV Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
analisa a nova versão do ATSC (Advanced Television 
System Committee) 3.0 e o que existe de novo nessa 
tecnologia.
E, Jose Frederico Rehme, afirma que “O foco da NAB 2016 

foi a tecnologia 4k! Havia várias demonstrações de UHD 
TV 4k e áudio 22.2, este com impressionantes apenas  
256 kbps. Como broadcaster, insisto que devemos 
aplicar todos os nossos esforços no uso e no suporte 
à evolução tecnológica”. n

NAB 2016   
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P
osso dizer que o ATSC 3.0 utiliza uma das mais 
modernas técnicas de codificação de canal, 
modulação e multiplexação. Usando um canal 
de TV com 6 MHz de largura de banda é possí-

vel transmitir dados a uma taxa de bits entre 0,83 até 
57 Mbps. A Figura 1 mostra o diagrama de blocos do 
modulador ATSC 3.0 que foi apresentada por Luke Fay, 
Senior Staff SW Systems Engineer da Sony Electronics, 
Inc. em sua palestra sobre o ATSC 3.0 Phy - Configura-
tions/Coverage (putting this together).
De forma semelhante ao DVB-T2, o ATSC 3.0 pode 

operar com vários PLPs (Physical Layer Pipes) que de-
vem estar no formato de compressão e encapsulamen-
to do ATL (ATSC Link layer Protocol). Em um canal de 
TV (6, 7 ou 8 MHz) podem ser transmitidos de 1 até 64 
PLPs. Na recepção é possível decodificar simultanea-
mente até 4 PLPs do mesmo quadro.
Em seguida a codificação de canal e modulação é 

realizada no BICM (Bit Interleaved Coding and Modu-
lation) que é formada por robustos codificadores LDPC 
(Low-Density Parity Check) e BCH (Bose, Chaudhuri, 
Hocquenghem). Esta estrutura é semelhante ao BICM 
utilizada no DVB-T2, mas possui modificações e novas 
razões de FEC (Forward Error Correction): 2/15, 3/15, 
4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15 e 
13/15. Neste mesmo bloco é realizada o mapeamento 
usando a constelação não uniforme (NUC - Non Uni-
form Constellation). Na NUC o espaçamento entre sím-

bolos é ajustado em função do FEC. A Figura 2 mostra 
a comparação da constelação NUC 64-QAM. Pode-se 
observar que a distância entre símbolos da constela-
ção é alterada em função do FEC. Esta nova técnica 
possui ganho de 1 dB quando comparada à tradicional 
constelação uniforme (espaçamento fixo entre símbo-
los). O ATSC 3.0 permite operar com modulações QPSK 
e NUC QAM com ordens de 16, 64, 256, 1024 e 4096. 
Após o mapeamento, o ATSC 3.0 utiliza um método 

de multiplexação inovador chamado de LDM (Layered 
Division Multiplexing). O LDM é baseado no Cloud 
Transmission que foi criado pelo CRC (Communications 
Research Centre Canada) e ETRI (Electronics and Te-
lecommunications Research Institute) em 2012. Para 
entender o que é o LDM, vamos fazer uma revisão 
dos métodos de multiplexação mais utilizados: FDM 
(Frequency Division Multiplexing) e TDM (Time Division 
Multiplexing). No FDM os sinais são transmitidos em 
diferentes frequências por todo período de tempo. No 
TDM os sinais são transmitidos na mesma frequência, 
mas em intervalos de tempo diferentes. No LDM os 
sinais são transmitidos na mesma frequência e tempo, 
mas com níveis diferentes de potência. Também é pos-
sível realizar combinação dos métodos de multiplexa-
ção na frequência, tempo e potência.
No caso do ATSC 3.0, o LDM funciona realizando a 

multiplexação de várias camadas e possui eficiência es-
pectral superior aos outros métodos de multiplexação. 

por Cristiano Akamine

Entendendo a Camada 
Física do ATSC 3.0
Você deve estar curioso com a nova versão do ATSC (Advanced 
Television System Committee) 3.0. O que será que existe de novo?

Figura 1. 
Diagrama de blocos 
da camada física 
do ATSC 3.0.
Fonte: Adaptado de ATSC 
3.0 Phy - Configurations/
Coverage (putting this 

together)
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Os sinais são multiplexados por camada e separados 
por um nível de potência denominado de IL (Injection 
Level). Neste caso, a camada com maior potência é cha-
mada de CL (Core Layer) e a outra EL (Enhanced Layer).
A Figura 4 mostra um exemplo da constelação uni-

forme QPSK, NUC 64-QAM e constelação resultante do 
LDM com IL=4dB à 7dB. Ao variar o IL é realizada a dis-
tribuição de potência entre o CL e EL. Pode se observar 
que o resultado do LDM é a soma do NUC com o QPSK.
Na recepção, o CL (QPSK) deve ser demodulado em 

primeiro lugar porque o EL é considerado ruído e não in-
terfere no CL. O CL é a camada mais robusta e opera com 
CNR (Carrier to Noise Ratio) negativa. Para demodular o 
EL, o sinal demodulado do CL cancela o sinal interferente 
do EL e então é demodulado. Por este motivo ele é con-
siderado um processo de decodificação de dois estágios. 
O ATSC 3.0 também utiliza entrelaçadores de bit, 

tempo e frequência e funcionam de forma semelhante 
ao DVB-T2. Ele utiliza a modulação OFDM (Orthogonal 
Frequency Multiplexing) com tamanho da iFFT de 8K, 
16K ou 32K e até 12 valores do Intervalo de guarda.  O 
ATSC 3.0 pode operar com MISO (Multiple Input Single 
Output), ou seja, duas antenas transmissoras e incor-
pora técnicas de PAPR (Peak-to-Average Power Ratio).

Novidades apresentadas no congresso e feira
Winston Caldwell, FOX Networks Group, mostrou um 

estudo para uso do ATSC 3.0 em SFN (Single Frequen-

cy Network). Ele fez uma comparação com o número 
de transmissores atuais usados no ATSC 1.0 e disse 
que devido ao uso do Intervalo de Guarda da mo-
dulação OFDM é possível reduzir o número de Gap-
Fillers no ATSC 3.0. Ele também disse que terá maior 
flexibilidade para escolher o local de instalação dos 
repetidores e poderá operar com potências mais altas. 
Eles ficaram surpresos com as vantagens da modula-
ção OFDM quando comparada com a modulação 8-VSB 
usada no ATSC 1.0/2.0.
Wayne Luplow, VP – Zenith R&D Lab – LG Electronics 

USA, Inc., mostrou resultados de testes de campo rea-
lizados nos Estados Unidos usando três configurações 
do ATSC 3.0 (A: 23,1 Mbps, B: 19,0 Mbps e C: 3.2 
Mbps). Os resultados mostraram que as configurações 
A e B tiveram um desempenho inferior ao ATSC 1.0. 
Ele comentou que a comparação direta não podia ser 
realizada pois usaram um protótipo em FPGA e que o 
sintonizador tinha baixa rejeição de canal adjacente. 
Ele também mostrou o cronograma de implantação do 
ATSC 3.0 na Coreia do Sul que deve ser concluído em 
fevereiro de 2018 para os jogos olímpicos de inverno.
Yiyan Wu, Principal Research Scientist do Communi-

cations Research Centre Canada e um dos inventores 
do LDM, explicou como é realizada a transmissão em 
SFN do ATSC 3.0 com conteúdo local. Na SFN todos os 
transmissores estão sincronizados no tempo e frequ-
ência no CL. No EL cada transmissor da rede transmite 

Figura 2. Constelação Não Uniforme para diversos valores do FEC. (a) NUC 64-QAM, FEC: 5/15, (b) NUC 64-QAM, FEC: 8/15 e (c) 
NUC 64-QAM, FEC: 10/15. Fonte. Elaborado pelo autor.
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A e B tiveram um desempenho inferior ao ATSC 1.0. 
Ele comentou que a comparação direta não podia ser 
realizada pois usaram um protótipo em FPGA e que o 
sintonizador tinha baixa rejeição de canal adjacente. 
Ele também mostrou o cronograma de implantação do 
ATSC 3.0 na Coreia do Sul que deve ser concluído em 
fevereiro de 2018 para os jogos olímpicos de inverno.
Yiyan Wu, Principal Research Scientist do Communi-

cations Research Centre Canada e um dos inventores 
do LDM, explicou como é realizada a transmissão em 
SFN do ATSC 3.0 com conteúdo local. Na SFN todos os 
transmissores estão sincronizados no tempo e frequ-
ência no CL. No EL cada transmissor da rede transmite 

Figura 2. Constelação Não Uniforme para diversos valores do FEC. (a) NUC 64-QAM, FEC: 5/15, (b) NUC 64-QAM, FEC: 8/15 e (c) 
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um conteúdo local diferente. Através do ajuste do IL, o 
radiodifusor pode distribuir a potência entre o CL e EL 
e determinar a área de cobertura prioritária. 
A Figura 5 mostra os equipamentos utilizados para 

realizar a demonstração da SFN com distribuição local. 
O receptor e transmissor foram implementados com 
SDR (Software Defined Radio) e apenas imagens es-
táticas eram transmitidas. Quando o receptor estava 
dentro da área de cobertura dos dois transmissores 
era possível escolher o programa local (Imagem do 
TX1 ou TX2) ou conteúdo do transmissor com melhor 
qualidade de sinal. Ao mesmo tempo a imagem da 

Marilyn Monroe era recebida independente do sinal 
recebido (TX1 ou TX2).
Ainda no “NAB Futures Parks” foi possível assistir 

uma demonstração do ATSC 3.0 funcionando com TDM. 
Enquanto um PLP transmitia músicas usando o LTDM 
(Layered Time Division Multiplexing) com uma taxa de 
220 kbps e CNR requerida de -2.9 dB, o CL transmitia 
um vídeo HDTV codificado em HEVC com uma taxa de 
3,7 Mbps e CNR requerida de 5,1 dB. O EL também era 
codificado em HEVC e transmitia um vídeo UHD a uma 
taxa de 20,5 Mbps com CNR requerida de 18,4 dB.
Televisores com receptor integrado e várias soluções 

de equipamentos estavam em demonstração no “ATSC 
3.0 Broadcast Pavilion” e no “NAB Futures Parks”.  
O que podemos concluir é que finalmente o ATSC pos-
sui um bom sistema e em breve será difundido na 
América do Norte e Coreia do Sul. n

Cristiano Akamine é coordenador 
do Laboratório de TV Digital e 
professor no curso de Engenharia 
Elétrica e do Programa de Pós-Gra-
duação em Engenharia Elétrica e 
de Computação (PPGEEC) da Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie. 

Ele também é professor participante do programa de 
Pós-Graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e 
de Computação (FEEC) da Unicamp. 
Contato: cristiano.akamine@mackenzie.br
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Figura 4. LDM. (a) CL QPSK, 4/15, (b) EL NUC 64-QAM, 10/15, (c) LDM IL=4dB, (d) LDM IL=5dB, (e) LDM IL=6dB e (f) LDM IL=7dB
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Figura 5. Sistema de transmissão em SFN com recepção 
local de conteúdo no stand do CRC/ETRI/Nerc/Univ. of 
Basque da NAB Futures Parks
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qualidade de sinal. Ao mesmo tempo a imagem da 

Marilyn Monroe era recebida independente do sinal 
recebido (TX1 ou TX2).
Ainda no “NAB Futures Parks” foi possível assistir 

uma demonstração do ATSC 3.0 funcionando com TDM. 
Enquanto um PLP transmitia músicas usando o LTDM 
(Layered Time Division Multiplexing) com uma taxa de 
220 kbps e CNR requerida de -2.9 dB, o CL transmitia 
um vídeo HDTV codificado em HEVC com uma taxa de 
3,7 Mbps e CNR requerida de 5,1 dB. O EL também era 
codificado em HEVC e transmitia um vídeo UHD a uma 
taxa de 20,5 Mbps com CNR requerida de 18,4 dB.
Televisores com receptor integrado e várias soluções 

de equipamentos estavam em demonstração no “ATSC 
3.0 Broadcast Pavilion” e no “NAB Futures Parks”.  
O que podemos concluir é que finalmente o ATSC pos-
sui um bom sistema e em breve será difundido na 
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Figura 4. LDM. (a) CL QPSK, 4/15, (b) EL NUC 64-QAM, 10/15, (c) LDM IL=4dB, (d) LDM IL=5dB, (e) LDM IL=6dB e (f) LDM IL=7dB
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Figura 5. Sistema de transmissão em SFN com recepção 
local de conteúdo no stand do CRC/ETRI/Nerc/Univ. of 
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A
Televisão Digital Terrestre (TDT) nunca foi 
utilizada no mundo em sua potencialidade, 
razão pela qual suas facilidades foram apre-
sentadas ao público apenas parcialmente, ou 

mesmo, “engavetadas” pela indústria de equipamen-
tos eletroeletrônicos de recepção.
A razão da portabilidade, multiprogramação, interati-

vidade com canal de retorno no ambiente TVD não te-
rem sido exploradas a contento pode ser explicada por 
vários fatores, mas um se destaca por ser, ao certo, a 
raiz da questão: a avassaladora penetração da Rede 
Mundial e todas as suas incríveis ofertas de acesso à 
informação.

Apesar do fato concreto apresentar um cenário trans-
formador neste inicio do século 21, onde a dissemina-
ção da Internet de Alta Velocidade passa a ocupar o 
protagonismo entre as redes de distribuição de conte-
údos, não devem passar desapercebidos dois fatores 
fundamentais que explicam que este reinado não está, 
de modo algum, implantado e consolidado em todas 
as diferentes sociedades.
O primeiro, claro, diz respeito à infraestrutura que 

permite a oferta e o acesso à Internet Banda Larga em 
todo planeta, mostrando-se escalável apenas onde há 
renda per capita e garantia de retorno do investimen-
to. Nas regiões onde existem bolsões de pobreza, o 
progresso chega devagar e para poucos, numa perver-
sa construção que, obrigatoriamente leva à formação 
de contingentes de bilhões de excluídos do cenário 
WEB.
Em seguida, o próprio modelo econômico de entrega 

de conteúdos audiovisuais proposto pela tecnologia 
bidirecional, em IP (Internet Protocol), que privilegia a 
retribuição econômica pelo cidadão ao acesso da in-
formação, com a expectativa de monetizar e remunerar 
cada contribuição ao segmento da cadeia de produção 
destes conteúdos, desde produtores aos empacotado-
res e distribuidores.
Assim, o que era uma oferta gratuita de acesso (ou 

da gratuidade indireta, pois o preço desta oferta esta-
ria embutido no produto vendido ao consumidor que, 
portanto, pagaria a propaganda do anunciante inseri-
da na grade de programação das TVs e rádios) passa 
a ser diretamente pago pelo cidadão.

por André Barbosa Filho

As novas 
possibilidades 
de uso da 
radiodifusão 
no mundo 
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Os números atuais vêm mostrando que os modelos 
OTT e VOD vêm sendo preferidos em detrimento dos 
serviços de cabo ou satélite. Este é o fenômeno  “cord- 
cutting”, pois para assinar os novos serviços dos por-
tais “On Demand”, um número expressivo de pessoas 
vem cortando suas assinaturas das modalidades de TV 
paga com grade fixa.
Mas o mesmo não se dá com a TV Terrestre aberta e 

gratuita. Números recentes das agencias de pesquisa 
como Nielsen e Gallup mostram que em 2014, a audi-
ência deste modelo gratuito cresceu de 9% para 17%, 
perfazendo um crescimento real de 90%. Por quê? Por 
que se utiliza esta plataforma gratuita, para transmissão 
de programações AO VIVO, que somam a assinatura das 
plataformas por demanda. São jovens, estudantes, pro-
fissionais em início de carreira, grupos de baixa renda 
que estão a utilizar conjuntamente os serviços.
A este cenário se poderia somar outro, a disruptura. 

Um fator que coloca conceitos como economia de es-
cala e processos de cauda longa em xeque, pressio-
nados pelas formas e características da economia por 
nichos, posição mandatória do consumidor e oferta de 
dispositivos customizados.
Como conclusão, podemos dizer que os quem têm a 

banda larga na porta de casa, vêm escolhendo, dentre 
as inúmeras ofertas disponíveis, as mais econômicas 
e que lhes satisfaçam. Quem não tem banda larga  
(4,6 bilhões de pessoas em todo o mundo) tem na 
comunicação por radiodifusão, rádio e TV abertas, o 
único modo de conhecer o que passa, instruir-se e se 
divertir.
A TV Terrestre Digital vem chegando lentamente, 

vencendo preconceitos e lutando com suas próprias 
vísceras por se tornar o que, potencialmente, já o é: 
uma plataforma moderna, com facilidades que devem 

se ombrear a outras congêneres digitais, desde que 
vista pelo Poder Público e pela Sociedade não como 
uma tecnologia ultrapassada, o que definitivamente 
não o é, mas uma estrutura de informação que chega 
gratuitamente aos lares, e que a tornam competitiva.

Era da Convergência
E a convergência de mídias, rapidamente, o que 

é? Ela surge simultaneamente com a revolução di-
gital, que nasceu com a cultura do computador 
como um “mediador da comunicação”. No século 
passado, ele era apenas uma máquina de proces-
sar números e, de repente, na sua evolução, co-
meça a absorver outros sistemas de linguagem.  
Leitor, já ouviu falar sobre o “Videotexto”? E uma es-
pécie de a “Idade da Pedra da internet”. Nesse tra-
balho aconteceu uma coisa fantástica: a linguagem 
verbal saltou do papel para a tela eletrônica. Então, 
a gente mal consegue imaginar o significado que isso 
teve e continua tendo.
O computador absorve essa linguagem, traduz nu-

mericamente e devolve na tela pra nós exatamente 
na sua forma original. Você recebe a imagem como 
imagem, a palavra como a palavra, o som como som e 
o vídeo como o vídeo.
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Os números atuais vêm mostrando que os modelos 
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Isso é chamado de convergência das mídias, ou seja, 
é quando tudo converge para o computador, somada a 
capacidade que a máquina tem de nos devolver essas 
linguagens como elas são originalmente.
Henry Jenkins (2008) afirma em sua obra que esta 

convergência de linguagens  terceira estética, por sua 
vez, chega munida de poderes que poderão revolu-
cionar as ideias, o pensamento, o comportamento e 
a criatividade artística tanto por parte do produtor da 
arte quanto do receptor, que nesse momento especi-
fico também se hibridiza em sua relação com a obra, 
pois, ele passa a ser ao mesmo tempo construtor, exe-
cutor, emissor e receptor deste projeto artístico. “Lem-
brem-se disto: a convergência refere-se a um processo, 
não a um ponto final.”

E pensando na convergência como processo
Percebemos que os exemplos que são produzidos 

em coletivos como este que ora compartilhamos, são 
representantes desse momento de elevação, onde a 
ação do artista integral, e a maneira com que ele uti-
liza uma ferramenta reformulam toda a tradição da 
construção e desenvolvimento das artes em geral, 
como também a sua recepção em novos territórios e 
públicos diferenciados. 
Essa tríade — arte, tecnologia e convergência pos-

sui um caminho próspero no contexto contemporâneo. 
Penso que não estamos distantes ou perto dessa que-
bra de paradigma nas artes, mais sim, estamos dentro 
do próprio.
E por estarmos dentro dele, ainda relatamos a com-

plexidade de algumas pessoas em entender que esta 
arte expandida não se estabelece através de uma lin-
guagem; a coletividade e o hibridismo de várias lingua-
gens é quem fornece os parâmetros de sua existência 

artística e comuni-
cacional.
E bom que se 

diga que, no mun-
do, a plataforma 
de radiodifusão, 
com relação a pro-
jetos convergentes, 
nunca teve seu de-
senvolvimento fi-
nalizado. Não que 
os países como 
Itália, que chegou 
bastante longe, 
a França e até a 
Alemanha, não ti-
vessem caminhado 
nesta direção há 
anos atrás.  Esses 

países, por outro lado, não tiveram interesse em dar 
continuidade ao desenvolvimento da interatividade 
por radiodifusão em razão da oferta de outros servi-
ços, naturalmente bidirecionais que consideram priori-
tários, como a banda larga.
Entretanto, as noticias recém-chegadas do gran-

de mercado tecnológico do mundo, os Estados Uni-
dos,  dão conta que o broadcasting está sendo visto 
atualmente de outra forma, não só como aquela tele-
visão linear do modelo em vigor, mas usado para con-
vergir com outras formas de plataformas digitais atra-
vés, especialmente como carrier de dados e até para 
uso conjunto de terminais de recepção de sinais com 
sensores para uso no mundo IoT (internet das coisas).
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A televisão analógica está em 98% dos lares e pode-
remos chegar, como pretende o MiniCom, com a migra-
ção digital, a 93% em 2018 e isso significa que essas 
pessoas passam a ter a possibilidade de receber as 
informações digitais, transmitidas por broadcasting. 
Vamos criar um atalho para a oferta de banda larga. 
E as operadoras não vão deixar de ganhar dinheiro. 
Ao contrário, com o modelo novo de canal de retorno, 
pode se ampliar para outras ofertas de pacotes. Preci-
samos da cooperação da iniciativa privada para isso. 
Vamos deixar bem claro. Baixar aplicativos audiovi-

suais pela TV significa manter a primazia e o contro-
le da transmissão pelo radiodifusor. É através do seu  
play-out que os dados chegarão às residências:

1.  Simultaneamente — característica única da radio-
difusão, a Internet não conta com esta prerroga-
tiva;

2.  Com Segurança — transmissões radiodifundidas 
não estão sujeitas a hackers;

3.  Com Maior Uso de banda – dentro do espectro de 
6Mhz o uso de apenas 0.5Mb, já seria um espaço 
muito superior ao oferecido nas taxas de trafego 
de dados por IP para transmissão de Apps nego-
ciado em nosso País;

4.  Com a Negociação destes Serviços o Protagonismo 
é da RADIODIFUSÃO – claro que haveria que mu-
dar a lei de radiodifusão neste ponto, permitindo 
que o radiodifusor possa criar modelos de trans-
porte broadcasting para dados e não apenas para 
conteúdos audiovisuais. 

Assim, criar-se-iam espaços de negociação para ser-
viços interativos com canal de retorno e de overflow 
para OTT com as empresas telefônicas, ainda com po-
sição de força.
Seria uma grande oportunidade para a radiodifusão 

fazer ensaios com as agências de publicidade com 
conteúdos interativos. Esta convergência já e uma rea-
lidade nos Estados Unidos. Pouco a pouco o OTT vem 
se tornando o modelo preferido de acesso ao audiovi-
sual. Poderia ser oferecido pela TV Digital aberta.  
De qualquer modo, as estatísticas mundiais apontam 

para 4 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo  
sem Internet domiciliar e o expressivo dado de 78% de 
televisores nas residências em todo o Planeta. Só não 
chega a números maiores porque, segundo as Nações 
Unidas, 1 milhão de pessoas não usufruem de energia 
elétrica em suas casas.
Esses dados só reforçam a tese de quem a TV aberta 

e gratuita é uma realidade insofismável, mas quem de 
fato, está preocupado com isso? n

André Barbosa é Superintenden-
te de Suporte da Empresa Brasil 
de Comunicação (EBC), trabalhou 
como Assessor Especial do Minis-
tério da Casa Civil e é doutor pela 
Universidade de São Paulo em Tec-
nologia e Estética da Comunicação. 

Contato: andre.barbosa@ebc.com.br
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Soluções de primeira linha para
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C
ada quarta-feira da NAB se ouve muito em gru-
pos, formais ou não, a discussão sobre o ponto 
alto da mostra e Congresso corrente, os que 
são os “highlights” do ano. Apostas no que 

veio para ficar, separando daquilo que é apenas moda 
ou falsa tendência e que logo será esquecido. Como se 
fosse uma decisão vital, ou você “entra na onda certa”, 
ou está fora deste maravilhoso mercado. 
Em 2015, a menina dos olhos foi o HDR. Muita gente 

falando disso mesmo sem saber seu real significado, 
aplicação ou utilidade. Mas, mesmo assim, apostando, 
a favor ou contra. Anos atrás, lá por 2011 ou 2012, o 
3D parecia o único caminho para a produção. Voz dis-
sonante (e hoje parece que acertaram!) foi da NHK – 
emissora pública japonesa-, não acreditando naquela 
linha de tecnologia, se voltando para a imersão por 
grandes telas com definição altíssima (8K). Ainda com 
a visão futurista, trabalham de forma intensa na ho-
lografia.
Em minha opinião, a resposta certa é: “depende”. 

Depende da sua área de interesse, do momento eco-
nômico da sua empresa, setor ou local de atuação, do 
marketing aplicado, do acordo entre as empresas para 
tentar evitar multiplicidade de padrões que não se 
conversam, da abrangência da sua atividade. No final 

das contas, sugiro não perguntar a ninguém, quem de-
fine o que foi de interessante e promissor na mostra é 
você mesmo. Isso faz deste e outros eventos técnicos 
e científicos uma experiência única e individual, quase 
inenarrável. Bons para uns, excelentes e espetaculares 
para outros, sem sal para terceiros. São seus olhos.

Ainda assim, já me contradizendo, vou expor a minha 
experiência na NAB 2016.
1. Soluções mecânicas: gruas, veículos, estabilizado-

res, trilhos. Quem gosta ou procura produtos assim, 
como sempre encontra muita variedade. Observou-se 
muita tecnologia embarcada, drones e robôs com mo-
vimentos espetaculares, rápidos e imprevisíveis, mas 
com suavidade, desafiando a lei da inércia.
2. Equipamentos para implantação de redes sem fio 

proprietárias para tráfego de alta velocidade, ou forne-
cendo acesso à Internet ou 4G. Rádios com tecnologia 
MIMO e Mesh são abundantes, de marcas já tradicio-
nais ou novos pretendentes no negócio, normalmente 
da Ásia. Pequenos servidores (não sei se esse é o 
termo certo) processando o bitstream com novos pro-
tocolos e codecs, e ainda dividindo e sincronizando 
fluxos, conseguem transmitir taxas elevadas com pe-
quena latência nas redes ditas públicas.

por José Frederico Rehme

São seus olhos…
© Foto: José Frederico Rehme

O foco da NAB 2016 foi a tecnologia 4k!
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3. Painéis enormes, projetados ou luminosos, antes, 
quando chamavam a atenção pela intensidade, reso-
lução e outras características, eram de poucos fabri-
cantes. Este ano podiam ser encontrados de muitos 
fornecedores, impressionando o visitante, através do 
tamanho das telas e das imagens escolhidas, e com 
preços já não tão distantes. Tecnologia? 4K, 8K!
4. Estandes enormes e com muito apelo: evito falar 

de marcas, mas, neste caso, não tem como não citar 
os espaços da Red Digital e da Blackmagic Design. 
Outro que recomendo a visita é o da Ericsson, sempre 
insistindo na sua visão e capacidade de viabilizar a 
tecnologia do futuro próximo.
5. Pavilhão da Realidade Aumentada e do Futures 

Park. Esses espaços são sempre muito interessantes. 
As experiências procuram fazer com que estejamos 
sensorialmente mais próximos do fato mostrado. Ima-
gens e sons multidirecionais (às vezes 
cheiros, e até mesmo toques) permitem 
a imersão, mas do ponto de vista tec-
nológico, se constituem em um grande 
desafio: pense na taxa, na capacidade 
de armazenamento, no processamento 
e na sincronização de tanta informa-
ção. Ainda bem que a disponibilidade 
de recursos tecnológicos cresce muito 
rápido, não limitando tais experiências. 
Em minha opinião, o chato ainda é ter 
de vestir o tal dos óculos. Esperemos a 
holografia.
6. FEMA, Sistema de Alerta e de Emer-

gência: gosto muito de ver as possibili-
dades de um sistema em rede de agre-
gar utilidades tão importantes quanto 
essenciais, nos quesitos de segurança 

pública. Receber alertas de catástrofes climáti-
cas, por exemplo, pode fazer toda a diferença. 
A tecnologia já está pronta e os fatos para sua 
demanda, infelizmente, ocorrem. Pena que ainda 
não usamos estes recursos que poderiam reduzir 
os impactos destes fatos.

7. Congresso NAB 2016 – Super Session “4K, 
UHD, HDR and More – The Future of Video”. As 
“Super Sessions” na NAB são um show à parte. 
Moderadores polêmicos ou pelo menos carismá-
ticos, sempre conhecidos do público norte-ame-
ricano, colocam os palestrantes de destaque em 
verdadeira discussão. Este aqui citado foi mode-
rado pela Deborah Mc Adams (NewBay Media), e 
os painelistas foram: James De Filippis (TMS Con-
sulting), Mark Shubin (ShubinCafe.com), Matthew  
Goldman (Ericsson), e Robert Seidel  (CBS). O for-
mato de moderação, perguntas, e provocações, 

propicia a individualidade das opiniões e experiências. 
Seguem os destaques do painel:
a)  É quase consenso que todas essas realidades tec-

nológicas que aprimoram a resolução e exploram 
a dinâmica da luz e do foco são muito bem vindas 
para coberturas em esportes e entretenimento, 
enquanto que o 8K é oportunidade para criação 
e grandes produções (pelo menos por enquanto).

b)  O uso de todas essas ferramentas juntas, espe-
cialmente 4K com HDR, resulta numa experiência 
visual incomparável, muito diferente da percebida 
pelo tradicional HD; para telas grandes, é sensa-
cional e indispensável, já para telas de PC ou ta-
blets, a percepção é minimizada.

c)  Deve-se tomar cuidados com a produção, pois 
imagens em movimento com 4K podem tornar os 
artefatos mais visíveis.

© Foto: José Frederico Rehme
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Super Session “4K, UHD, HDR and More – The Future of Video”
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e mudar para 4K quando você precisar, tudo com um único sistema. 4K do seu jeito para a máxima 
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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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tecnologia do futuro próximo.
5. Pavilhão da Realidade Aumentada e do Futures 

Park. Esses espaços são sempre muito interessantes. 
As experiências procuram fazer com que estejamos 
sensorialmente mais próximos do fato mostrado. Ima-
gens e sons multidirecionais (às vezes 
cheiros, e até mesmo toques) permitem 
a imersão, mas do ponto de vista tec-
nológico, se constituem em um grande 
desafio: pense na taxa, na capacidade 
de armazenamento, no processamento 
e na sincronização de tanta informa-
ção. Ainda bem que a disponibilidade 
de recursos tecnológicos cresce muito 
rápido, não limitando tais experiências. 
Em minha opinião, o chato ainda é ter 
de vestir o tal dos óculos. Esperemos a 
holografia.
6. FEMA, Sistema de Alerta e de Emer-

gência: gosto muito de ver as possibili-
dades de um sistema em rede de agre-
gar utilidades tão importantes quanto 
essenciais, nos quesitos de segurança 

pública. Receber alertas de catástrofes climáti-
cas, por exemplo, pode fazer toda a diferença. 
A tecnologia já está pronta e os fatos para sua 
demanda, infelizmente, ocorrem. Pena que ainda 
não usamos estes recursos que poderiam reduzir 
os impactos destes fatos.

7. Congresso NAB 2016 – Super Session “4K, 
UHD, HDR and More – The Future of Video”. As 
“Super Sessions” na NAB são um show à parte. 
Moderadores polêmicos ou pelo menos carismá-
ticos, sempre conhecidos do público norte-ame-
ricano, colocam os palestrantes de destaque em 
verdadeira discussão. Este aqui citado foi mode-
rado pela Deborah Mc Adams (NewBay Media), e 
os painelistas foram: James De Filippis (TMS Con-
sulting), Mark Shubin (ShubinCafe.com), Matthew  
Goldman (Ericsson), e Robert Seidel  (CBS). O for-
mato de moderação, perguntas, e provocações, 

propicia a individualidade das opiniões e experiências. 
Seguem os destaques do painel:
a)  É quase consenso que todas essas realidades tec-

nológicas que aprimoram a resolução e exploram 
a dinâmica da luz e do foco são muito bem vindas 
para coberturas em esportes e entretenimento, 
enquanto que o 8K é oportunidade para criação 
e grandes produções (pelo menos por enquanto).

b)  O uso de todas essas ferramentas juntas, espe-
cialmente 4K com HDR, resulta numa experiência 
visual incomparável, muito diferente da percebida 
pelo tradicional HD; para telas grandes, é sensa-
cional e indispensável, já para telas de PC ou ta-
blets, a percepção é minimizada.

c)  Deve-se tomar cuidados com a produção, pois 
imagens em movimento com 4K podem tornar os 
artefatos mais visíveis.

© Foto: José Frederico Rehme
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Copyright © 2016 Grass Valley Canada. Todos os direitos reservados.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Belden, Belden Sending All The Right Signals e o logotipo da Belden são marcas comerciais ou marcas registradas da Belden Inc. ou de suas 
afiliadas nos Estados Unidos e em outras jurisdições. Grass Valley, Copperhead, Densité, EDIUS, K-Frame, K2 Dyno Universe, K2 Summit, Kaleido, Karrera, Kayenne, LDX 86, NVISION, Telecast Fiber e XCU 

são marcas comerciais ou registradas da Grass Valley. Belden Inc., Grass Valley e outros também podem ter direitos de marca em outros termos usados aqui.

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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d)  Um questionamento da plateia foi feito sobre a 
falta de estudos acadêmicos, comparando as sen-
sações, efeitos, náuseas, em produções em HD x 
UHD, HDR on x HDR off. Entende-se que existe 
uma oportunidade interessante de estudo a res-
peito.

e)  Mark Shubin, sempre provocando, disse que o 
mundo é 8K. O operador de vídeo precisa estar 
apto a usar todos esses novos recursos. Com essa 
afirmação, quase respondeu a outra pergunta da 
plateia, sobre como reduzir o custo da produção 
em UHD. A pergunta que cabe ao tópico não é 
sobre a redução (esta virá naturalmente com a 
adoção maciça, a economia de escala e de mer-
cado), mas sobre a viabilidade, hoje, da relação 
do impacto visual e os resultados do interesse do 
telespectador, com o investimento aplicado para 
realizar a produção. Matthew concordou desde 
que haja disponibilidade de banda, mas que, mui-
tas vezes, o resultado econômico e o visual não 
são compatíveis. Enfim, a grande questão deixada  
sem resposta uníssona trata da relação custo/be-
nefício e do uso mais nobre do recurso limitado 
chamado: Banda!

Não resisti, vou dizer: para mim, o foco da NAB 2016 
foi a tecnologia 4k! Havia várias demonstrações de 
UHD TV 4k e áudio 22.2, este com impressionantes 
apenas 256 kbps. Como broadcaster, insisto que de-
vemos aplicar todos os nossos esforços no uso e no 
suporte à evolução tecnológica. A radiodifusão aberta 
é, pelas condições físicas, deverá se manter por muito 
tempo, como a melhor forma de distribuir conteúdo 
de alta qualidade simultaneamente para um público 
grande e disperso. Esportes, notícias frescas e outras 
informações e entretenimento de consumo instantâ-

neo encontram na estrutura broadcast as condições 
ideais de viabilização do custo/benefício. 
Não devemos nos abster, seja qual for o motivo, de 

brigar pela implantação rápida e imediata das inova-
ções já disponíveis. Vejam a velocidade da oferta da 
tecnologia: em 2014 vimos transmissões experimen-
tais de TV 8K no ar. Muitos pensaram: mas ocupa 
muito espectro, são de cunho apenas acadêmico e 
científico. Na NAB 2015 ouvimos falar do ATSC 3.0. 
Agora, após um ano, essa tecnologia foi demonstrada 
em toda a cadeia fim-a-fim, inclusive com televisores 
com demodulador integrado.  Presenciamos testes da 
transmissão de TV UHD em um canal de 6 MHz, e a 
Coréia do Sul já tem planos definidos para sua im-
plantação próxima. Enquanto isso, abaixo da linha do 
Equador, ainda gastamos energia na velha TV analógi-
ca! Em algum dia do futuro, outra tecnologia de rede 
de acesso vai conseguir levar aos usuários aquilo que 
já conseguimos fazer hoje, e aí talvez seja tarde para 
corrermos atrás... n

José Frederico Rehme (RPC TV, SET, 
UP) Mestre em Ciências (2007) e 
engenheiro Eletricista (1990) pela 
UTFPR. Coordenador de Pesquisa 
e Desenvolvimento em Telecomuni-
cações na RPC (Rede Paranaense 
de Comunicação, Curitiba (nesta 

empresa desde 1986); professor e coordenador de cur-
sos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Energia 
na UP – Universidade Positivo, Curitiba; e Diretor de 
Ensino da SET pelo biênio 2014-2016. 
Contato: fredrehme@gmail.com
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Ericsson sempre insistindo na sua visão e capacidade 
de viabilizar a tecnologia do futuro próximo

Pavilhão da Korea destaca o UHD
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F
eita essa introdução aos conceitos, passa-se agora 
a especificar duas das obras citadas acima, desta-
cando delas os aspectos que apontam para a ex-
pansão da televisão e do cinema. Não se fará uma 

análise fílmica, videográfica ou televisiva dessas obras. 
O que interessa aqui são apenas os aspectos da expan-
são e de como procedimentos adotados reverberam pro-
cedimentos originalmente do cinema, da televisão ou do 
vídeo e se hibridizam nas linguagens artísticas, técnicas, 
poéticas e estéticas e em gêneros, formatos e cultura.
Dessa feita, as obras:

“COPAN THRILLER REVISITADO”, de 2014
 Esta é uma obra autoral, e em formato de cinema expan-

dido, live-image e espetáculo audiovisual. “Copan Thriller 
Revisitado” é uma versão ao vivo do meu curta “Copan 
Thriller”, gravado em VHS em 1988, no próprio Edifício Co-
pan. Nesta versão cinema expandido/live-image, apresen-
tada no Satyrianas, convidei a atriz Djane Borba, que fez o 
curta original, para contracenar no alto do Edifício Copan, 
com a atriz Ana Rosa, que faz o papel de uma jovem atriz 
que encontra a fita VHS do curta e ao começar a assisti-lo 
resolve ir a busca do local em que se passa a história (Edi-
fício Copan), como se fosse atrás do passado que o filme 
apresenta. Ao chegar lá no Copan, ela se encontra com a 
atriz do filme original, que lhe aparece como um fantasma. 
A tecnologia usada no trabalho foi o que permitiu que 

a trama pensada pudesse acontecer ao vivo. A perso-
nagem de Ana Rosa sai de dentro do Porão do Espaço 
dos Satyros e corre pela Praça Roosevelt, em direção ao 
Copan; e lá ela se encontra com a personagem de Djane 
Borba. Todo esse percurso e o encontro das duas atrizes 

são mostrados ao vivo, em tempo real, via pacotes de 
streaming de redes de celulares. Para que se pudesse 
ter esses pacotes de streaming via rede de celular, tive 
o apoio da empresa brasileira U-Can digital transmission 
(representante no Brasil da empresa israelense Live-U), 
que cedeu o uso de uma mochila-link. 
A direção do trabalho foi feita ao vivo, de dentro do 

porão do Espaço dos Satyros, em que a montagem foi 
feita tendo as imagens da revisita/remontagem do filme 
original, com as imagens vindas ao vivo, em streaming 
pela rede 3G. O público acompanhou o trabalho diante 
de um telão de vídeo instalado nos porões do teatro, 
de onde ele também pode ver a saída da personagem 
de Ana Rosa, em busca do Copan. No começo do espe-
táculo, ela está nos porões do teatro, diante do telão, 
coloca a fita VHS no aparelho de videocassete, e essa 
imagem é projetada na tela. Ao identificar o Edifício 
Copan no vídeo, ela sai em busca do prédio. E partir 
desse momento, o curta passa a ser remontado ao vivo, 
revisitado, e as imagens da atriz caminhando do teatro 
até ao Copan, passando pela praça, seu encontro com a 
personagem de Djane Borba no alto do edifício (local da 
locação do filme original) e seu caminhar conjunto, são 
montadas juntamente com o filme original revisitado.
A trilha sonora do espetáculo foi executada ao vivo 

pelo músico Caio Kenji Uesugui, tendo como base a 
trilha sonora original do filme, composta pelo Roger Ba-
coom, Mário Santiago, Almas Beatnik e pela Banda Ou 
Isis, mixada com manipulações sonoras, realizadas com 
o software Pure-Data, de peças musicais compostas por 
Roger Bacoom e insertes sonoros do filme “O bandido 
da luz vermelha”, de Rogério Sganzerla (1968).   

por Almir Almas

TV e cinema expandidos.  
Dispositivos e enunciação

Frame de registro de Kit Menezes em vídeo de “Copan Thriller 
Revisitado”, 2014

Frame de registro de Kit Menezes em vídeo de “Copan Thriller 
Revisitado”, 2014
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“TRAPÉZIO”, de 2011
Filme interativo para televisão digital, de direção de 

Marília Fredini; programado por Marília Fredini e Thiago 
André de André, com a orientação minha, como TCC 
(Trabalho de Conclusão de Curso) do Curso Superior do 
Audiovisual do Departamento de Cinema, Rádio e Tele-
visão da Escola de Comunicações e Artes da Universida-
de de São Paulo.
Nesse filme interativo, realiza-se a expansão da te-

levisão, especialmente, através do diálogo que se 
estabelece entre a sintaxe audiovisual e a sintaxe de 
programação. Ou seja, adentra-se, para além do cam-
po da produção audiovisual, o campo da engenharia 
de software. Nesse diálogo, algumas características são 
consideradas: a construção de processos interativos, os 
quais estabelecem uma comunicação de mão dupla en-
tre emissor e receptor (ou entre emissoras de televisão e 

telespectadores), os diferentes tipos ou níveis de intera-
ção que são programadas e permitidas, a ação passada 
para a mão do telespectador ativo (que se transforma 
em um “interator”, ou “co-autor interativo”), a exigência 
de se pensar na rapidez e na consistência na função de 
transmissão de dados e para a fruição audiovisual (ou 
seja, para que o telespectador/interator possa vivenciar 
o lugar de enunciação, tão caro ao cinema).
Essa expansão televisiva permite também entender 

que o sintagma da linearidade audiovisual cede lugar 
ao paradigma da planificação não-linear do fluxogra-
ma. Ou seja, além de elementos visuais e verbais e 
de especificidades da dramaturgia e de uma narrativa 
aristotélica, no roteiro de uma obra em televisão expan-
dida entram elementos até então não pensados como 
parte de uma obra audiovisual, como por exemplo, ele-
mentos topográficos, construção de planificação, adição 
de eventos que disparam ações, construção de nódulos 
narrativos e uso de ferramentais da escritura de código. 
Desse modo, o pensamento por trás do filme interativo 

Trapézio acabou tendo de se haver com questões que 
são próprias das estruturas e linguagens de programa-
ção, para que na sua realização se pudesse pensar além 
da trama aristotélica da história. Houve, assim, a entrada 
de novos termos dentro da sintaxe audiovisual, que per-
mitiram realizar a obra com o pensamento não apenas de 
diretor de televisão ou cinema, mas também de progra-
mador. Desta feita, ficaram familiares ao diretor, produtor, 
roteirista e montadores audiovisuais termos até então 
pouco usuais em seu meio, tais como contexto principal, 
contexto filme, âncoras, nódulos de conteúdo, nódulos 
de composição, conectores, focus index, role (papel), que 
são próprios da linguagem e sintaxe de programação (no 
caso, da programação em NCL do Ginga). 
O filme Trapézio teve de se haver não apenas com essa 

sintaxe “estrangeira”, como também como outros concei-

Figura 4: Estrutura das cenas e interações 

(fonte: Projeto Trapézio: uma narrativa interativa para a TV Digital 
Brasileira. TCC de Marília Fredini, 2011)

Figura 5: Menu Inicial, em que se explica a interação  
nos botões coloridos (fonte: Projeto Trapézio: uma narrativa interativa  
para a TV Digital Brasileira. TCC de Marília Fredini, 2011)

Figura 6: Tela com ícones de interação durante uma cena  
do filme (fonte: Projeto Trapézio: uma narrativa interativa para a TV 
Digital Brasileira. TCC de Marília Fredini, 2011)
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tos que também eram externos à linguagem televisiva e 
audiovisual, como os conceitos de Design de Interação, 
de Design de Interatividade, de Interface, de Interação 
Humano-Computador e de Usabilidade. Pois, para a exis-
tência desse filme interativo, no contexto da televisão di-
gital interativa, além de se levar em conta questões como 
o ambiente de radiodifusão, pelo lado das emissoras, 
que se preocupam com tecnologias que permitam pro-
cedimentos implementadores de função e de controle de 
fluxos do conteúdo audiovisual, leva-se em conta tam-
bém a ponta da recepção, o lado do telespectador, tanto 
em suas padronizações técnicas para permitir recepção e 
ação (interatividade), quanto em seus procedimentos de 
uso no âmbito da cultura e do hábito.  
Seguindo a definição de Mark Meadows (em seu livro 

Pause & Effect – the art of interactive narrative, de 2003) 
para as estruturas narrativas (Nodal Plots, Modulated Plots 
e Open Plots). Marília Fredini classifica o filme Trapézio 
como sendo um filme de “Modulated Plots”, em que “a 
compreensão final da obra se dá, portanto, diferentemen-
te para cada espectador, de acordo com os diferentes ca-
minhos narrativos que este pode optar por seguir”. Dessa 
forma, em seu TCC escrito, Marília Fredini apresentou o 
diagrama de interatividade por ela elaborado para o filme 
interativo Trapézio, no qual são especificados os pontos 
de interatividade e os caminhos a serem percorridos pelo 
telespectador em sua ação de interatividade. 

Considerações finais
Peço licença para repetir aqui quase que completamente 

o que eu disse em artigo publicado por mim nos anais do 
“14º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia: #14.ART: 
Arte e Desenvolvimento Humano”, em 2015, este texto é 
fruto de meu trabalho artístico e de minha pesquisa em 
poéticas, técnicas e estéticas, em que o fazer prático ao 
mesmo tempo em que é resultado de estudos acadêmi-
cos, também os antecede, no sentido em que direciona o 
artista sobre o seu fazer  e  sobre a reflexão teórica dos 
caminhos que a prática leva. Tanto para o pesquisador, 
quanto para o diretor (ou realizador audiovisual), o que 
se busca são a inovação tecnológica e a experimentação 
técnica de ponta para criar novas linguagens artísticas e 
novas poéticas audiovisuais. Dessa forma, ao tomar mão 
de dispositivos tecnológicos, em especial os baseados 
em sistemas computacionais e IHC (Interfaces Humano-
Computadores), são realizadas experimentações híbridas 
que colocam lado a lado arte e tecnologia.
Nesta amostragem, são apresentados paradigmas de 

inovação e rompimento de barreira do estado de arte da 
tecnológica atual e também a hibridização em termos de 
culturas, estética e linguagens e de processos sociocultu-
rais de criação de novas estruturas a partir de diferentes 
práticas, em que contaminações mútuas e sintaxes se mes-
clam em experimentações de transposição entre signos. O 
processo no caminho da televisão e do cinema expandi-

dos aponta, indubitavelmente, em direção da expansão 
das expressões de arte (ou, das mídias) e das culturas 
envolvidas (YOUNGBLOOD, 1970). Rompem-se barreiras de 
expressões culturais e hábitos, de gêneros e formatos (lite-
rários, audiovisuais), e de dispositivos e aparatos (cinema, 
televisão, vídeo). Arlindo Machado (MACHADO, 1993) diz 
que os procedimentos técnicos formatam o produto audio-
visual apresentado. Nessa linha, entendo que o fazer ar-
tístico não se dissocia do paradigma técnico, e vejo essas 
obras como representantes desse pensamento. n
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