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FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS SET EXPO
A Feira ocupa 20 mil m2 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.

CONGRESSO DE TECNOLOGIA SET EXPO
A cada edição, o Congresso de Tecnologia 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 AESP, 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 startups 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.

CONGRESSO & FEIRA
Agosto de 2017 

discute os desafi os econômicos, políticos e regulatórios 
da indústria da radiodifusão.  No encontro, participam 

A SET oferece um espaço na feira – o SET Innovation 
que desenvolvam novos 

serviços e produtos para a indústria do audiovisual. Os 

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 2017. 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:
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Realização

ASET vive um bom momento na sua história. Estamos 
com bastante atividade e atuantes no nosso setor e te-
mos cumprido nossa missão como uma sociedade de 

engenharia e de temas técnicos, operacionais e de negócios que 
é difundir conhecimento e elevar o nível tecnológico do setor.
Os últimos anos foram anos de transformações. Celebramos no 
SET EXPO 2016, 10 anos de TV Digital no Brasil, onde a SET 
exerceu papel importante nas discussões, promovendo seminá-
rios, congressos e testes. Reconhecemos nosso papel na ajuda, 
recomendação  e adoção do nosso padrão de TV Digital. Amplia-
mos a representação da SET  no território nacional, criando a 
filial em São Paulo e consolidando representações em 5 regiões 
brasileiras.
Evidentemente, tudo isso foi possível com o incondicional em-
penho dos colegas presidentes e diretores da SET que me an-
tecederam, dos sócios, das entidades parceiras e dos nossos 
fidelizados patrocinadores.
Transcorridos estes 10 anos, o momento da Televisão Digital ainda 
é de transição. Estamos acompanhando todos os passos, agora 
com o inicio dos desligamentos das transmissões analógicas de 
TV, colaborando com as nossos conteúdos técnicos ao setor e 
atualizando as discussões sobre normas e regulações, através 
de nossos seminários e congressos. Nosso desejo é que o sinal 
de melhoria do momento politico, econômico se consolide e que 
a normalidade e a regularidade e crescimento se restabeleçam.
É evidente que temos que olhar também para o futuro. Isso 
já é um exercício permanente nas ações planejadas pela SET. 
As mídias convergentes nos impõe permanente sintonia com a 
modernidade tecnológica. Intensificamos relacionamentos com 
diversas instituições que atuam nesse mercado convergente. 
Estamos buscando maior aproximação com a comunidade aca-
dêmica visando maior conhecimento da ciência para a nossa 
sociedade. Projetos ousados com a comunidade das StartUps 
também sinalizam nossa  preocupação com o amanhã. Ainda 
com os olhares no futuro, anunciamos criação de um Fórum de 
TV Avançada em UHDTV, com as importantes participações e 
presenças das associações como ABTA, ABERT, Abinee, Eletros, 
Abratel, Fórum SBTVD, fabricantes do setor, representantes de 
redes de emissoras, universidades e muitos profissionais.

Para as transmissões terrestres da TV Aberta é fundamental pos-
suir canais disponíveis para as futuras transmissões em UHDTV. 
Exige-se planejamento prévio dos canais, evitando-se assim o 
saturamento do espectro e inviabilizar as transmissões futuras. 
Contamos evidentemente com o apoio do governo.
O congresso da SET vem se superando ano a ano. A exemplo 
dos anos anteriores, preocupamos em promover avanços no for-
mato e conteúdo com uma variedade de temas que cobrem a 
maioria das áreas do nosso setor. O empenho e a incansável de-
dicação empreendida pela Diretoria de Tecnologia contagiaram 
seus imediatos colaboradores e consequentemente resultou na 
excelência do desenvolvimento dos trabalhos. A feira de tecno-
logia e serviços também foi um sucesso. Embora enfrentando as 
dificuldades da crise, foi tão importante e grandiosa quanto à do 
ano passado. Quero agradecer aqui a todos os expositores, que 
ao longo de todos estes anos nos tem prestigiado, associando 
sua marca institucional aos eventos com a marca e credibilidade 
da SET.
Finalmente dizer que está expirando o honroso período do meu 
mandato como presidente. Foi um dos períodos mais impor-
tantes da minha vida, quer pelo privilégio de estar à frente 
da sociedade, como pelas vitoriosas decisões que contribuíram 
para a visibilidade e notoriedade da SET em âmbito nacional e 
internacional. 
A todos, indistintamente a todos, os meus sinceros agradeci-
mentos provenientes do meu coração. Aos membros da Diretoria 
da SET, aos sócios,  aos incansáveis colaboradores do nosso 
staff, aos profissionais e empresas que nos auxiliam em nossos 
empreendimentos, as instituições parceiras e a todos os nossos 
habituais e fieis patrocinadores e expositores.

Boa leitura!

Olímpio José Franco*

* (Extrato do discurso proferido por mim na abertura do SET Expo 
2016, acontecido no dia 30 de agosto de 2016)

A
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SET participa 
de encontro em Lima

SET EXPO 2017 
já está com as datas 
confirmadas

Publicada edição 2016 do SET EXPO Proceedings

V
isando expandir a atuação no mercado Latino
-Americano, durante o mês de outubro a SET 
participou da Convenção Internacional Sobre 
Tecnologias para Rádio e TV, Expotec Peru. O 

evento está em sua quarta edição, e aconteceu na ca-
pital Lima, de 3 a 5 de outubro de 2016.
“Nós estabelecemos entendimentos com a repre-

sentante da Expotec Peru durante o SET EXPO 2016 
e acertamos a nossa participação no evento em Lima. 
Esperamos agora colher bons frutos com o mercado 
Latino-Americano”, enfatiza o presidente da SET, Olím-
pio Franco.
A SET contou com um estande institucional no even-

to com a presença do gerente de mídias e patrocínio, 
Paulo Galante. “O nosso objetivo é desenvolver par-
cerias com associações e organizadores da Feira para 
que possamos promover o Expotec e o SET EXPO nos 
mercados do Brasil e Peru, respectivamente”, explicou 
Paulo Galante.
O evento reúne instituições governamentais do Peru, 

profissionais de todo o mercado da produção e trans-
missão de rádio e TV, bem como pesquisadores, pro-
fessores, estudantes e representantes comerciais da 
cadeia da radiodifusão.

O
29º Congresso de Tecnologia terá novamente 
quatro dias e será distribuído em múltiplas  
salas do Centro de Convenções. Já a Feira  
de Produtos e Serviços será realizada durante 

três dias no Pavilhão Vermelho.
A próxima edição do SET EXPO espera reunir mais de 

15 mil visitantes, de mais de 30 países e cerca de 200 
expositores. A edição 2016, que aconteceu no final de 
agosto, foi um sucesso e superou as expectativas, dian-
te do atual momento econômico brasileiro.

A
edição 2016 do SET EXPO 
Proceedings (SETEP), já está 
disponível para download.  
A publicação é uma revista 

na qual estão compilados toda a 
agenda do 28º Congresso de Tecnolo-
gia e o respectivo conteúdo descritivo 
de todas os painéis do evento, que é 
o maior encontro da área do broad-
cast e novas mídias da América Latina.
A divulgação faz parte da filosofia 

da SET, que acredita que o compar-
tilhamento de informação é virtuoso 
para proporcionar ricas e inovadoras 

discussões em todos os campos da 
tecnologia na qual a associação atua.
Toda a informação contida no SE-

TEP está em três idiomas – portu-
guês, inglês e espanhol – e é devida-
mente registrada sob ISSN impresso, 
ISSN eletrônico e com o Digital Ob-
ject Identifier (DOI) da CrossRef, um 
cadastro na forma de um link que 
permite indexação pelos principais 
indicadores de impacto e de citações 
(Scopus, Web of Science, JCR, SciE-
LO, etc.).
O acesso ao material é gratuito. 

Veja em:
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O SET EXPO 2017 acontecerá entre os 
dias 21 e 24 de agosto, no Expo Center 
Norte, tradicional centro de eventos e 
exposições da capital paulista

SET News
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Liliana Nakonechnyj será a presidente 
da SET a partir de janeiro de 2017

N
o final da tarde da quarta-
feira, 31 de agosto de 2016, 
no SET EXPO, a diretoria e 
associados da SET se reu-

niram em assembleia para deliberar 
sobre vários assuntos de interesse 
da entidade.
A reunião foi presidida pelo funda-

dor e ex-presidente da SET, Adilson 
Pontes Malta, e os trabalhos foram co-
ordenados por Roberto Franco, mem-
bro do Conselho de Ex-Presidentes.
O grupo anunciou ajustes no esta-

tuto da SET. A principal mudança é 
a diminuição do mandato do presi-
dente de quatro para dois anos, com 
possibilidade de reeleição, o que 
não existia anteriormente.
Na sequência, os presentes elegeram 

a nova diretoria, que tomará posse no 
dia 1º de janeiro de 2017 e ficará no 
cargo até 31 de dezembro de 2018.
A nova diretoria é a seguinte (Olím-

pio José Franco assumirá o cargo de 
Superintendente Geral da SET e José 
Munhoz continua na Diretoria Execu-
tiva):

DIRETORIA SET 2017 - 2018
Presidência - Liliana Nakonechnyj

Vice Presidência
Claudio Eduardo Younis
Assessoria Institucional

Roberto Dias Lima Franco

Diretoria Editorial
José Raimundo Lima da Cunha

Vice Diretoria Editorial
Francisco de Assis Campos Peres

Diretoria de Ensino
Jose Frederico Rehme

Vice Diretoria de Ensino
Valderez de Almeida Donzelli Leite

Diretoria de Eventos
Jose Carlos Aronchi

Vice Diretoria de Eventos
Alexandre Yoshida Sano

Diretoria de Marketing
Daniela Helena Machado e Souza

Vice Diretoria de Marketing
Paulo Roberto Feres de Castro 

Diretoria de Tecnologia - Carlos Fini 
Vice Diretoria de Tecnologia
Luiz Fausto de Souza Brito

Diretoria de Cinema
Celso Eduardo Araújo Silva 
Vice Diretoria de Cinema

Almir Almas
Diretoria Internacional

Fernando Matoso Bittencourt Filho
Vice Diretoria Internacional

Ana Eliza Faria e Silva
Diretoria de Produção de Conteúdo

José Dias Vasconcelos de Assis
Vice Dir. de Produção de Conteúdo

Paulo Mitsuteru Kaduoka
Diretoria de Rádio

José Eduardo Marti Cappia
Vice Diretoria de Rádio
Marco Tulio Nascimento

Diretoria de Interatividade
David Estevam de Britto

Vice Diretoria de Interatividade
Marcelo Santos Souza

Dir. de TV por Assinatura e Novas 
Mídias - Roberto Pereira Primo

Vice Dir. de TV por Ass. e Novas 
Mídias - Rodrigo Dias Arnault

Diretoria de TV Aberta
Raymundo Costa Pinto Barros

Vice Diretoria de TV Aberta
Sergio Eduardo di Santoro Bruzeti

Diretoria Industrial
Luiz Bellarmino Polak Padilha

Vice Diretoria Industrial
Yasutoshi Miyoshi

Diretoria Regional Norte
Nivelle Daou Junior

Vice Diretoria Regional Norte
Ricardo Alberto Pereira Salles
Diretoria Regional Nordeste
Esdras Miranda de Araujo

Vice Diretoria Regional Nordeste
Jaime Manuel C.F. Fernandes
Diretoria Regional Sudeste

Paulo Roberto Monfrim Canno
Vice Diretoria Regional Sudeste

José Raimundo Cristóvam Nascimento
Diretoria Regional Centro-Oeste

Emerson José Weirich
Vice Diretoria Regional Centro-Oeste

Paulo Ricardo Hermano Balduíno
Diretoria Regional Sul

Ivan Miranda
Vice Diretoria Regional Sul

Caio Augusto Klein

Conselho Fiscal 
Eduardo de Oliveira S. Bicudo 

João Braz Borges 
Cintia Leite do Nascimento

Ricardo Fonseca de Kauffmann 
Fernando Antônio Fernandes Ferreira
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Nova gestão 2017/18 tomará posse em 1o. de janeiro de 2017
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Lançamentos 
mundiais 
ratificam 
a importância 
do SET EXPO

por Fernando Moura, Isaac Toledo e Gabriel Cortez

Os três dias do maior evento 
de broadcasting e novas mídias 

da América Latina trouxeram, 
ao Expo Center Norte, 
em São Paulo, o que há 
de melhor na indústria 
de readiodifusão mundial 

e demonstraram, mais uma vez, 
que os mercados brasileiro 

e latino-americano são essenciais 
para o desenvolvimento do setor

N
esta edição da Revista da 
SET, mostramos as novi-
dades apresentadas pela 
indústria na maior Feira de 

Broadcast & Novas Mídias da Améri-
ca Latina, o SET EXPO 2016,  evento 
que reuniu mais de 400 empresas 
brasileiras e internacionais no Pavi-
lhão Vermelho do Expo Center Norte, 
em São Paulo, entre 30 de agosto e 
1 de setembro de 2016. Broadcasters 
entrevistados por nossa equipe de 
reportagem destacaram a qualidade 
dos contatos realizados na Feira.
Assim, com corredores muito movi-

mentados, durante três dias intensos, 
a Feira de Produtos e Serviços do SET 
EXPO encerrou a edição de 2016 com 
a participação de mais de 14.900 vi- ©
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Kuoki Morinaga (diretor da emissora pública japonesa NHK - Nippon Hōsō 
Kyōkai); Gilberto Kassab (ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicações do Brasil); Olímpio José Franco (Presidente da SET); 
Jiro Akama (ministro das Comunicações do Japão); e Roberto Franco 
(Fórum SBTVD) abriram formalmente a 28 Edição do SET EXPO

SET Expo                                                Parte I 
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sitantes do Brasil e do exterior. Os 
150 expositores mostraram as últimas 
novidades do setor. “A expectativa de 
negócios relatada pelos expositores 
supera os 40 milhões de dólares, vo-
lume similar ao ano passado, apesar 
de uma retração de 10% na área líqui-
da da feira”, explica Claudio Younis, 
diretor de Marketing da SET.
“Este ano, tivemos uma diminuição 

no número de expositores ocupan-
do espaços menores, que são mais 
afetados pelo cenário econômico re-
cessivo. Contudo, a participação ex-
pressiva de grandes expositores nos 
permitiu manter uma grande diversi-
dade de marcas presentes na feira”, 
afirmou.

O saldo do evento é positivo, na vi-
são de Younis, não só para a entidade, 
mas também para os expositores, os 
quais apontaram um aumento no nú-
mero de executivos com poder de deci-
são na feira. Outro aspecto notado foi 
o aumento da presença de represen-
tantes dos países da América Latina.  
“O SET EXPO é referência internacio-
nal para as empresas que oferecem 
tecnologia e serviços para os mer-
cados de broadcast e produção do 
Brasil, e cresce anualmente como 
polo latino-americano”, complementa 
Younis.
Os valores apontam também que, 

apesar da crise, o setor de produção 
audiovisual multimídia e radiodifu-

são continua mantendo a sua força 
no Brasil, impulsionado por mudan-
ças como o desligamento do sinal 
analógico de TV e a migração das 
rádios do sinal AM para o FM.
“A disseminação de equipamen-

tos e serviços em Ultra Alta Defini-
ção (UHDTV), tanto para produção 
como para transmissão de imagens 
e sons, presentes em boa parte dos 
estandes do SET EXPO, é outro fator 
importante para o sucesso da feira 
deste ano. Avaliamos com otimismo 
o cenário para 2017. Com a expec-
tativa de retomada do crescimen-
to econômico e com as novidades 
que estamos planejando, teremos 
um SET EXPO ainda maior”, finaliza.  
No próximo ano, o evento ocupará 
o Pavilhão Vermelho e o Centro de 
Convenções do Expo Center Norte, 
em São Paulo, entre os dias 21 e 24 
de agosto de 2017.
Nos estandes da Feira, os prin-

cipais fabricantes do mercado na-
cional e internacional exibiram os 
seus produtos para um público que 
representa as maiores empresas da 
área audiovisual e da radiodifusão. 
A seguir, e na próxima edição da Re-
vista da SET (nº 164), apresentamos 
algumas novidades que puderam ser 
encontradas no Expo Center Norte.  
Os principais anúncios e os princi-
pais lançamentos do setor estiveram 
no SET EXPO 2016! n

Lançamentos mundiais reforçam 
a importância do SET EXPO 
no mercado broadcasting mundial

Presença dos ministros  Gilberto Kassab (ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicações do Brasil) e Jiro Akama (ministro das Comunicações do Japão)
estreitaram relações entre o Brasil e o Japão no dia que se celebrou 
o 10° aniversário da adoção do padrão ISDB-T de TV Digital no Brasil
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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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Riedel expõe importantes cases dos Jogos Olímpicos no SET EXPO

O evento realizado em São Paulo serviu para 
adiantar a clientes e a jornalistas – antes do IBC, 
onde o anúncio seria realizado formalmente – que 
a empresa alemã adquiriu a fabricante de sistemas 
de Intercom ASL, a qual trabalha com diversos pa-
drões, como AVB, Dante, AES67, e Ravenna. A Rie-
del também comprou parte da Delec, que estava 
em situação critica e será recuperada pelos alemães 
com a incorporação de todos os seus funcionários. 
O objetivo da fusão é ter os engenheiros e os de-
senvolvedores da Delec dentro da Riedel, o que, 
segundo Fabiano Botini, diretor de vendas interna-
cionais da Riedel para a América do Sul, “será um 
grande diferencial, porque colocará a expertise de 
ambas as empresas a trabalhar em conjunto”.

Botoni afirmou ainda à Revista da SET que a expe-
riência da empresa nos Jogos Olímpicos Rio 2016 
foi “fantástica. Trabalhamos em conjunto com a NHK – 
TV pública japonesa – no transporte de sinais 8K dentro 
do IBC – Internacional Broadcast Center – por fibra óptica 
nas transmissões realizadas por eles nos Jogos, rodan-
do no MediorNet. Esta foi a primeira vez que colocamos 
para funcionar o MediorNet em 8K e funcionou perfeita-

mente. O resultado foi fantástico porque era uma situa-
ção muito crítica”.

O responsável de vendas 
da Riedel para América Lati-
na comentou que a empre-
sa trabalhou na produção 
das cerimônias de abertura 
e encerramento do Estádio 
do Maracanã, onde foi ins-
talada uma matriz de inter-
com com mais de 1.024 por-
tas – com 15 frames. E ainda, 
na “roteirização de imagens 
em 4K para o sinal broad-
cast da France Sport”.

“A empresa espalhou 
pelo Rio de Janeiro mais de  
200 frames synchronizer 
MediorNet que serviram 
para fazer distribuição de 
sinal em todas as venues 
instaladas para a cobertura 
dos Jogos Olímpicos com 
uma estrutura de Opex – 
aluguel de equipamentos 
e uma equipe de mais de  
100 pessoas envolvidas”, 
acrescentou. n

Além de mostrar desenvolvimentos utilizados na Rio 2016, empresa anunciou compra de fabricante 
de sistemas de Intercom na feira

Fabiano Botoni afirmou à Revista da SET que os Jogos 
Olímpicos foram muito importantes para a marca na 
região, porque os clientes puderam ver, em primeira mão, 
como foram feitos os trabalhos
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excepcional em apenas uma tela.
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monitor independente graças à função de resincronização em cada 
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Sony lança em São Paulo a HXR-NX5R e um workflow remoto 
que permite criar um ambiente de produção de baixo custo

As grandes empresas da área de tecnologia sempre 
geram expectativa e demanda por novos produtos com 
qualidade cada vez maior. Ao participarem de feiras, fica 
quase como obrigação apresentar novos equipamen-
tos. No SET EXPO isso não foi diferente.

Logo após a abertura oficial do evento, a Sony fez uma 
coletiva para anunciar “inovações ao mercado Audiovi-
sual” e novamente mostrou que os mercados brasileiro e 
latino-americano são de suma importância para a marca 
nipônica.

A grande novidade da empresa foi o lançamento mun-
dial da câmera NXR-NX5R. Esta câmera é HD e “o motivo 
de continuar lançando produtos que gravam e transmi-
tem em HD é o fato de ainda existir muita procura e pro-
dução e conteúdos em HD” afirmou, o gerente geral da 
Sony Brasil, Luis Fabichak.

A NXR-NX5R, uma câmera da linha NXCAM, chega ao 
mercado com 3 sensores CMOS importados da NXR

-NX5. Oferece melhor qualidade de imagem, um termi-
nal 3G-SDI que suporta saída Full HD 60p. Tem também 
luz de LED integrada que é ajustável para não haver ne-
cessidade de carregar equipamentos de iluminação ex-
ternos. O processador de sinal digital é DSP, houve redu-
ção acentuada de ruído e máxima reprodução para que 
as imagens sejam mais reais possível nos detalhes e na 
textura. A NXR-NX5R tem uma função direta ao menu e 
um controle pra resposta imediata para facilitar seu uso.

Aos 3 sensores CMOS se soma a função Clear Image 
Zoom que permite duplicar o zoom óptico sem que a 
imagem perca sua qualidade. As gravações têm multi-
formatos para se adequarem a uma diversidade de am-
bientes e aplicações, como eventos ao vivo, casamentos 
e produções empresariais.

A NXR-NX5R tem novas funções de rede avançadas, 
como FTP e transmissão ao vivo, com Wi-Fi integrado, 
além disso, gravações de backup simultâneo por meio 
de dois slots para cartões SD. O profissional que utilizará 
a câmera, que chegará ao mercado em outubro de 2016, 
poderá escolher entre a gravação no formato XAVCS a 
50 Mpbs ou AVCHD/DV.

Fabichak disse que a Sony “não está só trazendo pro-
dutos de alta qualidade de imagem, mas sim trazendo 
soluções para que essa qualidade de imagem possa ser 
imersa no fluxo de trabalho de qualquer nível de cliente”.

O executivo, também destaca que a Sony é a única em-
presa que vai “dá lente até a sala de estar”, ou seja, é a 
única capaz de distribuir todos os equipamentos neces-
sários para realizar as etapas da transmissão.

O gerente geral da Sony encerrou a sua conversa com 
a Revista da SET mostrando a Wireless Solution desen-
volvida pela empresa. Dessa forma, torna-se mais fácil 
transmitir live streaming diretamente para a emissora 
ou enviar arquivos para serem editados na estação de 
trabalho da emissora. Tudo isso é possível graças à tec-
nologia QoS que praticamente elimina a latência na dis-
tribuição dos conteúdos.

Luiz Padilha, VP da Sony na América-latina, destaca 
que a empresa é a única capaz de transmitir em 4K HDR. 
A demonstração desta tecnologia, segundo o executivo, 
será realizada em Amsterdã, na Holanda no próximo IBC 
que se realizará em setembro de 2016. Ele garante que o 
4K HDR dá “sensação de imersão total”.

“As câmeras F5 e F55 são as que permitem 4K HDR, e 
elas estão sendo vendidas para grandes países da re-
gião”, o executivo mostrou-se animado com esses equi-
pamentos na América Latina, pois “o crescimento da 
demanda é natural e existe muita procura de conteúdo 
latino para o exterior.” n

A NXR-NX5R tem novas funções de rede avançadas, 
como FTP e transmissão ao vivo, com Wi-Fi integrado

Luiz Padilha (Sony) e Baku 
Morikoni (Memmon), 
mostrando a nova 
associação da Sony
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As grandes empresas da área de tecnologia sempre 
geram expectativa e demanda por novos produtos com 
qualidade cada vez maior. Ao participarem de feiras, fica 
quase como obrigação apresentar novos equipamen-
tos. No SET EXPO isso não foi diferente.

Logo após a abertura oficial do evento, a Sony fez uma 
coletiva para anunciar “inovações ao mercado Audiovi-
sual” e novamente mostrou que os mercados brasileiro e 
latino-americano são de suma importância para a marca 
nipônica.

A grande novidade da empresa foi o lançamento mun-
dial da câmera NXR-NX5R. Esta câmera é HD e “o motivo 
de continuar lançando produtos que gravam e transmi-
tem em HD é o fato de ainda existir muita procura e pro-
dução e conteúdos em HD” afirmou, o gerente geral da 
Sony Brasil, Luis Fabichak.

A NXR-NX5R, uma câmera da linha NXCAM, chega ao 
mercado com 3 sensores CMOS importados da NXR

-NX5. Oferece melhor qualidade de imagem, um termi-
nal 3G-SDI que suporta saída Full HD 60p. Tem também 
luz de LED integrada que é ajustável para não haver ne-
cessidade de carregar equipamentos de iluminação ex-
ternos. O processador de sinal digital é DSP, houve redu-
ção acentuada de ruído e máxima reprodução para que 
as imagens sejam mais reais possível nos detalhes e na 
textura. A NXR-NX5R tem uma função direta ao menu e 
um controle pra resposta imediata para facilitar seu uso.

Aos 3 sensores CMOS se soma a função Clear Image 
Zoom que permite duplicar o zoom óptico sem que a 
imagem perca sua qualidade. As gravações têm multi-
formatos para se adequarem a uma diversidade de am-
bientes e aplicações, como eventos ao vivo, casamentos 
e produções empresariais.

A NXR-NX5R tem novas funções de rede avançadas, 
como FTP e transmissão ao vivo, com Wi-Fi integrado, 
além disso, gravações de backup simultâneo por meio 
de dois slots para cartões SD. O profissional que utilizará 
a câmera, que chegará ao mercado em outubro de 2016, 
poderá escolher entre a gravação no formato XAVCS a 
50 Mpbs ou AVCHD/DV.

Fabichak disse que a Sony “não está só trazendo pro-
dutos de alta qualidade de imagem, mas sim trazendo 
soluções para que essa qualidade de imagem possa ser 
imersa no fluxo de trabalho de qualquer nível de cliente”.

O executivo, também destaca que a Sony é a única em-
presa que vai “dá lente até a sala de estar”, ou seja, é a 
única capaz de distribuir todos os equipamentos neces-
sários para realizar as etapas da transmissão.

O gerente geral da Sony encerrou a sua conversa com 
a Revista da SET mostrando a Wireless Solution desen-
volvida pela empresa. Dessa forma, torna-se mais fácil 
transmitir live streaming diretamente para a emissora 
ou enviar arquivos para serem editados na estação de 
trabalho da emissora. Tudo isso é possível graças à tec-
nologia QoS que praticamente elimina a latência na dis-
tribuição dos conteúdos.

Luiz Padilha, VP da Sony na América-latina, destaca 
que a empresa é a única capaz de transmitir em 4K HDR. 
A demonstração desta tecnologia, segundo o executivo, 
será realizada em Amsterdã, na Holanda no próximo IBC 
que se realizará em setembro de 2016. Ele garante que o 
4K HDR dá “sensação de imersão total”.

“As câmeras F5 e F55 são as que permitem 4K HDR, e 
elas estão sendo vendidas para grandes países da re-
gião”, o executivo mostrou-se animado com esses equi-
pamentos na América Latina, pois “o crescimento da 
demanda é natural e existe muita procura de conteúdo 
latino para o exterior.” n

A NXR-NX5R tem novas funções de rede avançadas, 
como FTP e transmissão ao vivo, com Wi-Fi integrado

Luiz Padilha (Sony) e Baku 
Morikoni (Memmon), 
mostrando a nova 
associação da Sony
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Ross Video realiza diversos lançamentos no SET EXPO 2016

A Ross Video “está posiciona-
da como uma empresa prove-
dora de soluções para produ-
ção, com desenvolvimentos 
integrados para facilitar a utili-
zação e minimizar os recursos 
necessários para a operação, 
eliminando custos adicionais 
e aumentando a qualidade e 
eficiência da produção,” afir-
mou Amaury Silva Filho, di-
retor de vendas da Ross para 
América Latina.

O SET EXPO surpreendeu, 
na opinião do executivo. “Ti-
vemos um grande número de 
visitantes. A Ross está apos-
tando bastante no mercado 
brasileiro e da América Latina, 
trazendo uma nova estrutura 
de vendas, suporte e produ-
tos adequados a este merca-
do. Estamos desenvolvendo 
soluções específicas para  
o mercado latino-americano, 
por isso, participar do SET EXPO é um prazer. O even-
to é o mais importante para nós no mercado regional,” 
disse.

Neste ano, a empresa priorizou, em seu estande, lan-
çamentos como o switcher Carbonite Black; a matriz 

de pequeno porte Ultrix; uma solução denominada 
Trackless e, por fim, uma linha de robôs pensados para 
estúdios de TV. O Carbonite Black conta com um novo 
painel de controle, E/S expandidas e contagem traba-
lhando com 3 MEs completos, 36 entradas e 22 saídas, 
além de minimes, multiscreen 3G e suporte para trans-
missão de UHD 4K.

Ultrix é uma plataforma de roteamento switcher 
compacto capaz de comutação de sinais de vídeo de 
270 Mb/s até 12 Gb/s. Tem capacidades adicionais de 
processamento avançado de áudio, multi-tela integra-
do e comutação de sinal de 12 Gb/s. Todas caracte- 
rísticas high-end para todos os tamanhos de sistemas.

Trackless é uma solução para cenários virtuais. O con-
sumidor tem acesso a uma gama de cenários virtuais 
que permitem movimentos dramáticos de câmera, su-
porte multi-câmera, transições, entradas ao vivo, grá-
ficos 3D e clipes de vídeo atualizáveis   e imagens fixas 
no SET de gravação. “Tudo isso é feito sem um grande 
espaço estúdio”, explicou Amaury Silva Filho.

A Ross apresentou, ainda, uma linha de robôs para a 
automação da produção. A parte de robótica que per-
mite a angulação das câmeras com movimentos robo-
tizados, mas também a solução de automação permi-
tindo a integração com o sistema de jornalismo. n

Empresa canadense desenvolveu soluções para atender especificamente ao mercado Latino-americano

©
 Fo

to
: Is

aa
c T

ole
do

Jason Barden, diretor de vendas para a América Latina 
da Ross Video e Amaury Silva Filho, diretor de vendas 
da Ross para o Brasil
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Jason Barden, diretor de vendas para a América Latina 
da Ross Video e Amaury Silva Filho, diretor de vendas 
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Tektronix apresenta soluções para melhorar a transmissão 
de conteúdos

A Tektronix continua investindo em toda a cadeia de 
processo, assim esta empresa especializada em contro-
le de qualidade, teste e controle de medição chegou ao 
SET EXPO com o intuito de “oferecer ferramentas que 
garantam níveis de áudio, vídeos, arquivos e toda parte 
de transmissão, da produção até a casa do cliente, com 
boa qualidade e dentro do custo adequado das opera-
ções”, afirmou Silvino de Almeida, gerente de vendas 
da Teletronix.

Almeida destacou que, “antigamente, teste de con-
trole de qualidade era um processo feito somente no 
final da produção, mas, hoje em dia, o teste deve ser 
feito em todas as etapas da sua produção. A nova orga-
nização de produção em vídeo demanda esse controle 
para que não tenha problema na hora de compartilhar 
aquele trabalho,” disse.

No SET EXPO 2016, a Tektronix lançou três equipa-
mentos. O Sentry: um monitor para multiprograma-

ção em tempo real; o SPG8000A: gerador de 
sincronismo multiformato SDI e IP com GPS 
embutido; e o PRISM Hybrid IP/SDI Analysis 
Solution, lançado oficialmente no NAB 2016, 
esse equipamento possui uma interface grá-
fica intuitiva e recursos para auxiliar o moni-
toramento em ambientes híbridos SDI/IP.

O executivo da Tektronix afirmou que o 
Prism “é a única plataforma definida por sof-
tware da indústria com interface do usuário 
flexível, full HD Touchscreen, e acesso remo-
to web, garantindo a colaboração e comuni-
cação entre os profissionais de TI e broadcas-
ters”. n

Equipe da Tektronik Brasil apostou  em oferecer ferramentas que garantam qualidade no tráfico de vídeo
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O monitoramento de sinais 4K/UHD 
está cada vez mais na agenda 
das empresas da indústria
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Painel transparente 
da Leyard no estande da companhia 
no SET EXPO utilizado durante 
a Olimpíada

Leyard expõe equipamentos utilizados nos Jogos Olímpicos 
em seu estande no SET EXPO 2016

Três video walls da série Leyard LED RTVH foram utiliza-
das em sets da Globo, dentro do Centro de Transmissão 
Internacional  (IBC) no Rio de Janeiro, além do revolucio-
nário Lookthru no estúdio do SporTV. Ainda, outros três 
foram utilizados no espaço da NBC Olympics no IBC, além 
de um video wall no set externo da companhia no Brasil.

No chamado Glass Studio montado pela Globo foi insta-
lada uma tela com dot pitch de 1.9mm com 2,40m de base 
e 1,50m de altura. Já na recepção da emissora no IBC, as 
dimensões eram de 3,60m de largura por 2,10m, também 
com dot pitch de 1.9mm. No pavimento térreo do estúdio 
da Globo, estava o maior dos painéis de LED com 6,40m 
por 2,10m, dessa vez com pixel pitch de 2.5mm.

Nas instalações do SporTV, era possível se deslumbrar 
com o Lookthru, uma tela de 55” de OLED transparente, 
tecnologia fornecida pela Planar – uma empresa do gru-
po Leyard.

“Foi uma oportunidade incrível poder trazer nossa tec-
nologia para o maior evento esportivo do mundo jun-
tamente com a Globo. Poder colaborar com o sucesso 
das transmissões através da qualidade de nossas telas 
de alta resolução é gratificante”, disse Orlando Custódio, 
CEO da subsidiária da Leyard no Brasil e responsável pe-
las operações de toda a América Latina.

A série Leyard TVH permite o ajuste de imagem para 
atingir temperaturas de cor específicas e níveis de gama 
mais precisamente. O modelo também produz uma in-
tensidade maior da cor preta, maior contraste e menos 
reflexo para instalações de broadcast ao redor do mun-
do.

Ainda, afirmou Custódio à Revista da SET, a NBC uti-
lizou, no Rio, video walls da Leyard que incluem telas 
de 13 polegadas de altura por 13 polegadas de largura 
com 169 displays, assim como uma tela de 8 x 7 fts., com  
56 displays, ambos com pixels de 1.9mm para grafismos 
e video playback de ultra alta resolução. Fora isso, os sets 
da NBC no Rio contaram com uma tela de 9 x 12, com 
2.5mm de pixel pitch e 108 displays.

“Esses video walls proporcionaram um cenário incrível 
para a transmissão da cobertura da NBC no Rio de Ja-
neiro, ajudando a trazer à vida toda animação do maior 
evento esportivo do mundo”, concluiu Custódio. n

Companhia forneceu soluções de tela de small pitch de LED para produção na XXXI Olimpíada, 
realizada no Rio de Janeiro

Painel de LED 1.9mm utilizado durante os Jogos Olímpicos 
no Jornal Nacional
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Grass Valley focada no IP 

A Grass Valley chegou ao SET EXPO, no Brasil, para mos-
trar a sua força e a sua convicção a respeito da mudança 
de paradigma no mercado audiovisual, que, na opinião 
de representantes da companhia, tende para soluções 
IP, “um caminho inexorável para a indústria”.  Pensando 
nisso, a Grass Valey trouxe a São Paulo o seu portfólio 
de soluções integradas que, segundo os seus execu-
tivos, define o padrão para a produção moderna de  
broadcast. O estande contou com uma gama completa 
de switchers, multiviewers, sistemas de replay, servidores, 
playout integrado e também controle de instalações.

O destaque – explicou à reportagem da Revista da SET, 
Leonel da Luz, gerente de vendas para América Latina 
da companhia – foi a solução IP GV Node, um sistema 
de roteamento distribuído em tempo real baseado em 
broadcast e processamento IP, com comutação vertical 
precisa e um sistema de controle e configuração de ro-
teador IP/SDI.

“Com o GV Node mudamos o paradigma da indústria 
com roteamento em tempo real baseado em sinais IP. 
À diferença de tudo que se viu até agora, é um equipa-
mento que tem comutação vertical e permite controlar 
de uma forma mais flexível e escalável o sistema de ro-
teamento de sinais de uma emissora de TV”, comentou 
Da Luz.

O executivo lembrou, também, que a distribuição e 
a exibição em IP são um caminho sem volta, por isso a 
companhia continua apostando na abordagem Glass-

to-Glass, baseada no conceito do Broadcast Data Center. 
A Plataforma de Roteamento e Processamento de IP em 
Tempo Real GV Node suporta fluxos de trabalho SDI e IP, 
com comutação vertical precisa e processamento inte-
grado, além de suportar entradas e saídas IP sem com-
pressão em padrão SMPTE ST 2022-6 e, se necessário, 
com compressão TICO em até 4:1 sem perda visual para 
aplicações em 4K. O Sistema de Controle e Configuração 
de Roteador IP GV Convergent oferece controle familiar 
e altamente intuitivo de instalações híbridas (IP/SDI) e 

de IP puro, utilizando painéis 
de controle tradicionais de bro-
adcast ou GUIs intuitivas para o 
controle de comutadores IP de 
mercado (COTS - Commercial Of 
The Shelf) e roteadores SDI.

A Grass Valley também apre-
sentou a câmera de sistema 
LDX 86 Universe, “com multi-
formato avançado (HD/3G/4K) 
e aquisição de conteúdos em 
várias velocidades (1X/3X/6X), 
combinada com performan-
ce de imagem excepcional e 
excelente sensibilidade à luz”.  
A câmera tem capacidade HDR 
com sensores CMOS Xensium
-FT que entregam a qualidade 
visual dos melhores pixels e um 
alcance dinâmico inigualável de 
15 f-stops. n

A empresa do grupo Belden aposta a soluções COTS - Commercial Of The Shelf e no conceito 
do Broadcast Data Center

Leonel da Luz, gerente de vendas para América Latina 
da Grass Valley, afirmou à Revista da SET que a indústria 
avança a passos firmes para o IP
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Phase Engenharia investe na tecnologia IP

Casablanca lança unidade móvel com duas antenas

A PHASE Engenharia, empresa fornecedora de siste-
mas de infraestrutura de áudio e vídeo, de produção 
e pós-produção e de transmissão e distribuição para 
emissoras de televisão, apresentou durante o SET EXPO 
novos produtos, dentre eles um rádio para unidades 

móveis, um equipamento que opera com tec-
nologia IP de forma bidirecional. Assim, unida-
des móveis podem usar o mesmo canal.

“A tecnologia IP já está consolidada. Ela ofe-
rece tudo que a tecnologia SDI apresenta mais 
a flexibilidade na área de TI. Devido à sistemas 
cada vez maiores, estruturas muito mais pode-
rosas em termos de banda e muito mais pode-
rosas em termos de quantidade de canais, só a 
tecnologia IP pode suportar isso,” disse o dire-
tor da Phase, Carlos Capellão.

O executivo lembrou, também, que a expe-
riência de participar de mais um SET EXPO “foi 
muito boa. Os clientes que vieram ao nosso 
estande eram muito qualificados e abrimos 
várias possibilidades de negócios. A eficácia da 
feira foi muito boa,” afirmou.

Para ele, o SET EXPO “é uma feira em um momento 
importante da indústria. Um momento de um avanço 
muito grande em muito pouco tempo. O evento foi um 
período de muitas realizações, de muita coisa nova e de 
muito aprendizado,” encerrou. n

A Casablanca expôs, no SET EXPO 2016, a sua 
nova unidade móvel SNG, equipada com duas an-
tenas, uma para banda C, e outra para banda KU ou 
KA, possibilitando, além da transmissão, a conexão 
de dados para o cliente. Essa conexão pode ser um 
link de dados ponto a ponto ou via internet, afir-
mou à Revista da SET Alex Pimentel, diretor geral 
da empresa.

A Casablanca Online nasceu com o objetivo de 
fornecer serviços para transmissões ao vivo, via 
satélite. Atualmente, a empresa oferece soluções 
para produção, captação, transmissão e geren-
ciamento e distribuição de conteúdo audiovisual. 
“Hoje, os clientes que atendemos precisam cada 
vez mais, não só ter a transmissão do evento, mas 
também ter serviços de dados complementares 
para o evento que eles estão fazendo”, afirmou Pi-
mentel”.

O executivo comentou que “a feira foi muito bem 
organizada, foi muito boa e sempre vale a pena 
participar e mostrar nossos produtos e serviços”. n

Empresa lançou novos produtos com foco em infraestrutura

Companhia fornece suas soluções de tela de small pitch de LED para a produção nos Jogos da XXXI Olimpíada 
realizada no Rio de Janeiro

Carlos Capellão, diretor da Phase 
no SET EXPO 2016
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Phase Engenharia investe na tecnologia IP

Casablanca lança unidade móvel com duas antenas
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e pós-produção e de transmissão e distribuição para 
emissoras de televisão, apresentou durante o SET EXPO 
novos produtos, dentre eles um rádio para unidades 

móveis, um equipamento que opera com tec-
nologia IP de forma bidirecional. Assim, unida-
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Ateme apresenta lançamentos no SET EXPO 2016

A Ateme apresentou a família de produtos Kyrion em 
seu estande no SET EXPO 2016. São dois produtos: o 
encoder CM 5000 e o decoder DR 5000, os lançamentos 
da companhia francesa em 2016, “capazes de realizar 
contribuição HEVC/DV-BS 2X com latência ultra baixa”, 
explicou Gustavo Duarte, country manager da Ateme no 
Brasil. Outro destaque do estande da empresa no Expo 
Center Norte foi o Titan, um encoder/transcoder HD e 4K 
com HDR para live e file-based, ambos com demonstra-
ção na feira. 

Especializada em codificação de vídeo e atuando no 
mercado broadcast desde 1991, a Ateme chegou ao 
seu quarto ano de exposições no evento da SET. “O SET 
EXPO foi bom para nós, com algumas oportunidades de 
negócios. Voltaremos no ano que vem com toda cer-
teza. Para quem não pode ir ao IBC ou à NAB Show, é 
sempre uma ótima opção”, comentou o representante 
da marca francesa. n

Gustavo 
Duarte, 
country 
manager 
da Ateme 
no Brasil, 
afirmou 
que a 
empresa 
voltará 
ao SET 
EXPO em 
2017
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DataVideo realiza dois lançamentos no SET EXPO 2016 

A DataVideo lançou dois novos produtos em seu es-
tande no SET EXPO 2016, o switcher de vídeo digital 
SE650 e a câmera de bloco BC80. O SE650 é “uma so-
lução de baixo custo com quatro entradas (duas HD/
SDI e duas HDMI), mixer de áudio integrado e recursos 
como chroma keyer, luma key, PIP, wipe generator, still 
store e tally”, explicou Ricardo Santos, o gerente regio-
nal de vendas da companhia, à reportagem da revista 
da SET. 

“A câmera de bloco BC80 é um equipamento de baixo 
custo, que grava em até 1080p, com saídas SDI e HDMI. 
São equipamentos bem fortes e estão superando as 
nossas expectativas de procura neste SET EXPO”, com-
plementou Santos. 

Outro destaque da companhia em São Paulo foi a 
unidade multichannel KMU 100, lançada e premiada 
na NAB Show 2016, que ocorreu em abril, em Las Ve-
gas. “KMU é uma solução acessível para produção 4K 
multicâmera que oferece múltiplas virtuais full HD (até 
1080p), ângulos de câmera em escala, com custo de 

instalação mínimo e operação simples”, explicou Craig 
Moffat, diretor da companhia sediada em Taiwan e 
com escritório de atendimento para a América Latina 
na Califórnia, nos Estados Unidos. n

Switcher premiado na NAB também é destaque no estande da empresa no Expo Center Norte
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Encoder CM 5000 e decoder DR 5000 são capazes de realizar contribuição com baixa latência
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A Playlist Software Solutions introduziu ao mercado o seu mais 
novo produto no SET EXPO 2016, o Logger 2.0, um sistema 
para gravação de áudio, envio de streaming e auditoria completa 
que funciona em dispositivos móveis via internet

Playlist apresenta novas tendências em softwares de áudio 
no SET EXPO 2016

A Playlist Software Solutions introduziu ao mercado 
o seu mais novo produto no SET EXPO 2016, o Logger 
2.0, um sistema para gravação de áudio, envio de strea-
ming e auditoria completa que funciona em disposi-
tivos móveis via internet. Além do novo Logger 2.0, a 
Playlist apresentou três novidades em seu estande: o 
Audie, um software para gestão de audiência em emis-
soras de rádio; os novos recursos do Smart Manager, o 

software de gestação e automação financeira da com-
panhia; e, por fim, inovações tecnológicas no Playlist 
Digital 5, o software de programação ao vivo ou auto-
matizada da marca.

“Estamos apresentado também, neste SET EXPO, um 
protótipo de estúdio de rádio móvel para tablets e smart- 
phones. Hoje, temos um desenvolvimento gran- 
de nessa área. A inovação é o que torna o custo das 
emissoras mais baixo, e acaba nos fazendo crescer. Es-
tamos colhendo muitos feedbacks positivos de clientes 
com as nossas novas tendências”, afirmou João Mar-
cello Costa, gerente de TI da Playlist, em entrevista à 
Revista da SET no estande da companhia no Expo Cen-
ter Norte.

Em operação desde 1986, a Playlist Software Solu-
tions trabalha com mais de 2.000 emissoras de rá-
dio no Brasil e em outros países e tem como missão  
“desenvolver softwares confiáveis, inovadores e de fácil 
operação” para a radiodifusão. O principal produto da 
empresa brasileira é o Playlist Automation Suite, “um 
sistema integrado com recursos inovadores para cada 
departamento [de uma emissora], que pode ser im-
plantado como uma solução stand-alone ou integrado 
em um workflow homogêneo, adaptando-se a qualquer 
tipo de emissora, seja ela uma pequena radio indoor ou 
radioweb, ou uma grande rede de emissoras de rádio”, 
destacam os representantes da companhia. n
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“Estamos colhendo muitos feedbacks positivos de clientes 
com as nossas novas tendências”, afirmou João Marcello 
Costa, gerente de TI da Playlist

Além do sistema para gravação de áudio Logger 2.0, companhia expôs protótipo de estúdio de rádio móvel 
para tablets e smartphones em  seu estande
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“Estamos colhendo muitos feedbacks positivos de clientes 
com as nossas novas tendências”, afirmou João Marcello 
Costa, gerente de TI da Playlist

Além do sistema para gravação de áudio Logger 2.0, companhia expôs protótipo de estúdio de rádio móvel 
para tablets e smartphones em  seu estande

SET EXPO 2016 marca início da parceria entre STI Telecom e Telairity

A STI Telecom, empresa  brasileira especializada na inte-
gração de sistemas de satélite e banda larga e no desenvol-
vimento de soluções turn-key personalizadas apresentou 
a linha de codificadores Nexgen, da Telarity, pela primeira 
vez ao mercado em seu estande no SET EXPO 2016.

O evento marcou o início da representação da marca 
norte-americana pela companhia carioca no mercado 
brasileiro. “Um dos destaques já dessa parceria que es-
tamos mostrando aqui no SET EXPO é o versátil codi-
ficador de contribuição BE 8600 1RU meia largura da 
Telairity”, contou  Thiago Monteiro, gerente comercial 
da STI Telecom.

“Da Terrasat, vínhamos trazendo o HPA de banda C pa-
drão e, agora, estamos distribuindo no mercado HPAs 
de banda C planejada, assim como HPAs de banda Ku 
planejada e standard”, acrescentou. Outro destaque do 
estande da companhia brasileira no Expo Center Norte 
foi o mochilink de transmissão via IP TVU One, da TVU, 
lançado na NAB Show 2016. “Como o mercado precisa 
de equipamentos menores, reduzir o tamanho de dis-
positivos é fundamental. Foi o que a TVU pensou com 
esse mochilink.”

A STI Telecom está no mercado broadcast desde 2005, 
com sede e teleporto próprio no Rio de Janeiro (RJ), 
fornecendo cobertura para o Brasil, Américas e Europa. 
Também possui escritório em Miami (EUA), que, “além 
de facilitar no relacionamento com nossos fornecedo-
res, torna-se diferencial para clientes que desejam im-
portar os equipamentos por conta própria”, informa o 
site da integradora. n
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Lemo introduz novidades em transmissão HDTV em seu estande

A Lemo apresentou ao mercado latino-americano toda a 
sua variedade de produtos e soluções para transmissão em 
HDTV no SET EXPO 2016, com cabos montados, acessórios 
de racks, cabos especiais e conectores SMPTE 311 3K.93C. 

“Para aumentar a produtividade e reduzir os custos 
operacionais”, a multinacional europeia introduziu tam-
bém a Lemo Merkat Triax, um sistema de conversão de 

mídias que permite o uso de fibra óptica SMPTE 311 en-
tre câmeras triaxiais e CCUs e unidades móveis. Outro 
destaque foi o Lemo Multishack, que permite operar 
com até seis câmeras e pode ser individualmente ali-
mentado a partir de uma fonte remota com um único 
cabo híbrido.

A companhia suíça iniciou as suas operações na Amé-
rica Latina em novembro de 2015, na cidade de Cam-
pinas, interior de São Paulo, onde conta com estoque, 
manufatura e reparo de cabos e conectores de fibra 
ótica, coaxiais, triaxiais e elétricos. “Chegamos ao mer-
cado brasileiro há um ano e viemos para o SET EXPO 
justamente para divulgar a nossa marca para o mercado 
local”, afirmou Rogério Rodrigues, gerente geral da em-
presa no país, em entrevista à Revista da SET.

A Lemo é proprietária das marcas de conectores Redel 
e Coelver, além da fábrica de cabos especiais Northwire. 
Os conectores de push-pull, os conversores de mídia e os 
cabos especiais da companhia são encontrados em uma 
ampla variedade de ambientes de aplicações – como 
setores médicos, controle industrial, teste e medição, 
áudio e vídeo e telecomunicações. n

Wellington Santos e Rogério Rodrigues no estande 
da Lemo no SET EXPO 2016
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Sistema de conversão de mídias com conectores SMPTE 311 entre câmeras triaxiais e CCUs e unidades móveis foi destaque
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Merlin Projetos expõe unidade móvel sustentável no SET EXPO 2016

O destaque da Merlin no SET EXPO 2016 foi uma uni-
dade móvel 100% desenvolvida pela Merlin Projetos, 
equipada para a transmissão ao vivo de eventos de 
pequeno, médio e grande porte. “É uma solução ideal 
para igrejas, shows, rodeios, eventos sociais e corpo-
rativos que necessitem de mobilidade e qualidade de 
imagem. Não necessita de gerador para trabalhar, uti-
lizando inversores com autonomia de dois dias. Além 
disso, o próprio carro pode recarregar o nobreak, o que 
faz dele um veículo autônomo e sustentável”, explicou 
Kleber Bustamante, técnico da Merlin Projetos. 

O dispositivo possui configuração inicial com capa-
cidade para até quatro câmeras, gravação em Full HD,  
12 horas de armazenamento de áudio e vídeo, gera-
dor de caracteres, mesa de áudio de 12 canais, e vídeo 
streaming com qualidade HD de 6MB por segundo.  
Os equipamentos que integram o sistema de broad-
cast do veículo e a instalação das soluções no carro – 
feita pela equipe da Merlin Projetos – tem um custo 
baixo. 

“É um carro ainda enxuto, com baixo custo. O nosso 
objetivo, com ele, é fazer com que todos tenham aces-
so a uma unidade móvel. A Merlin faz toda a monta-
gem, desde a parte interna até a instalação dos equi-
pamentos, entregando o veículo pronto para uso”, 

acrescentou Bustamante, em entrevista à Revista da 
SET no estande da companhia, no SET EXPO 2016. 

A Merlin, com 32 anos de mercado, se destaca no  
Brasil pela sua loja de equipamentos e acessórios para 
o mercado profissional de broadcast. Além da Merlin 
Projetos, que realiza a implantação de sistemas de te-
levisão, de unidades móveis e de vídeo streaming, o 

Grupo Merlin é formado por 
outras cinco segmentações: a 
Merlin Mega Store, uma loja 
especializada na venda de 
equipamentos e acessórios 
para fotografia profissional, 
vídeo broadcast, cinema, TV e 
Vídeo Streaming; a Merlin Lo-
cação, empresa dedicada à lo-
cação de equipamentos para o 
segmento profissional de foto 
e vídeo, produção, câmeras, 
tripés e iluminadores; a Merlin 
Cursos, uma escola de treina-
mentos e workshops de foto-
grafia, vídeo produção, edição 
de imagem e configuração 
operacional de equipamen-
tos; a Merlin Distribuidora, 
loja especializada no atendi-
mento à revendas e lojistas; e, 
por fim, a Merlin Criativa, uma 
agência de publicidade com  
15 anos de experiência. n

Distribuidora e revendedora autorizada de marcas como DataVideo, Panasonic e Yamaha apresenta carro 
de transmissão sustentável no Expo Center Norte
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Visitantes da Merlin observam 
atentamente como funciona unidade 
móvel apresentada no SET EXPO

Kleber Bustamante, 
técnico da Merlin 
Projetos 
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SET no estande da companhia, no SET EXPO 2016. 

A Merlin, com 32 anos de mercado, se destaca no  
Brasil pela sua loja de equipamentos e acessórios para 
o mercado profissional de broadcast. Além da Merlin 
Projetos, que realiza a implantação de sistemas de te-
levisão, de unidades móveis e de vídeo streaming, o 

Grupo Merlin é formado por 
outras cinco segmentações: a 
Merlin Mega Store, uma loja 
especializada na venda de 
equipamentos e acessórios 
para fotografia profissional, 
vídeo broadcast, cinema, TV e 
Vídeo Streaming; a Merlin Lo-
cação, empresa dedicada à lo-
cação de equipamentos para o 
segmento profissional de foto 
e vídeo, produção, câmeras, 
tripés e iluminadores; a Merlin 
Cursos, uma escola de treina-
mentos e workshops de foto-
grafia, vídeo produção, edição 
de imagem e configuração 
operacional de equipamen-
tos; a Merlin Distribuidora, 
loja especializada no atendi-
mento à revendas e lojistas; e, 
por fim, a Merlin Criativa, uma 
agência de publicidade com  
15 anos de experiência. n

Distribuidora e revendedora autorizada de marcas como DataVideo, Panasonic e Yamaha apresenta carro 
de transmissão sustentável no Expo Center Norte
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Visitantes da Merlin observam 
atentamente como funciona unidade 
móvel apresentada no SET EXPO

Kleber Bustamante, 
técnico da Merlin 
Projetos 
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AD Digital aposta na mudança de foco

A integradora AD Digital decidiu mudar sua abor-
dagem com os clientes no último SET EXPO. “Ao 
invés de focar na tecnologia, focamos em propor-
cionar conforto para o cliente para compartilhar 
a estratégia do negócio em que ele está inserido, 
avaliar os problemas do ponto de vista tecnológi-
co e as possíveis soluções. O cliente teve um papel 
ativo aqui no estande,” disse Daniela Souza, diretora 
executiva da AD, à reportagem da Revista da SET.

Daniela destacou a criação de drivers como o Me-
dia Center, onde um grupo de comunicação que 
possui vários veículos, tiver um grande armazena-
mento de conteúdo e este material ser indexado 
de tal forma que qualquer um dos veículos apro-
veitasse esse conteúdo na sua janela de distribui-
ção. O outro driver de destaque é o de automação.  
A intenção de fazer uma redução de custo operacio-
nal, deixando para as máquinas operações repetitivas.

O presidente da AD Digital, Jorge Hassen  afirmou 
que em termos de negócio, o SET EXPO 2016 foi supe-
rior ao ano anterior. O executivo destacou que a em-
presa já está, “de acordo com a tendência mundial”, ao 
apresentar produtos e soluções integrados ao negócio 
dos clientes.

Para Daniela a AD “pretende ajudar todos os nossos 
clientes no processo de transformação digital. Não é a 
tecnologia e sim o pensamento do negócio,” finalizou. n

Empresa intensificou relações humanas para conquistar clientes

Daniela Souza, diretora executiva da AD e Jorge Hassen, 
presidente da empresa no estande da companhia no SET 
EXPO
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Kula

 

www.s-a-m.com/kula

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

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

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

A linha

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

 

Flexibilidade multiformato

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

Poder criativo

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

Preço pequeno,  
performance incrível 

Descubra mais em 
www.s-a-m.com/kula

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

SET SAM KULA_Portugese.indd   1 09/03/2016   13:49
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Dalet atualiza plataforma de MAM Galaxy 

A plataforma de MAM Dalet Galaxy foi um dos desta-
ques do estande da Dalet no SET EXPO 2016. O sistema 
de Media Asset Management da companhia francesa, 
lançado em 2014, inclui soluções de jornalismo, playout, 
ingest, edição e integração e, agora, possibilita a integra-
ção com redes sociais, arquivos na nuvem e a possibili-
dade de operar todo o sistema na cloud.

No SET EXPO 2016, além do Dalet Galaxy, a companhia 
apresentou o sistema de transcoding Dalet AmberFin, 
capaz de integrar ingest, mastering, QC e replays em uma 
única plataforma, além do Dalet Brio, uma solução de vi-
deo server que, segundo Julien Decax, gerente da Dalet 
nos Estados Unidos, “combina densidade, custo benefí-
cio e alta confiabilidade, sendo pensada para demandas 
de produção de estúdio, ingest multi-camera, sports log-
ging e edição de melhores momentos”.

“As soluções de MAM, automação de notícias, espor-
tes, transcoding, ingest, QC, vídeo servidor e playout da 
Dalet tem o objetivo de otimizar os workflows, maxi-
mizar a produção e melhorar o compartilhamento nas 
emissoras com as quais trabalha”, complementou Decax. 

A Dalet Digital Media Systems é uma empresa de soluções 
de software para vídeo, multimídia e áudio nos segmentos 
de broadcast, governamental, corporativo e educacional.  
A lista de clientes da multinacional inclui emissoras pú-
blicas internacionais, como a CBC, a France Télévisions e a 
BBC; redes comerciais, como a TV Globo, a TV Record Bahia, 
a TV Record Belo Horizonte, a Record News Araraquara, a 
Record News SP, a ACERP, a Antena3, a FOX, a Televisa e a 
Time Warner Cable; além de organizações governamen-
tais, como a NASA e a The European Commission. n

Solução foi apresentada no SET EXPO 2016 com novidades em newsroom, integração com redes sociais 
e possibilidade de operar todo o sistema na nuvem
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Leader Instruments exibiu tecnologias de teste e medição 

A companhia norte-americana demonstrou as suas 
mais recentes novidades na sua linha de equipamentos 
de teste e medição com qualidade broadcast. No centro 
das atenções, esteve o monitor forma de onda LV5490 
4K/UHD/3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI que chegou ao merca-
do com três novas opções para um monitor em forma 
de onda.

A Medição de High Dynamic Range (HDR) o que per-
mite adicionar medições de nível de luminância em 
cd/m² no display de forma de onda e indica níveis 
de HDR cd/m² na visualização da imagem CINEZONE 
usando cores falsas para destacar áreas com conteúdo 
HDR. O display HDR suporta SMPTE ST2084 (Dolby cur-
va PQ), ARIB STD B-67 (BBC/NHK Log Gama híbrido) e 
SLOG3 (Sony).

A conectividade 12G-SDI, que agora é possível por 
meio de uma placa opcional com 4 entradas 12G-SDI, 
suporta 12G-SDI, 3G-SDI quad-link, 3G-SDI dual-link
e HD-SDI. Ainda tem incorporada uma saída 12G-SDI 
reclocked. O diagrama de olho 12G-SDI com medição 

de jitter esteve disponível como uma opção, afirmou à 
Revista da SET, Armando Ishimaru.

Finalmente, o suporte para Sony IP Vídeo ao vivo, tec-
nologia Networked Media Interface (NMI). Uma quarta 
opção para o LV5490 (prévia na NAB 2016 em abril) 
permite dar suporte para análise de alta taxa de qua-
dros de sinais 4K em até 8x do tempo real (HFR). n
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Play it  
again
SAM.
Reproduza 
instantaneamente 
com LiveTouch 4K

LiveTouch 4K da SAM 
O único sistema de replay e 

melhores momentos que 
realmente trabalha em esportes 
em 4K ! Inclui produção e edição 

instantânea em SD / HD / 4K, 
sem copiar ou mover arquivos.

Descubra mais:
www.s-a-m.com/

livetouch

melhores momentos que melhores momentos que 
realmente trabalha em esportes realmente trabalha em esportes 
em 4K ! Inclui produção e edição em 4K ! Inclui produção e edição 

instantânea em SD / HD / 4K, instantânea em SD / HD / 4K, 
sem copiar ou mover arquivos.sem copiar ou mover arquivos.
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Newtec apresenta soluções em conectividade IP via satélite

Um dos destaques da Newtec no SET EXPO 2016 foi 
a plataforma bidirecional em IP Dialog 1.3, que per-
mite contribuições em IP via satélite e possibilita que 
um flyway ou DSNG se torne um escritório remoto para 
transmissões broadcast.

“Com o Dialog, o técnico, em campo, passa a ter aces-
so a e-mail, internet e VoIP via satélite. Operacional-
mente, ele é mais produtivo, porque sempre haverá 
sinal”, explicou Bart Van Utterbeeck, gerente geral para 
América Latina da Newtec.

Outra solução apresentada pela companhia é o ga-
teway para VSAT MCX 7000, com saídas IP, ASI ou banda 
L. “Com esse equipamento, o nosso cliente consegue 
modular em DVBS2X e pode receber várias contribui-
ções em paralelo.” A companhia expôs ainda o MDM 
6100, uma versão menos potente que o MCX 7000, mas 
também muito procurada, segundo Bart. 

“Estamos trabalhando, também, para os mercados de 
aviação e aeronáutica, em uma solução de conectivi-
dade que possibilite acesso a conteúdos de TV linear e 
Wi-fi em aviões e navios”, acrescentou. n

“Estamos trabalhando, também, para os mercados de 
aviação e aeronáutica, em uma solução de conectividade 
que possibilite acesso a conteúdos de TV linear e Wi-fi 
em aviões e navios”, contou Bart Van Utterbeeck, gerente 
geral para América Latina da Newtec à Revista da SET
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RFS se surpreendeu com o movimento do SET EXPO

A principal novidade da RFS no SET EXPO foi um pa-
cote completo de fornecimentos de serviços, além do 
lançamento da antena STA (Superturnstile Antenna), de 
banda larga, para sistemas UHF, capaz de cobrir todas 
as frequências entre 470 e 862 MHz. O design ultra fino 
possibilita uma grande redução na carga de vento e no 
peso, afirmaram os desenvolvedores do produto à Re-
vista da SET.

“A empresa está se transformando em um provedor 
completo de soluções e não só de produtos. Incluindo 

prospecção, projetos de engenharia, ou seja, ajustando 
o modelo de negócio para resolver o problema que o 
cliente tem, independente de qual seja,” disse, Renato 
França, diretor de vendas da RFS na América Latina.

O foco da companhia no SET EXPO, segundo o execu-
tivo, foi apresentar aos clientes novidades e produtos 
como antenas, linhas de transmissão, filtros e combina-
dores; e os serviços necessários à implementação dos 
sistemas de transmissão, engenharia/projetos de RF, 
gerenciamento (PMO), implantação, comissionamento, 
medições e testes de campo, além de suporte técnico.

“O cliente RFS conhece os nossos produtos e reconhe-
ce globalmente nossa qualidade. A novidade deste ano, 
no SET EXPO 2016, é que a RFS passa a oferecer também 
o pacote completo de serviços. Nós queremos ajudar o 
nosso cliente a resolver os seus problemas e não apenas 
vender produtos”, afirmou França. “Foi muito legal ver a 
quantidade de pessoas que vieram. Gostei muito, por-
que clientes nossos de fora do Brasil, como Chile, Equa-
dor e Paraguai passaram no estande.” 

Ele comentou, ainda, que achou interessante a postura 
da SET ao tornar o evento mais regional para fortalecer 
os laços de parceria e de cooperação entre os países da 
América Latina). n

Empresa aproveitou o evento para lançar seu novo pacote de serviços
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Advantech lança novos moduladores no SET EXPO

Enensys Networks mostra tecnologia para TV Digital

A Advandetec Wireless, empresa 
especializada em equipamentos 
eletrônicos para comunicação sate-
lital, divulgou novas soluções para 
o mercado de broadcasting em São 
Paulo. O diretor geral da empresa, 
Anderson Markiewicz, disse à Revis-
ta da SET que o foco no SET EXPO foi 
a transmissão de sinal em 4K para os 
grupos de TV brasileiros. 

“Nosso foco aqui é o UHD 4K. No 
Brasil, a Globo já transmite nessa tec-
nologia por meio de streaming, mas 
em países como Japão e Coréia do 
Sul esta transmissão é feita via satéli-
te com um sinal 4K em transmissões 
ao vivo. Achamos que o próximo 
passo no Brasil, no broadcasting é 
trabalhar com 4K,” disse.

A empresa trouxe uma unidade móvel para exibir suas 
soluções para transmissões. Entre os desafios de fazer 
uma transmissão em 4K com uma unidade móvel, refe-

riu Markiewicz, está o tamanho da 
antena. Teoricamente é necessária 
uma antena maior para ter uma 
potência maior, mas o executivo 
disse que a linha de amplificadores 
de nitreto de gálio da Advantech 
viabiliza esse tipo de transmissão. 
“Temos um limite de antena de  
1,60 m a 1,80 m. Nossos amplifica-
dores garantem linearidade e uma 
economia de 70% de energia em 
relação a tecnologias anteriores,” 
afirmou.

Outra tecnologia destacada por 
Markiewicz foi a dos moduladores 
ASSAT. “Estes mudam de módulos 
automaticamente, dependendo do 
volume de informações que está 

trafegando. O equipamento é capaz de saber quando 
é preciso utilizar uma TDMA ou SCPC. Não precisa gas-
tar largura de banda de um provedor satelital. Isso gera 
economia na parte de transmissão remota,” finalizou. n

A Enensys Networks demonstrou a sua tecnologia de 
otimização de rede OneBeam ISDB-T/Tb DTT no SET 
EXPO 2016, com uma gama de recursos recentemente 

adicionados. O sistema é um elemento central das capa-
cidades de otimização de redes de satélite da Enensys, 
abrangendo codificação, multiplexação e transmissão. 

“O OneBeam ISDB-T/Tb permite usar um stream de 
transporte MPEG-2 padrão dentro da rede de distribui-
ção, sem a necessidade de um equipamento proprie-
tário para entregar e receber o stream BTS. Os opera-
dores podem facilmente monitorar serviços em toda a 
rede de distribuição graças ao sinal MPEG padronizado.  
Nos locais de transmissão, o OneBeam Edge (TbEdge) 
gera o sinal de BTS para transmissões de MFN ou SFN. 
Para maior eficiência, somente o conteúdo que está 
realmente sendo usado é enviado através da rede de 
distribuição, permitindo otimizar o uso da largura de 
banda e economizar custos significativamente”, expli-
cou Laurent Roul, gerente de produtos da companhia, 
à Revista da SET.

Outro produto apresentado no estande da Enensys no 
SET EXPO foi o AdsEdge, uma solução de engajamen-
to e de publicidade dirigida para conteúdos regionais.  
A Enensys Networks é uma empresa de design e fabri-
cação de sistemas de transmissão de TV digital espe-
cializada na infraestrutura DVB-T/T2/ISDB-T. n

Empresa esteve presente no evento em dois stands para apresentar seus serviços

Anderson Markiewicz, diretor geral 
da companhia no estande da empresa 
no SET EXPO 2016

A Enensys 
Networks 
demonstrou a 
sua tecnologia 
de otimização 
de rede 
OneBeam 
ISDB-T/Tb DTT 
no SET EXPO 
2016
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Outra tecnologia destacada por 
Markiewicz foi a dos moduladores 
ASSAT. “Estes mudam de módulos 
automaticamente, dependendo do 
volume de informações que está 

trafegando. O equipamento é capaz de saber quando 
é preciso utilizar uma TDMA ou SCPC. Não precisa gas-
tar largura de banda de um provedor satelital. Isso gera 
economia na parte de transmissão remota,” finalizou. n

A Enensys Networks demonstrou a sua tecnologia de 
otimização de rede OneBeam ISDB-T/Tb DTT no SET 
EXPO 2016, com uma gama de recursos recentemente 

adicionados. O sistema é um elemento central das capa-
cidades de otimização de redes de satélite da Enensys, 
abrangendo codificação, multiplexação e transmissão. 

“O OneBeam ISDB-T/Tb permite usar um stream de 
transporte MPEG-2 padrão dentro da rede de distribui-
ção, sem a necessidade de um equipamento proprie-
tário para entregar e receber o stream BTS. Os opera-
dores podem facilmente monitorar serviços em toda a 
rede de distribuição graças ao sinal MPEG padronizado.  
Nos locais de transmissão, o OneBeam Edge (TbEdge) 
gera o sinal de BTS para transmissões de MFN ou SFN. 
Para maior eficiência, somente o conteúdo que está 
realmente sendo usado é enviado através da rede de 
distribuição, permitindo otimizar o uso da largura de 
banda e economizar custos significativamente”, expli-
cou Laurent Roul, gerente de produtos da companhia, 
à Revista da SET.

Outro produto apresentado no estande da Enensys no 
SET EXPO foi o AdsEdge, uma solução de engajamen-
to e de publicidade dirigida para conteúdos regionais.  
A Enensys Networks é uma empresa de design e fabri-
cação de sistemas de transmissão de TV digital espe-
cializada na infraestrutura DVB-T/T2/ISDB-T. n

Empresa esteve presente no evento em dois stands para apresentar seus serviços

Anderson Markiewicz, diretor geral 
da companhia no estande da empresa 
no SET EXPO 2016

A Enensys 
Networks 
demonstrou a 
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de otimização 
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Saiba mais em    www.aja.com

Ki Pro Ultra é uma próxima geração 4K / UltraHD / 2K / HD com base capaz de gerar arquivos da Apple ProRes® gravando vídeo com 
amplo suporte para formatos de vídeo e taxas de quadros com até 4K 60p. Novo firmware v1.2 oferece muitos recursos solicitados 

pela demanda dos clientes. Agora gravar exFAT ou HFS + formatado Pak Media, ou se conectando através do novo Pak-Adaptar-eSATA 
para unidades eSATA externos, sendo mais um novo lancamento de 16 canais de áudio embutido SDI, com codificação e 

Closed Caption sobre gravação e reprodução, e apoio SMPTE 2SI 4K I / O 

Projetado para ser portátil e rackmountable com uma dimensão half rack wide 2RU Ki Pro Ultra é ideal para uso em ambientes 
de estúdio / OB para aplicações on-set e aplicações de sinalização digitais. Ki Pro Ultra responde à crescente demanda de 4K e 

UltraHD HFR e gravação poderosa e capaz, com total suporte para projetos HD através da entrada flexível e 
conectividade de saída, incluindo 3G-SDI, fibra e HDMI.

Ki Pro® Ultra
Gravação / reprodução de até 4K 60p. 

Agora com suporte exFAT e muito mais!

NOVO!
v1.2
FIRMWARE

Closed Caption
Closed Caption é obrigatória para muitos 

projetos. Ki Pro Ultra agora torna mais simples 
para incorporar de uma entrada CC de um sinal 

SDI transportando CEA 708 e gravando em 
seu arquivo de Apple ProRes®. O arquivo 

Play out de Apple ProRes® com CC 
através de saídas Ki Pro de Ultra SDI.

I / O Flexível
Ki Pro Ultra agora suporta tanto Quad Split e 

SMPTE Intercalando duas amostras, (2SI) para 4K 
I / O transport para SDI ou fibra opcional. Isto 

permite que a conectividade de uma gama mais 
vasta de equipamentos 4K.

exFAT e Pak-Adaptar-eSATA
Ki Pro Ultra permite que você use o sistema de 
arquivos que se adapte às suas necessidades. 
Você ganha flexibilidade total para formatar 
sua mídia de gravação como exFAT ou HFS + 

diretamente no Ki Pro Ultra. Gravando em 
alta capacidade de mídia AJA Pak ou 

utilizando a nova linha Pak-Adaptar-eSATA 
para conectar discos externos eSATA 

para gravações prolongadas 

Agora com suporte exFAT e muito mais!
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Panasonic mostra, no SET EXPO, tecnologias utilizadas no Rio 2016

A última edição da maior feira de soluções broadcast e 
novas mídias da América Latina, o SET EXPO, serviu para 
que a Panasonic colocasse em exposição os principais 
equipamentos utilizados nas transmissões dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016, e nas cerimônias de abertura e en-
cerramento do evento.

A empresa colocou em funcionamento pela primeira 
vez para o público a câmera AG-AC30, uma camcorder 
semiprofissional com iluminação LED integrada, resolu-
ção Full HD, três anéis manuais e sensor 1/3.1” de alta 
sensibilidade. “A câmera segue a tendência do seg-
mento profissional que está deixando de usar câmeras 
de ombro e passando para as de mão”, explicou Sérgio 
Constantino, gerente comercial de projetores e broad-
cast da Panasonic do Brasil.

Também foi exibida a Varicam LT 4K, um dos princi-
pais modelos da empresa. A câmera está equipada com 
sensor MOS de 35mm e ISO 800 e 5000 nativos, “é mais 
leve e compacta que a Varicam 35 e oferece qualidade 
de imagem de cinema. Com montagem de lentes EF, a 
câmera é versátil e permite uma maior opção de len-
tes compatíveis. A gradação de cores a ser ajustada na 
pós-produção também é facilitada com novas configu-
rações, como a curva de gama “V-Log”, afirmou o execu-
tivo à Revista da SET.

Constantino lembrou, ainda, que os Jogos Olímpicos 
foram essenciais para o desenvolvimento e a presença 
da marca no país. “Conseguimos ter um programa de 

hospitalidade durante os Jogos. Levamos ao Rio clien-
tes ‘chave’ e mostramos o que a marca tem de melhor, 
expondo como os nossos equipamentos operam e 
como o COI (Comitê Olímpico Internacional) confiou 
em nossos produtos para termos sido fundamentais 
nas cerimônias de abertura e encerramento, com pro-
jetores 4K e utilizando câmeras e switchers em diversos 
locais.”

s

“Durante as Olimpíadas muitos clientes ficaram surpresos 
com o diversificado leque de soluções que a Panasonic 
pode apresentar”, afirmou Sérgio Constantino, gerente 
comercial de projetores e broadcast da Panasonic do Brasil 

Panasonic chegou 
ao SET EXPO com o objetivo 
de mostrar sua atuação 
nos Jogos Olímpicos
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O executivo afirmou também que o COI, para exibir as 
competições com detalhes no telão, utilizou câmeras AJ
-PX800G, que contam com resolução Full HD e 3 sensores 
MOS,  “garantindo qualidade de imagem aos espectadores. 
Para completar o show de imagens nas arenas, foi utilizado 
o switcher AV-HS6000, modelo top de linha da Panasonic.  
A mesa de controle foi usada para exibir conteúdo nos te-
lões das arenas e das cerimônias e entregou imagens di-
nâmicas para completar a experiência dos espectadores”.

Para cobrir o chão do Estádio do Maracanã com proje-
ção mapeada, explicou o executivo, foram usados mais 
de 110 projetores do modelo PR-DZ21K2 que tem, entre 
as suas principais características, 3-Chips DLP, resolução 
WUXGA e o brilho de 20.000 lumens. Podendo operar 
juntamente com a lente de ultracurta distância com 
throw ratio de 0.36 (ET-D75LE90), que permite sua ins-
talação a 1,5 metros de distância de uma superfície para 
projetar uma tela de 200 polegadas. n

Eurobrás apresentou os produtos da ARRI em seu estande

Entre as principais atrações do estande da Eurobrás 
no SET EXPO, destaque para os produtos da ARRI, da 
qual a empresa é distribuidora. Na feira, a marca alemã 
apresentou a sua linha de luminárias  SkyPanel,  lan-
çada em 2015, que segundo o diretor Técnico da ARRI 
Brasil, Mario Jannini, representa mais de uma década 

de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia LED e 
hoje é uma das luzes “softs” mais versáteis do mercado, 
assim como uma das mais luminosas.
Ele disse que, na Série-L, a versão SkyPanel ‘C’ (Cor) pos-
sui um sistema que permite ajustar a temperatura de 
cor entre 2.800K e 10.000K, permitindo ao utilizador ter 
uma excelente reprodução de cores. Além do contro-
le de CCT, o equipamento permite a seleção de cores 
vivas e ajustes de saturação. Cada conjunto de LEDs 
é calibrado por meio de uma interface que garante a 
qualidade, assim como calibrar as temperaturas de cor.
Ainda foi apresentada uma câmera Alexa Mini com 
uma lente Anamórfica 100x2 com controlador WCU-4, 
um sistema sem fios capaz de controlar foco e íris sem 
necessidade de internet, já que é um sistema proprie-
tário do equipamento que emite um sinal para conec-
tar-se com o controlador.
Jannini explicou que o controlador eletrônico possui 
um desenho ergonômico que “facilita o trabalho do 
foquista enquanto os controladores do motor da lente, 
que são utilizados par aplicações específicas, ajudam 
a otimizar os setups da câmera. Dados de lente com 
precisão de quadro simplificam as tarefas no set e faci-
litam os processos de pós-produção mais tarde”.
O sistema, explicou o executivo, pode ser utilizado com 
um monitor acoplado, o Starlite HD5-ARRI de 5” da 
Transvideo ou outros sistemas permitindo ao usuário 
avaliar o enquadramento e realizar configurações tais 
como íris e inclusive foco, dependendo da resolução 
do monitor que se esteja a utilizar. n
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Mario Jannini (ARRI) no estande da Eurobrás durante 
o SET EXPO 2016
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o SET EXPO 2016

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra



www.leyard.com.br

0.9mm - 1.2mm - 1.6mm - 1.9mm - 2.5mm

1.280 x 720px - 0.9mm

46   REVISTA DA SET  |  Set/Out 2016

SET Expo                                               Parte I  

SES disponibiliza transmissões 4K ao vivo no seu estande

A SES mostrou no SET EXPO 2016 sua tecnologia de 
transmissão ao vivo em Ultra HD e soluções DTH dire-
tamente ligadas ao satélite SES-6. Apresentou, ainda, o 
SAT>IP, que, como tínhamos noticiado em edições ante-
riores da Revista da SET, é uma tecnologia baseada em IP 

que permite a múltiplos dispositivos receber conteúdo 
via satélite.

“A SET Expo é um dos principais eventos para o mer-
cado de broadcasters da América Latina. Este ano, bus-
camos consolidar tendências como as transmissões ao 
vivo de Ultra HD, a entrega de conteúdo para qualquer 
dispositivo, revelando como chegamos à novas audi-
ências ao redor do mundo em 317 milhões de casas, 
assim como apresentar nosso mercado e os satélites 
que estão por vir para a América Latina”, comentou Ju-
randir Pitsch, vice-presidente de Vendas para América 
Latina da SES. 

Para a demonstração em 
Ultra Alta Definição 4K, a 
SES utilizou o satélite NSS 
806, com o qual “a SES 
quer criar a segunda co-
munidade de vídeo para 
a América Latina. O obje-
tivo é concentrar os canais 
nessa posição importante 
para vídeo e permitir ex-
tensão de capacidade para 
qualidade HD e até mes-
mo UHD no mercado bra-
sileiro e latino-americano. 
Além disso, a SES também 
desenvolve um programa 
que garanta a penetração 
do NSS-806 aos principais 
headends das operadoras”, 
comentou Pitsch. n
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SES aposta a ajudar aos seus clientes na distribuição de 
conteúdo em múltiplas plataformas com a solução SAT>IP

Jurandir Pitsch (SES) afirmou que um dos focos da SES 
é trabalhar na distribuição de conteúdos por streaming. 
“Temos uma plataforma satelital que leva conteúdos a 
plataformas terrestres utilizando o satélite como playout. 
Isso exige uma expertise diferente que nos permite ajudar 
a nossos clientes com CDN que permitam rentabilizar 
os conteúdos através de diversas plataformas” 
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TQTVD de olho na TV aberta

Fujifilm com produtos nas marcas mais populares

A desenvolvedora de soluções TQTVD apresentou o As-
troTV+ (Plus) em seu estande no SET EXPO 2016. O produ-
to é uma evolução do AstroTV, o middleware Ginga “líder 
de mercado adotado pelos principais fabricantes de TV e 
set-top boxes, presente em mais de 15 milhões de apare-
lhos no Brasil e na América Latina”. 

Além do suporte à interatividade Ginga, a nova versão 
do produto une a experiência de se assistir televisão 
aberta (conteúdo linear) e a WebTV (VoD), permitindo 
o acesso a canais de vídeo via Internet igual ao acesso 

a canais de TV  Digital. A versão 

do AstroTV+ conta com uma nova interface de usuário 
e mais serviços, como o acesso ao portal de conteúdos 
interativos do Governo e o suporte à acessibilidade atra-
vés 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 aplica-
ções, e prevê o suporte à execução de um segundo ví-
deo, ativado por aplicações interativas.

O diretor técnico da empresa, David Britto afirmou que 
“considerando o sistema brasileiro de TV Digital, o Ginga 
é a inovação nacional mais relevante. O grande desafio 
para prover o Ginga é o fato da TV Digital não ser tão 
conhecida no Brasil. Cada local em que o switch-off está 
acontecendo, está sendo necessário uma campanha em 
larga escala, intensa de marketing para conscientização 
da população de que o sinal analógico será desligado. 
Só isso indica que a TV digital é desconhecida dos lares 
brasileiros,” afirmou.

Britto destacou que a SET EXPO é importante “porque to-
dos os envolvidos na radiodifusão brasileira estão presen-
tes e isso gera uma oportunidade de discutir a evolução 
da tecnologia para que o nosso sistema seja sempre efi-
ciente e atenda aos interesses dos radiodifusores,” disse. n

A Fujifilm é uma empresa japonesa com 82 anos no 
mercado de imagens e vídeos. Conforme o tempo pas-
sa, a empresa procura expandir seus negócios para con-
tinuar como uma marca competitiva no mercado. 

O vice-presidente da área de Broadcast e produtos de 
comunicação, Gordon Tubbs, disse que o SET EXPO é im-
portante para a empresa “pois a América Latina contém 
um importante mercado e por isso investimos forte na 
feira,” comentou.

Tubbs fala que o fato da Fujifilm ter aberto uma sede no 
Brasil é “extremamente importante”, uma vez que passa a 
existir uma atuação direta no mercado da América latina 
e não existe uma dependência da sede dos Estados Uni-
dos. “Nossa marca mudou muito no decorrer dos últimos 
anos. Houve uma revolução no negócio de captação e 
qualidade de imagens, e a SET EXPO é importante para 
mostrar isso aos nossos consumidores,” afirmou.

Os produtos que estavam em exibição em São Paulo 
eram as novas lentes 4K que a empresa vem desenvol-
vendo. O executivo destaca o fato das lentes da Fujifilm 
serem usadas para compor câmeras de marcas, como 

Panasonic e Sony. “Nossas lentes podem ser usadas para 
produções baratas e caras, dependendo do que você 
deseja fazer, como filmes, documentários, jornalismo, 
esportes, para tudo,” finalizou. n

Empresa tem como foco prover o middleware Ginga para o sistema de TV digital

Empresa inaugurou sede no Brasil e espera conquistar o mercado latino americano

David Britto (TQTVD ) afirmou 
que a nova versão do AstroTV+ 
foi embarcada em receptores 
distribuídos aos beneficiários do 
Bolsa Família através do programa 
Kit Conversor e  oferece ainda: 
recursos de segunda tela (integra 
tablets / smartphones); OTT; 
PushVoD; loja de aplicativos; 
browser HTML5; compatibilidade 
com TVs de tubo (4:3), Full HD 
e 4K (UHD)©
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Gordon Tubbs (Fujifilm) disse que o SET EXPO 
é fundamental para a empresa na América Latina
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a canais de TV  Digital. A versão 

do AstroTV+ conta com uma nova interface de usuário 
e mais serviços, como o acesso ao portal de conteúdos 
interativos do Governo e o suporte à acessibilidade atra-
vés 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 aplica-
ções, e prevê o suporte à execução de um segundo ví-
deo, ativado por aplicações interativas.

O diretor técnico da empresa, David Britto afirmou que 
“considerando o sistema brasileiro de TV Digital, o Ginga 
é a inovação nacional mais relevante. O grande desafio 
para prover o Ginga é o fato da TV Digital não ser tão 
conhecida no Brasil. Cada local em que o switch-off está 
acontecendo, está sendo necessário uma campanha em 
larga escala, intensa de marketing para conscientização 
da população de que o sinal analógico será desligado. 
Só isso indica que a TV digital é desconhecida dos lares 
brasileiros,” afirmou.

Britto destacou que a SET EXPO é importante “porque to-
dos os envolvidos na radiodifusão brasileira estão presen-
tes e isso gera uma oportunidade de discutir a evolução 
da tecnologia para que o nosso sistema seja sempre efi-
ciente e atenda aos interesses dos radiodifusores,” disse. n

A Fujifilm é uma empresa japonesa com 82 anos no 
mercado de imagens e vídeos. Conforme o tempo pas-
sa, a empresa procura expandir seus negócios para con-
tinuar como uma marca competitiva no mercado. 

O vice-presidente da área de Broadcast e produtos de 
comunicação, Gordon Tubbs, disse que o SET EXPO é im-
portante para a empresa “pois a América Latina contém 
um importante mercado e por isso investimos forte na 
feira,” comentou.

Tubbs fala que o fato da Fujifilm ter aberto uma sede no 
Brasil é “extremamente importante”, uma vez que passa a 
existir uma atuação direta no mercado da América latina 
e não existe uma dependência da sede dos Estados Uni-
dos. “Nossa marca mudou muito no decorrer dos últimos 
anos. Houve uma revolução no negócio de captação e 
qualidade de imagens, e a SET EXPO é importante para 
mostrar isso aos nossos consumidores,” afirmou.

Os produtos que estavam em exibição em São Paulo 
eram as novas lentes 4K que a empresa vem desenvol-
vendo. O executivo destaca o fato das lentes da Fujifilm 
serem usadas para compor câmeras de marcas, como 

Panasonic e Sony. “Nossas lentes podem ser usadas para 
produções baratas e caras, dependendo do que você 
deseja fazer, como filmes, documentários, jornalismo, 
esportes, para tudo,” finalizou. n

Empresa tem como foco prover o middleware Ginga para o sistema de TV digital

Empresa inaugurou sede no Brasil e espera conquistar o mercado latino americano

David Britto (TQTVD ) afirmou 
que a nova versão do AstroTV+ 
foi embarcada em receptores 
distribuídos aos beneficiários do 
Bolsa Família através do programa 
Kit Conversor e  oferece ainda: 
recursos de segunda tela (integra 
tablets / smartphones); OTT; 
PushVoD; loja de aplicativos; 
browser HTML5; compatibilidade 
com TVs de tubo (4:3), Full HD 
e 4K (UHD)©
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Gordon Tubbs (Fujifilm) disse que o SET EXPO 
é fundamental para a empresa na América Latina
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SET celebra os dez anos da 
implantação do padrão 
ISDB de TV Digital no Brasil

Congresso SET                                   

por Fernando Moura, Francisco Machado Filho, Isaac Toledo e Gabriel Cortez

28º Congresso SET Expo aponta inovações e mudanças nas indústrias 
de broadcast e novas mídias. Presidente da entidade, Olímpio José 
Franco se emocionou na abertura do SET EXPO 2016, o último evento 
nacional de seu mandato à frente da associação. Também presentes 
à cerimônia, Gilberto Kassab e o ministro das comunicações do Japão, 
Jiro Akama, trocaram homenagens pela década de cooperação 
entre brasileiros e japoneses na implantação do padrão de TV Digital 
terrestre do país

A
solenidade de abertura do 
SET EXPO 2016 ocorreu na 
manhã da terça-feira, 30 de 
agosto, no Pavilhão Verme-

lho do Centro de Exposições Expo 
Center Norte. O evento marcou os 
dez anos da adoção do padrão IS-
DB-T de TV Digital no Brasil. Além da 

presença da diretoria da SET e de seu 
presidente, Olímpio José Franco, a 
cerimônia teve participação do minis-
tro da Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicações, Gilberto Kassab; do 
ministro das Comunicações do Japão, 
Jiro Akama; e de autoridades de paí-
ses da América Latina e do Caribe. O 

ex-ministro das comunicações Hélio 
Costa, responsável pela assinatura 
do acordo entre Brasil e Japão em 
2006, também integrou a celebração.
“A SET vive um momento bom.  

A nossa missão, como uma socieda-
de de engenharia, tem sido elevar 
o nível de conhecimento do setor. 

© Foto: Foto Andrés
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O 28º Congresso SET Expo contou 
com mais de 200 palestrantes 
de renome internacional 
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Foram anos de transformações. Es-
tamos celebrando, neste evento, 
os dez anos do padrão de TV Digi-
tal do Brasil, nos quais a SET teve 
importante participação, que só foi 
possível pelo incondicional apoio 
de entidades parceiras”, declarou 
Olímpio José Franco, em um discurso 
emocionado, já em agradecimento 
aos profissionais e aos associados 
da SET que o acompanharam em seu 
mandato à frente da entidade, o qual 
se encerra em dezembro de 2016.
O presidente da SET que “transcor-

ridos estes 10 anos, o momento da 
Televisão Digital ainda é de transi-
ção. Estamos acompanhando todos 
os passos, agora com o inicio dos 
desligamentos das transmissões ana-
lógicas de TV, colaborando com as 
nossos conteúdos técnicos ao setor 
e atualizando as discussões sobre 
normas e regulações, através de nos-
sos seminários e congressos. Nossos 
desejos são que os sinais de melho-
rias do momento politico, econômico 
se consolidem e que a normalidade 
e a regularidade  e  crescimento se 
restabeleçam”.
“A todos, sem sombra de dúvida a 

todos, o meu sincero agradecimento, 
do fundo coração”, concluiu Olímpio.
Gilberto Kassab ressaltou a atuação 

da SET na implantação do padrão de 
TV digital brasileiro. “A sua emoção 
aqui emocionou a todos nós, Olím-
pio Franco. É um momento muito 
importante não apenas para a tele-
visão, para o Brasil e para o Japão, 
mas, para a humanidade. Esse proje-
to é de extrema importância para o 
nosso país e para as nossas relações 
internacionais. É um dos aconteci-
mentos mais importantes da história 
das comunicações e só foi possível 
pela atuação de entidades como a 
SET”, afirmou o ministro.
“O Brasil se colocou como um ex-

poente para as tecnologias de TV Di-
gital na América Central e na América 
do Sul”, ressaltou Jiro Akama, minis-
tro de assuntos internos e comunica-
ções do Japão, que, ao final dos dis-
cursos, trocou homenagens oficiais 
com Gilberto Kassab. Implantado no 

Brasil em 29 de junho de 2006, após 
mais de dez anos de pesquisa, o IS-
DB-T com as modificações realizados 
ao padrão original japonês, já está 
em outros 13 países, incluindo vários 
em América Latina e o Caribe.  
Kuoki Morinaga, diretor da emis-

sora pública japonesa NHK (Nippon 
Hoso Kyokai), também parabenizou 
os brasileiros pelos dez anos do pa-
drão ISDB-t. “A cooperação mútua é 
a chave para a construção de uma 

tecnologia de transmissão do futu-
ro, desenvolvendo padrões e con- 
teúdos”. Morinaga também mencio-
nou a parceria entre a NHK e a Glo-
bo nos testes com as tecnologias 8K 
durante a Olimpíada Rio 2016. “Nós 
desejamos que, em 2020, tenhamos 
acelerado o desenvolvimento do pa-
drão Ultra Alta Definição (UHD) para 
a transmissão dos jogos de Tóquio”.
Roberto Franco, presidente do 

Fórum SBTVD, saudou o ministro 

“Para as transmissões terrestres da TV Aberta é fundamental possuir canais 
disponíveis para as futuras transmissões em UHDTV. Exige-se planejamento prévio 
dos canais, evitando-se assim o saturamento do espectro e inviabilizar as 
transmissões futuras. Contamos evidentemente com o apoio do governo”, afirmou 
Olímpio Franco, presidente da SET na cerimônia de abertura do SET EXPO 2016
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Gilberto Kassab pela presença no 
evento e enalteceu a grande quan-
tidade de estrangeiros. “Desde o dia 
em que foi fundada, a SET produziu 
mudanças a partir da emoção, mas, 
também, da razão. A SET aprendeu a 
ser um órgão estratégico. É com mui-
ta felicidade que vejo a presença de 
profissionais e chefes de governo es-
trangeiros em nosso evento. Apesar 
de incompleto o switch-off, já se faz 
necessário discutir os novos padrões 
e tecnologias que podem manter a 
televisão como um meio de entrete-
nimento e informação que é para os 
brasileiros até hoje. Eu tenho certeza 
que a SET dará conta dessa missão”, 
ponderou Franco.
“Adotar o sistema japonês não foi 

uma decisão trivial. Foram decisões 
que, à época, resultaram em muita 
polêmica. Mas, hoje, vemos que fo-
ram acertadas”, afirmou o vice-presi-
dente da SET, Fernando Bittencourt, 
que, em 2013, foi condecorado pelo 
governo japonês por seu trabalho na 
implantação do padrão ISDB-T no 
Brasil. 
Jiro Akama, Ministro de Assuntos In-

ternos e das Comunicações do Japão, 
chegado ao Brasil para participar da 
cerimônia de abertura do SET EXPO 
afirmou, ainda, que “o 8K é o futuro 
da TV. Apostamos nele e a na cria-
ção de conteúdos nessa tecnologia. 
Quero agradecer aqui a colaboração 
da TV Globo na produção na Copa 

do Mundo em 2014, e dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016 onde realizamos 
transmissões com esta tecnologia. 
Acreditamos que os Jogos Olímpicos 
de Tóquio serão uma excelente op-
ção para mostrar a tecnologia 8K e 
os seus benefícios para a indústria 
broadcast e de esta forma, dissemi-
nar a tecnologia no mundo”.

Histórico: o cronograma 
de implantação e a participação
de Hélio Costa
Em seu discurso, Fernando Bitten-

court apresentou o cronograma de 
implantação da TV Digital no Brasil 
e ressaltou a importância da parceria 
entre a SET e a Abert desde o iní-
cio do processo. “A primeira ativida-

de para discutir TV digital no Brasil 
começou em 1994, com um grupo 
formado pela SET e pela ABERT (As-
sociação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e TV), cada uma responsável 
pelos aspectos técnicos e políticos, 
respectivamente. Foram treze anos 
de muito trabalho, de muita discus-
são e de muito debate. O grupo foi 
formado com alguns subgrupos, nos 
quais discutimos desde aspectos de 
transmissão, estúdio, transmissão, 
recepção, modulação e canalização”.
Este grupo estava formado por in-

tegrantes do CPQD/ Universidade Ma-
ckenzie/Grupo Abert/SET e trabalhou 
na avaliação dos padrões ASTC/DVB/
ISDB que se estenderam até o inicio 
de 2000. Em 1999, realizaram-se os 
primeiros testes para a implantação 
da TV Digital no Brasil, com um canal 
de televisão no ar, em parceria com 
a Universidade Mackenzie, contou 
Bittencourt. “Buscávamos ali um pa-
drão. Tínhamos um boletim informa-
tivo e tudo o que foi feito era divul-
gado pela comunidade. Entregamos 
um relatório para a Anatel, concluin-
do que o padrão japonês era o mais 
adequado, por conta de sua robustez 
e flexibilidade”. 
E, “fizemos mais”, afirmou o VP da 

SET. “Nessa época montamos uma 
unidade móvel para testar o sistema 
ISDB porque era o único que podia 
ser utilizado de forma móvel,” e isso, 
“nos deu luzes para avançar”.

O VP da SET, Fernando Bittencourt afirmou 
que a escolha foi acertada. “Hoje, podemos dizer 
que o sistema brasileiro é o melhor sistema 
de Televisão Digital do mundo”
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Jiro Akama, Ministro 
de Assuntos Internos 
e das Comunicações 
do Japão afirmou 
no SET EXPO, que 
o trabalho com a SET 
foi fundamental para 
internacionalizar 
o padrão ISDB-t 
de TV Digital



ISDBWatch
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HOT SESSION: Desligamento da TV Analógica

José Bicalho, representante da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) abriu o painel apresentando 
o cronograma do switch-off para 2016 e 2017, que conta 
ainda com o desligamento de mais de 1000 cidades, fi-
cando até para 2023 as demais 4 mil cidades. O desafio é 
enorme, no entendimento de Bicalho.

O que cria essa complexidade maior é a determinação 
dos órgãos reguladores de que 93% dos domicílios es-
tejam aptos a receber o sinal digital. Esse número é afe-
rido pelo ibope por pesquisas presenciais e por critérios 
definidos pelo GIRED. A meta de 93% é o grande desafio 
porque a parcela da população que deverá receber o si-
nal passa de 12 milhões de famílias de baixa renda nos 
primeiros prazos estabelecidos dentro do cronograma. 
Além disso, o remanejamento de canais e a limpeza da 
faixa de 700 Mhz também contribui para a preocupação 
de Bicalho.

Antônio Carlos Martelletto – Presidente da EAD – tam-
bém discorreu sobre os desafios do desligamento e os 
principais problemas que a entidade vem enfrentando 
para cumprir as metas estabelecidas. Começou fazen-
do uma comparação com o ano de 2015, apresentadas 
neste mesmo congresso, e as previsões que foram feitas 
para 2016 naquela época. 

“O que se avançou neste ano foi a própria estrutura-
ção da EAD com uma equipe de especialistas capazes 
de executar os trabalhos e o principal objetivo da EAD é 
a divulgação e compreensão da população do processo 
de desligamento”, disse Martelletto.

Para isso, a entidade lançou o site www.sejadigital.
com.br  com informações para que a população possa 
ter condições favoráveis na migração. Ainda, chamou 
a atenção para que em 2015 estava previsto o desliga-
mento para 15 milhões, mas com a revisão do cronogra-
ma, novas metas foram estabelecidas, principalmente 
na questão dos domicílios. O maior objetivo do EAD é 
desligar 61 regiões que tenham a faixa de 700 MHz con-
gestionada e “não deixar ninguém para trás”. O público 
de baixa renda é o foco principal.

Este foi o ponto levantado por Audiene Oliveria – VP 
da Eletros, quem trouxe o ponto de vista dos fabricantes 
de aparelhos de TV, aquele que entrega o produto final 
para o consumidor e o fim da somatória de todos os es-
forços da migração. “Não adianta migrar e transmitir se 
o consumidor não tem onde ver o sinal digital”. Oliveira 
chamou a atenção dos presentes dizendo que a indús-
tria de receptores já está vivenciando a transição.

O Brasil é um dos principais mercados mundiais na fabri-
cação de aparelhos de TV e a compra de aparelhos aptos 
a receber o sinal digital vem crescendo desde 2009, com 
ligeira queda em 2014 e 2015, mas atualmente a venda 
aproximada de aparelhos de televisão passa por cerca 
de 14 milhões de aparelhos. E, para a Eletros, a migração 
continua, pois as pessoas agora estão interessadas em 
adquirir televisores maiores e já em 4K. Oliveira afirmou 
que é preciso encontrar soluções com o governo para ba-
rateamento destes aparelhos, pois eles também são pe-
ças chaves na migração. As pessoas que possuem TV’s de 

Moderada por Fernando Ferreira – Diretor de TV aberta da SET – a sessão “Desligamento da TV Analógica” 
apontou as questões que estão preocupando os setores envolvidos no processo de migração para a TV Digital 
no Brasil: o cumprimento do cronograma estabelecido e a entrega da frequência de 700 MHz
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Sala cheia em uma das principais 
sessões do segundo dia 
do Congresso SET 2016

s
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No ano de 2004, já no governo Lula, 
foi proposto que se discutisse e se 
pesquisasse um sistema exclusiva-
mente brasileiro mediante a criação 
de um consórcio de desenvolvimento 
para criar um modelo brasileiro de 
TV Digital. Um ano depois, já com 
o ministro das Comunicações Hé-
lio Costa, concluiu-se que não fazia 

sentido criar um sistema próprio.  
Os estudos e as análises de um 
grupo de pesquisadores ad-hoc in-
dicavam o modelo japonês como o 
melhor sistema, lembrou Bittencourt. 
Em 2006, um decreto definiu o 

sistema brasileiro de TV Digital que 
tinha como objetivo alcançar e de-
fender um melhor padrão: o ISDB 
com a inclusão de novas tecnologias 
(MPEG-4 e do middleware Ginga). 
“Hoje, podemos dizer que o sistema 
brasileiro é o melhor sistema de Te-
levisão Digital do mundo”. 
Em 2007, ocorreram as primeiras 

transmissões digitais na cidade de 
São Paulo. “Adotar o sistema japonês 
não foi uma decisão trivial. Foram 
decisões que, a época, resultaram 
em muita polêmica. Mas, hoje, ve-
mos que foram decisões acertadas”, 
declarou Bittencourt. Ele ressaltou 
ainda a importância da atuação do 
ex-ministro das comunicações Hélio 
Costa, na fase “decisiva” do acordo. 
“Graças a Hélio Costa, hoje temos 
a TV Digital, senão teríamos estado 
mais 10 anos discutindo”.
Hélio Costa, nesse momento Minis-

tro das Comunicações do governo de 

Luiz Inácio Lula da Silva, agradeceu 
a lembrança para participar do even-
to e disse: “Parece que foi ontem, 
mas, já se passaram dez anos. Fize-
mos cinco viagens ao Japão, durante 
três anos e meio. Quando cheguei 
no ministério, o presidente Lula me 
perguntou qual era o meu projeto. 
Respondi que tinha dois objetivos, 
implantar um plano nacional de ban-
da larga e consolidar um padrão de 
TV Digital no Brasil. Então, consegui-
mos agregar mais de cem entidades, 
com o objetivo de desenvolver um 
padrão nosso. Foi um risco calcula-
do que corremos, sempre com base 
no que a SET trazia, com base na 
força de seus associados e engenhei-
ros. Foi com base na capacidade e 
na força dos profissionais envolvidos 
com a SET que tivemos sucesso. Fico 
muito honrado e muito feliz por estar 
aqui participando deste evento tão 
significativo”.

O Congresso
O 28º Congresso SET Expo apon-

tou as inovações e as mudanças nas 
indústrias de broadcast e novas mí-
dias. O evento contou com mais de 

tubo (mais de 34 milhões de aparelhos) caso as condições 
econômicas ajudem, migrarão para uma nova TV e não 
apenas o set-top-box. Outra preocupação para os fabri-
cantes é quanto à interferência do LTE, pois, para muitos 
consumidores, quando houver interferência é com o fa-
bricante do produto que a população irá se queixar.

Essa preocupação com o consumidor também é o pon-
to central apresentado por Raymundo Barros – Diretor 
de Engenharia da Globo – em sua fala durante a sessão. 

Barros apresentou números significativos que estão pela 
frente, principalmente após 2018, quanto ao número de 
RTV’s a serem implantadas. Esse desafio se dá porque 
muitas estações ainda não estão regularizadas, muitas 
em posse de prefeituras, e a mão de obra especializada 
dos antenistas ainda não está totalmente capacitada em 
todas as regiões para se trabalhar com o sistema digital. 
Os números impressionam. São 57 milhões de pessoas 
divididas em cidades de dez ou vinte mil habitantes que, 
em uma análise preliminar da emissora, representam 
mais de três mil estações de RTV para cobrir este numero 
de habitantes até 2023. Contudo, Barros se mostrou oti-
mista quando a discussão da campanha que a TV Globo 
vem fazendo como piloto em Brasília, que conta com a 
ajuda de um “exercito” de voluntários, em parceria com o 
Senai, o quais estão percorrendo casa a casa no Distrito 
Federal, informando as pessoas como proceder para re-
ceber o sinal digital. Estas iniciativas vêm da experiência 
japonesa na migração. Barros elogiou o processo naque-
le país e alertou para a necessidade desta comunicação, 
pois como lembrado por ele, o México perdeu 15% da 
audiência da TV aberta por uma migração equivocada. n

Raymundo 
Barros, diretor 
de Engenharia 
da Globo, 
mostrou-se  
preocupado 
com 
o número de 
RTV’s a serem 
implantadas 
após 2018
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O ex-ministro das comunicações Hélio 
Costa, responsável pela assinatura do 
acordo entre Brasil e Japão em 2006 
comemorou os 10 anos do padrão 
nipo-brasileiro
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No ano de 2004, já no governo Lula, 
foi proposto que se discutisse e se 
pesquisasse um sistema exclusiva-
mente brasileiro mediante a criação 
de um consórcio de desenvolvimento 
para criar um modelo brasileiro de 
TV Digital. Um ano depois, já com 
o ministro das Comunicações Hé-
lio Costa, concluiu-se que não fazia 

sentido criar um sistema próprio.  
Os estudos e as análises de um 
grupo de pesquisadores ad-hoc in-
dicavam o modelo japonês como o 
melhor sistema, lembrou Bittencourt. 
Em 2006, um decreto definiu o 

sistema brasileiro de TV Digital que 
tinha como objetivo alcançar e de-
fender um melhor padrão: o ISDB 
com a inclusão de novas tecnologias 
(MPEG-4 e do middleware Ginga). 
“Hoje, podemos dizer que o sistema 
brasileiro é o melhor sistema de Te-
levisão Digital do mundo”. 
Em 2007, ocorreram as primeiras 

transmissões digitais na cidade de 
São Paulo. “Adotar o sistema japonês 
não foi uma decisão trivial. Foram 
decisões que, a época, resultaram 
em muita polêmica. Mas, hoje, ve-
mos que foram decisões acertadas”, 
declarou Bittencourt. Ele ressaltou 
ainda a importância da atuação do 
ex-ministro das comunicações Hélio 
Costa, na fase “decisiva” do acordo. 
“Graças a Hélio Costa, hoje temos 
a TV Digital, senão teríamos estado 
mais 10 anos discutindo”.
Hélio Costa, nesse momento Minis-

tro das Comunicações do governo de 

Luiz Inácio Lula da Silva, agradeceu 
a lembrança para participar do even-
to e disse: “Parece que foi ontem, 
mas, já se passaram dez anos. Fize-
mos cinco viagens ao Japão, durante 
três anos e meio. Quando cheguei 
no ministério, o presidente Lula me 
perguntou qual era o meu projeto. 
Respondi que tinha dois objetivos, 
implantar um plano nacional de ban-
da larga e consolidar um padrão de 
TV Digital no Brasil. Então, consegui-
mos agregar mais de cem entidades, 
com o objetivo de desenvolver um 
padrão nosso. Foi um risco calcula-
do que corremos, sempre com base 
no que a SET trazia, com base na 
força de seus associados e engenhei-
ros. Foi com base na capacidade e 
na força dos profissionais envolvidos 
com a SET que tivemos sucesso. Fico 
muito honrado e muito feliz por estar 
aqui participando deste evento tão 
significativo”.

O Congresso
O 28º Congresso SET Expo apon-

tou as inovações e as mudanças nas 
indústrias de broadcast e novas mí-
dias. O evento contou com mais de 

tubo (mais de 34 milhões de aparelhos) caso as condições 
econômicas ajudem, migrarão para uma nova TV e não 
apenas o set-top-box. Outra preocupação para os fabri-
cantes é quanto à interferência do LTE, pois, para muitos 
consumidores, quando houver interferência é com o fa-
bricante do produto que a população irá se queixar.

Essa preocupação com o consumidor também é o pon-
to central apresentado por Raymundo Barros – Diretor 
de Engenharia da Globo – em sua fala durante a sessão. 

Barros apresentou números significativos que estão pela 
frente, principalmente após 2018, quanto ao número de 
RTV’s a serem implantadas. Esse desafio se dá porque 
muitas estações ainda não estão regularizadas, muitas 
em posse de prefeituras, e a mão de obra especializada 
dos antenistas ainda não está totalmente capacitada em 
todas as regiões para se trabalhar com o sistema digital. 
Os números impressionam. São 57 milhões de pessoas 
divididas em cidades de dez ou vinte mil habitantes que, 
em uma análise preliminar da emissora, representam 
mais de três mil estações de RTV para cobrir este numero 
de habitantes até 2023. Contudo, Barros se mostrou oti-
mista quando a discussão da campanha que a TV Globo 
vem fazendo como piloto em Brasília, que conta com a 
ajuda de um “exercito” de voluntários, em parceria com o 
Senai, o quais estão percorrendo casa a casa no Distrito 
Federal, informando as pessoas como proceder para re-
ceber o sinal digital. Estas iniciativas vêm da experiência 
japonesa na migração. Barros elogiou o processo naque-
le país e alertou para a necessidade desta comunicação, 
pois como lembrado por ele, o México perdeu 15% da 
audiência da TV aberta por uma migração equivocada. n

Raymundo 
Barros, diretor 
de Engenharia 
da Globo, 
mostrou-se  
preocupado 
com 
o número de 
RTV’s a serem 
implantadas 
após 2018
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O ex-ministro das comunicações Hélio 
Costa, responsável pela assinatura do 
acordo entre Brasil e Japão em 2006 
comemorou os 10 anos do padrão 
nipo-brasileiro
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200 palestrantes de renome interna-
cional, sendo sete key note spea- 
kers, que se apresentaram duran-
te quatro dias a aproximadamente 
2 mil congressistas. As 60 sessões 
organizadas pela SET ocorreram em 
cinco salas do Expo Center Norte, em 
São Paulo, nas quais foram debati-
dos os desafios pelos quais passam 

a indústria audiovisual brasileira e 
internacional.
O diretor de tecnologia da SET, Car-

los Fini, avaliou a participação dos 
palestrantes e do público no evento 
e afirmou que “atingimos o nosso 
objetivo porque conseguimos trazer 
para o profissional, que atua ligado 
à tecnologia de maneira geral, uma 
visão dos principais temas que estão 
em discussão no mundo”.
As tecnologias 4K e 8K foram desta-

ques do 28º Congresso de Tecnologia 
do SET EXPO, que teve aumento de 
cerca de 25% no número de congres-
sistas. Painéis sobre o futuro da TV 
aberta e as transmissões experimen-
tais em 8K durante os Jogos Olímpi-
cos Rio 2016 atraíram profissionais de 
emissoras de TV, produtores, enge-
nheiros, estudantes e pesquisadores.
A transmissão do megaevento foi 

um dos temas principais do Congres-
so. Na sessão moderada por Carlos 
Capellao, diretor da Phase Engenha-
ria, foi debatida a cobertura de TV 
brasileira nos Jogos Olímpicos. Para 
isso foram apresentados cinco casos, 
como foco nas inovações tecnológi-
cas introduzidas, nas soluções en-
contradas para superar dificuldades 
e nos resultados obtidos.

Antônio Carlos Nobrega, gerente de 
Projetos e Implementação da Rede 
Record, comparou a transmissão de 
Londres 2012, com a transmissão do 
Rio de Janeiro. Logo no princípio, 
Nobrega chamou a atenção para a 
queda significativa dos custos nesta 
edição dos Jogos. Foram enviados 26 
canais para a emissora a partir do 
Centro Internacional de Transmissão 
(IBC) e toda a parte corporativa foi 
levada para dentro do IBC, assim o 
jornalismo trabalhou como se esti-
vesse dentro da própria emissora. 
Dos mais de 350 funcionários traba-
lhando em Londres, no Rio, o núme-
ro caiu para 250 devido à operação 
remota. 
Fernando Castelani, diretor de En-

genharia e Operações da ESPN Bra-
sil, contou que a emissora brasileira 
operou em conjunto com a ESPN In-
ternacional na Argentina, no México, 
e em outros países como os Estados 
Unidos. “O que forçou a operação foi 
o que não estava no IBC. Isso fez 
com que se criasse uma estrutura 
própria para o jornalismo”, frisou. 
Isso fez que se criará uma estrutura 
própria para o jornalismo. Ao todo 
foram 550 profissionais sendo 96 da 
ESPN Brasil. 

A cerimônia de abertura contou 
com a presença de representantes 
de governos de diversos países 
da América Latina e do Japão
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Fernando Castelani, diretor 
de Engenharia e Operações da ESPN 
Brasil disse no Congresso SET EXPO 
que a emissora operou conjuntamente 
com a ESPN Internacional Argentina e 
México e outros que não tinham direito 
como a ESPN Estados Unidos
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Audiência de emissora em Rio Verde cresce após desligamento 
O switch-off analógico no Brasil foi, mais uma vez, o 

tema de uma das sessões do SET EXPO. Na manhã do 
primeiro dia do Congresso SET, broadcasters e represen-
tantes de emissoras brasileiras contaram – na sessão “TV 
Digital - Fim do analógico, manutenção da audiência” 
– as suas estratégias de comunicação e de integração 
com as comunidades em que houve ou em que haverá 
o desligamento.

Carlos Cauvilla, diretor de tecnologia da TV Anhangue-
ra, primeira emissora do país a realizar o switch-off, na 
cidade de Rio Verde (GO), afirmou que o “apagão” do si-
nal da emissora foi feito com 85% de conversão, “apesar 
disso, a nossa audiência cresceu 13%, porque as pesso-
as estavam sabendo. Traçamos um plano integrado de 
ação, que envolveu uma conscientização de todos os 
atores envolvidos no processo, desde os nossos fun-
cionários, até o público. Fizemos um plano de trabalho, 
com objetivos, responsabilidades e cronogramas”.

O palestrante lembrou, ainda, que a TV Anhanguera 
buscou entender qual seria o cenário com o qual tra-
balharia na cidade goiana. “Um dos maiores problemas 
que encontramos foram as antenas. A instalação dos 
kits dos programas Bolsa Família e do Cadastro Único 
também foi uma dificuldade, tanto com os antenistas 
do varejo da cidade, quanto com as famílias. Fizemos 
campanhas de comunicação, treinamentos em parceria 
com o SENAI e  treinamentos no IFG, em Brasília. Além 
disso, procuramos informar e conscientizar os líderes 
comunitários e os lojistas, para orientarem as famílias 
a comprarem conversores ou TVs com conversores. 
Hoje, fazemos uma distribuição do sinal analógico com  
letterboxing. É preciso fazer uma programação diferencia-
da para a exibição do canal analógico. Tivemos ações de 
jornalismo e tivemos um trabalho de comunicação, com 

vídeos informativos específicos para o canal analógico.” 
Os adiamentos também foram apontados por Cauvilla 
como empecilhos à credibilidade do processo. “Em Rio 
Verde, tivemos dois. Esses adiamentos atrapalham muito, 
sobretudo em relação à aceitação do público.”

André Dias, diretor de projetos especiais da Globo, abor-
dou as estratégias de comunicação da empresa na divul-
gação da transição digital. “O governo estabelece uma 
campanha obrigatória em três fases. Temos, também, 
uma campanha voluntária, da Globo, que envolve diver-
sas estratégias, nacionais e regionais de merchandising, 
propaganda, jornalismo. Aliás, o trabalho do jornalismo 
local, junto ao trabalho que realizamos, é essencial. Em 
cada emissora que vai entrar no processo de digitaliza-
ção, fazemos um treinamento na afiliada, para padroni-
zar as informações a todos os funcionários. É necessário 
envolver toda a rede. Estamos sempre nos eventos com 
representantes falando do processo de digitalização.”

O executivo destacou o programa de formação de téc-
nicos criado pela emissora carioca, o Patrulha Digital, 
com o objetivo de disseminar informações . “Em 2014, 
criamos o Patrulha Digital, no Rio de Janeiro, que envol-
veu a formação de disseminadores da TV Digital. Em Rio 
Verde, tivemos um acordo com o SENAI de local, em que 
formamos cinquenta garotos. Para Brasília, formamos 
1.100 disseminadores no SENAI, com treinamentos de 
funcionários da TV Globo. Nesses cursos, falamos sobre 
o switch-off, sobre o descarte correto dos equipamen-
tos que estão nas casas das pessoas, e falamos sobre a 
oportunidade que aqueles jovens terão nas cidades em 
que moram e haverá a digitalização. É uma oportunida-
de para esses garotos entrarem no mercado de trabalho, 
já que, após a formação, eles fazem a ‘Patrulha Digital’ 
de campo. O trabalho do jornalismo também é essencial 
para informar as pessoas de que haverá a ‘Patrulha’.”

“Durante a patrulha digital, realizamos também uma 
pesquisa informal para que o nosso trabalho de campo 
seja ajustado com base no que a população nos conta. 
O trabalho junto ao antenista deve ser muito próximo, 
pois são eles que estão em contato com as pessoas.  
Do mesmo modo, com os varejistas. Quando iniciamos 
o processo em Rio Verde, as pessoas não tinham conhe-
cimento dos atores que estavam por trás do processo. 
Três meses antes do switch-off, as pessoas acreditavam 
que a Globo era a responsável por todo o processo de 
desligamento e não o Governo”, lembrou Dias.

Carlyle Ávila, da RPC, destacou a utilização do humor 
nas campanhas da afiliada da Globo no Paraná: “Utiliza-
mos insights humorísticos, em parceria com um canal 
de vídeos no YouTube (TV Piá), para nos comunicarmos 
com o publico jovem, que eram os principais difusores. 
Percebemos que as mulheres eram muito importantes 

s

Patricia Abreu – Diretora de Comunicação do Seja:Digital 
– EAD
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Tudo, disse Castelani, foi pensado 
utilizando o conceito REMI (Remote 
Event Multicamera Integration) e boa 
conectividade, todo o conteúdo foi 
levado para a emissora, o que permi-
tiu uma drástica redução nos custos. 
Lourenço Carvano, diretor de en-

genharia da Globosat,  apresentou a 
cobertura especial da Sportv e dis-
se que com a decisão de se ter 16 
canais foi possível cobrir 93% dos 
eventos ao vivo e com os demais 
canais disponíveis na internet foi 
possível em alguns momentos cobrir 
100% dos eventos ao vivo. 

O executivo comentou que os 
quatro canais tradicionais estavam 
direcionados para a cobertura dos 
eventos e atletas brasileiros, sendo 
ancorados pelo SporTV4, que centra-
lizava a cobertura e estava disponível 
24 horas ao vivo. O transporte por 
fibra permitiu centralizar toda a ação 
de cobertura dentro do prédio da 
Globosat e usando o padrão IP 2022 
com uma central IP que controlava 
toda a rede que distribuía o sinal ain-
da IP para os controles de produção.  
A automação foi um passo importan-
te para a realização deste projeto. 
“Seria muito difícil manter a estru-
tura tradicional para cada um deles”, 
então em oito canais foi montada 
uma estrutura automatizada que per-
mitiu o uso de 2 pessoas com todo o 
controle nos eventos gravados. 
Paulo Henrique Castro, diretor de 

Tecnologia e R&D da Globo, relatou 
a experiência da emissora nos testes 
realizados com o vídeo sob deman-
da (VoD) em 4K, mas principalmente 
a transmissão aberta em 8K durante 
os Jogos. Isto foi possível graças a 
uma parceria com a emissora japo-
nesa NHK que desenvolveu o padrão. 
Durante 4 meses um engenheiro da 
TV brasileira permaneceu na sede 
da NKH recebendo treinamento para 
este evento. A exibição das imagens 
em Ultra Alta Definição (UHDTV) foi 
gratuita para o público no Museu do 

Amanhã, no Rio de Janeiro. Todos 
os sinais em Ultra HD saiam do IBC 
8K/60p com uma compressão para 
24 Mbps que era direcionada para o 
data center da Globo.com. Lá, o sinal 
recebia uma compressão HEVC e era 
enviado para a Globo, que o direcio-
nava para Sumaré e o emitia pelo ar. 
Castro considera este evento um 

marco na história da radiodifusão 
brasileira, pois ele “significa o início 
da nova evolução a qual a televisão 
aberta irá experimentar em um futuro 
bem próximo no Brasil e no mundo”. 

Mercado OTT apresenta desafios 
e oportunidades
A personalização da experiência e as 

soluções de transmissão ao vivo de-
vem ser consideradas cada vez mais 
na produção e distribuição de conteú- 
dos. Shane Keats, diretor de Marke-
ting da Akamai, na comunicação “The 
quality imperative for OTT”, abordou 
os desafios encontrados pelas empre-
sas que entram no mercado de OTT’s 
nos Estados Unidos e afirmou que, 
mesmo os grandes players, têm altas 
taxas de evasão de clientes (chegan-
do a 9% no Netflix, 25% na Amazon e 
50% no Hulu). “É preciso ter produtos 
de qualidade para satisfazer melhor 
os clientes. Trabalhar com live OTT 
também é uma enorme possibilidade 
para competirmos com as empresas 
já consolidas como o Netflix”.

na digitalização. Fizemos anúncios em jornais, também 
explorando o humor.”

A RPC estabeleceu um projeto de cinco anos para o 
desligamento, pensado em sete fases, com o desafio de 
medir todas as fases, contou Ávila. “A primeira fase tinha 
o objetivo de levar conhecimento ao telespectador so-
bre o que é a TV Digital. No primeiro dia que colocamos 
a palavra ‘analógico’ na tela, com um telefone para ouvi-
doria e dúvidas, recebemos mais de três mil ligações. Em 
duas semanas, tínhamos mais de 2.500 pessoas cadas-
tradas. Começamos a fazer pesquisa com essas pesso-
as. Tivemos 739 respondentes, que nos indicaram quais 
eram as dúvidas deles. O nosso desafio é sempre ter um 
olhar amplo, em 360 graus. Em uma emissora regional, 
precisamos de volume, variedade e velocidade de ações, 
sempre baseado em pesquisa e em métrica.”

Alexandre Barros, coordenador do Ministério da Ci-
ência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), 
relembrou as ações do órgão desde o início do proces-
so, em 1994, e mencionou os desafios com os quais se 
deparam. “Um desafio grande para a gente é atingir os 
93% para que consigamos realizar o desligamento. Ou-
tro é a definição dos pares digitais das estações. A análi-
se dos processos tem sido feita conforme o cronograma 
do desligamento estabelecido pela portaria 378/2016 
e suas alterações. Em setembro do ano passado, o Mi-
nistério editou a Portaria 4.287/2015, para garantir a 
continuidade dos serviços em retransmissoras. O desli-
gamento de Brasília está previsto para 16 de outubro de 
2016. “Boa parte das consignações já está encaminhada. 
Faltam cinco geradoras e quatro RTVS. Para 2017 e 2018, 
temos um cronograma já estabelecido.” n

Paulo Henrique Castro, diretor de 
Tecnologia e R&D da TV Globo, considera 
a transmissão em 8K durantes os Jogos 
Olímpicos Rio 2016 um marco 
na história da radiodifusão brasileira
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Hubert Salle, diretor de vendas da 
Broadpeak no Brasil, afirmou que o 
CDN é a melhor forma de distribuição 
de vídeos OTT. “Há uma estratégia 
de CDN para cada caso de entrega de 
vídeo. Uma boa estratégia se baseia 
no controle dos conteúdos, na quali-
dade de entrega e no custo. Para en-
tregar o melhor conteúdo, é preciso 
trabalhar com vários formatos, sem 
dificuldades de buffering, e com um 
baixo custo”.
O palestrante ressaltou, também, 

a importância de analisar os dados 
para melhorar as experiências OTT. 
“É importante ter uma plataforma de 
análise de dados que permita melho-
rar a experiência. Entramos em uma 
nova era. Estão aparecendo players 
de nicho, como a OTT do Manches-
ter United. A primeira tela hoje é o 
mobile, em um contexto de profusão 
enorme de conteúdos. Os provedo-
res estão indo direto no assinante 
final. É fundamental estreitar essas 
relações entre o conteúdo e o usuá- 
rio. Conhecê-los será fundamental 
para a sobrevivência das empresas.  

A personalização é outro aspecto que 
deve ser cuidadosamente pensado.  
É uma tendência que vai definir a te-
levisão do futuro. Os conteúdos pre-
cisam estar disponíveis em qualquer 
lugar, a qualquer hora e em qualquer 
device”, frisou.
Marcelo Souza, diretor de tecno-

logias e mídias digitais da Globo, 
falou da plataforma Globo Play, a 
aplicação OTT da empresa brasileira.  
“Os números do Globo Play seguem 
o quão quente está a audiência 
dos conteúdos na TV Globo. Temos  
2.5 milhões de views por dia (em ju-
nho  de 2016), mais de 8 milhões 
de downloads (em agosto de 2016), 
e uma média de consumo por dia/
por usuário de 27 minutos na WEB, 
22 minutos em Apps Android, 40 min 
em Apps iOS e 43 min em Apps de 
TV Conectada.”
Os cinco conteúdos mais assistidos 

são sempre novelas, revelou Sou-
za. “O Globo Play nasce multiplata-
forma, com parcerias com diversas 
marcas e plataformas. Temos uma 
interface que respeita a platafor-
ma, com um design por contexto.  
Em termos de tecnologia, trabalha-
mos em parceria com a Globo.com. 
Há uma fragmentação da arquitetura 
da plataforma, em um mundo novo, 
no qual é preciso atuar com parcerias 
de CDN, de workflow, análise, busca 
etc. Em relação à orquestração de  
conteúdo, é importante dotar o seu  
controle mestre em multiplataforma. 
Fazer em paralelo pode sair mais caro. 
O Globo Play nasce pronto para expan-
dir às afiliadas, em um conceito local-
to-local e uma arquitetura de geofiltro.  
Outra competência de empresas de TI 
e software que precisamos incorporar 
é ser ágil em todo o processo. Deve 
ser acordado com o cliente. Para os 
Jogos Olímpicos, tivemos quatro buil-
ds do aplicativo em um mês.”
O representante da Globo lembrou, 

ainda, que o Globo Play já oferece 
coberturas em 4K para assinantes. 
“Além de escoar essa plataforma, 
estamos começando a fazer spin off 
de conteúdos da TV para o digital, 
com histórias paralelas de persona-

gens e antecipação de capítulos na 
internet antes de ir ao ar na TV. Além 
disso, fizemos a primeira transmis-
são em 4k/HDR ao vivo na abertura 
da Olimpíada.  No Brasil, eu acredito 
que faremos um salto direto às smart 
TVs. As próximas gerações já virão 
conectadas. Será natural que eles 
consumam conteúdos com máxima 
qualidade na TV”, concluiu.
Hugo Nascimento, diretor de tecno-

logia da AD Digital, frisou a neces-
sidade de estar atento às transfor-
mações na recepção dos conteúdos. 
“O consumo mudou com os nativos 
digitais. Os hábitos estão modifi-
cados e cada um busca o seu con- 
teúdo, em sua própria tela. É preci-
so buscar o usuário onde ele estiver.  
A audiência está se tornando indi-
vidual. Entender a necessidade do 
usuário é fundamental. Nesse con-
texto, a criação de conteúdos para 
nichos de mercado pontuais cresce. 
O Netflix já ultrapassou empresas 
pesos pesados no Emmy, apesar de 
ainda não serem uma empresa espe-
cificamente voltada para produção 
de conteúdo, mas sim, uma platafor-
ma majoritariamente de entrega de 
conteúdos e hoje já são a terceira 
empresa no setor de produção.”
A monetização é outro ponto fun-

damental, segundo Nascimento. 
“Precisamos buscar conteúdos pro-
gramáticos e específicos voltados 
a públicos específicos, além de 
aproveitar parcerias.” A AD Digital 
contribuiu com a Globo para fazer 
streaming durante a Olimpíada.  
A companhia também trabalha em 
parceria com o YouTube no desen-
volvimento de uma solução para 
melhorar a capacidade de produ-
ção dos usuários do site no Brasil.  
“Os modelos de negócio em OTT de-
vem considerar a família de devices 
que quero atender, o perfil de assi-
nantes que quero alcançar e o tráfe-
go de CDN”, concluiu o palestrante.
Nesse novo contexto, a segurança 

em ambientes digitais, IoT e OTT são 
cada vez mais importantes.  Com os 
protocolos da indústria migrando 
para IP, a vulnerabilidade dos dis-

O Diretor de Marketing Setorial, 
Mídia e Entretenimento da Akamai 
Technologies, Shane Keats, afirma que 
o  mercado de serviços OTT está cada 
vez mais acirrado, no entanto, com as 
projeções globais de receitas chegando 
aos US$ 100 bi até 2020, é esperado 
que a concorrência se torne ainda 
mais intensa
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Hubert Salle, diretor de vendas da 
Broadpeak no Brasil, afirmou que o 
CDN é a melhor forma de distribuição 
de vídeos OTT. “Há uma estratégia 
de CDN para cada caso de entrega de 
vídeo. Uma boa estratégia se baseia 
no controle dos conteúdos, na quali-
dade de entrega e no custo. Para en-
tregar o melhor conteúdo, é preciso 
trabalhar com vários formatos, sem 
dificuldades de buffering, e com um 
baixo custo”.
O palestrante ressaltou, também, 

a importância de analisar os dados 
para melhorar as experiências OTT. 
“É importante ter uma plataforma de 
análise de dados que permita melho-
rar a experiência. Entramos em uma 
nova era. Estão aparecendo players 
de nicho, como a OTT do Manches-
ter United. A primeira tela hoje é o 
mobile, em um contexto de profusão 
enorme de conteúdos. Os provedo-
res estão indo direto no assinante 
final. É fundamental estreitar essas 
relações entre o conteúdo e o usuá- 
rio. Conhecê-los será fundamental 
para a sobrevivência das empresas.  

A personalização é outro aspecto que 
deve ser cuidadosamente pensado.  
É uma tendência que vai definir a te-
levisão do futuro. Os conteúdos pre-
cisam estar disponíveis em qualquer 
lugar, a qualquer hora e em qualquer 
device”, frisou.
Marcelo Souza, diretor de tecno-

logias e mídias digitais da Globo, 
falou da plataforma Globo Play, a 
aplicação OTT da empresa brasileira.  
“Os números do Globo Play seguem 
o quão quente está a audiência 
dos conteúdos na TV Globo. Temos  
2.5 milhões de views por dia (em ju-
nho  de 2016), mais de 8 milhões 
de downloads (em agosto de 2016), 
e uma média de consumo por dia/
por usuário de 27 minutos na WEB, 
22 minutos em Apps Android, 40 min 
em Apps iOS e 43 min em Apps de 
TV Conectada.”
Os cinco conteúdos mais assistidos 

são sempre novelas, revelou Sou-
za. “O Globo Play nasce multiplata-
forma, com parcerias com diversas 
marcas e plataformas. Temos uma 
interface que respeita a platafor-
ma, com um design por contexto.  
Em termos de tecnologia, trabalha-
mos em parceria com a Globo.com. 
Há uma fragmentação da arquitetura 
da plataforma, em um mundo novo, 
no qual é preciso atuar com parcerias 
de CDN, de workflow, análise, busca 
etc. Em relação à orquestração de  
conteúdo, é importante dotar o seu  
controle mestre em multiplataforma. 
Fazer em paralelo pode sair mais caro. 
O Globo Play nasce pronto para expan-
dir às afiliadas, em um conceito local-
to-local e uma arquitetura de geofiltro.  
Outra competência de empresas de TI 
e software que precisamos incorporar 
é ser ágil em todo o processo. Deve 
ser acordado com o cliente. Para os 
Jogos Olímpicos, tivemos quatro buil-
ds do aplicativo em um mês.”
O representante da Globo lembrou, 

ainda, que o Globo Play já oferece 
coberturas em 4K para assinantes. 
“Além de escoar essa plataforma, 
estamos começando a fazer spin off 
de conteúdos da TV para o digital, 
com histórias paralelas de persona-

gens e antecipação de capítulos na 
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Hugo Nascimento, diretor de tecno-

logia da AD Digital, frisou a neces-
sidade de estar atento às transfor-
mações na recepção dos conteúdos. 
“O consumo mudou com os nativos 
digitais. Os hábitos estão modifi-
cados e cada um busca o seu con- 
teúdo, em sua própria tela. É preci-
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A audiência está se tornando indi-
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usuário é fundamental. Nesse con-
texto, a criação de conteúdos para 
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de conteúdo, mas sim, uma platafor-
ma majoritariamente de entrega de 
conteúdos e hoje já são a terceira 
empresa no setor de produção.”
A monetização é outro ponto fun-
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gramáticos e específicos voltados 
a públicos específicos, além de 
aproveitar parcerias.” A AD Digital 
contribuiu com a Globo para fazer 
streaming durante a Olimpíada.  
A companhia também trabalha em 
parceria com o YouTube no desen-
volvimento de uma solução para 
melhorar a capacidade de produ-
ção dos usuários do site no Brasil.  
“Os modelos de negócio em OTT de-
vem considerar a família de devices 
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nantes que quero alcançar e o tráfe-
go de CDN”, concluiu o palestrante.
Nesse novo contexto, a segurança 

em ambientes digitais, IoT e OTT são 
cada vez mais importantes.  Com os 
protocolos da indústria migrando 
para IP, a vulnerabilidade dos dis-

O Diretor de Marketing Setorial, 
Mídia e Entretenimento da Akamai 
Technologies, Shane Keats, afirma que 
o  mercado de serviços OTT está cada 
vez mais acirrado, no entanto, com as 
projeções globais de receitas chegando 
aos US$ 100 bi até 2020, é esperado 
que a concorrência se torne ainda 
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80 anos da Radio Nacional

Assim como no ano passado, a SET homenageou os 
pioneiros da radiodifusão brasileira neste 28 Congresso 
SET. Desta vez, o motivo da celebração foram os 80 anos 
da Rádio Nacional, uma das mais importantes emissoras 
da história da comunicação no país.

André Barbosa foi o responsável por receber nomes 
como, Salomão Ésper, Miton Parron e Luiz Magliocca 
que fazem parte da história do veículo e da história do 
rádio no Brasil. A sessão começou com a fala de Parron 
que fez um percurso histórico da emissora, passando 
por programas históricos e publicidades que marca-
ram época. Todos os presentes se emocionaram com a 
apresentação que trouxe arquivos de fotos e vídeos e 
presenteou a plateia com os momentos que marcaram 
a vida daqueles que conviveram com a programação da 
Radio Nacional. 

Parron narrou a his-
tória da fundação da 
emissora que surgiu 
na vertente de dois 
caminhos tortuosos.  
A primeira surgiu com 
o grupo “A Noite” de 
Roberto Irineu Mari-

nho. A segunda vertente da historia é a radio Phi-
lips, fundada em março de 1930 pela empresa que 
fabricava lâmpadas e receptores.

A explanação de Parron foi uma aula de história, 
daqueles que apenas quem a viveu ou conversou 
diretamente com os protagonistas dessa história 
pode contar. A holandesa Philips, ao apoiar os lega-
listas na Revolução Constitucionalista de 1932, viu 
que era hora de se desfazer da rádio no momento 
em que seus produtos foram boicotados em São 
Paulo. Com a compra da rádio pelo Grupo A Noite, 
surgiu a Radio Nacional. 

A Radio Nacional, encampada pelo Governo Fe-
deral em 1934, veio a se tornar modelo e padrão 
de radiodifusão para outras emissoras brasileiras e 
até mesmo estrangeiras. Foi a primeira emissora a 
formar uma redação própria para produção e divul-

gação de noticias. 
O elenco artístico da Radio Nacional nunca foi igualado 

por nenhuma emissora de sua época ou depois dela. No-
mes que marcaram a dramaturgia e a música brasileira. 

A Nacional só perdeu seu encanto e glamour quando 
a televisão se torna popular e passa a ser o veículo de 
maior influência. Hoje, na opinião de Parron, o rádio está 
mal direcionado, mal orientado e por isso perdeu o seu 
glamour, mas não a sua importância e relevância. O equi-
líbrio na programação é que fez e faz o sucesso do rádio.  
“A rádio não perde qualidade quando mistura informa-
ção e entretenimento, mas perde muito quando seg-
menta”, mas o que definitivamente contribuiu para o de-
clínio da emissora foi a Ditadura Militar a partir do golpe 
de 1964. A apresentação de Parron certamente foi um 
dos momentos memoráveis do congresso da SET 2016. 

Em seguida, falou Salomão Ésper, um dos nomes mais 
representativos do radiojornalismo brasileiro. Ésper ini-
ciou a carreira como locutor na Rádio Cruzeiro do Sul,  

em 1948. Depois de 
quatro anos, foi para a 
Rádio América, que per-
tencia ao Grupo Ban-
deirantes, onde ocu- 
pou o cargo de supe-
rintendente por vários 
anos. Suas histórias 
levaram a plateia aos 
risos e também à emo-
ção, pois foram ao mes-
mo tempo engraçadas 
e nostálgicas, de um 
tempo que certamente 
não existe mais. n

Salomão Ésper, Luiz 
Magliocca e Miton 

Parron após uma 
sessão de homenagem 

à rádio, que faz parte 
da história do Brasil

Sessão homenageia a evolução da Rádio Nacional 
e como esta evoluiu junto às pessoas e às suas relações 
com as novas tecnologias e hábitos
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SET e Unesp celebram parceria no SET EXPO 2016

A Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET) 
e a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(Unesp) firmaram um acordo para promover o intercâm-
bio de experiências entre a comunidade acadêmica e os 
profissionais do mercado de radiodifusão. A parceria foi 
oficializada na noite do dia 29/08, durante o SET EXPO 
2016, em cerimônia que contou com a presença do reitor 
da universidade, Prof. Dr. Júlio Cezar Durigan.

“Esse convênio é muito importante para a Unesp, 
porque proporciona uma interação com quem está no 

mercado de radiodifusão produzindo equipamentos so-
fisticados todos os dias. Gente que, ao mesmo tempo, 
precisa da comunicação e da criatividade de quem está 
na universidade. Não é à toa que a TV Unesp foi convi-
dada. Ela tem gente que pensa, que pode inovar. A SET 
está interessada na parceria justamente por causa disso, 
porque podem surgir boas ideias e novas criações, dada 
a qualidade dos trabalhos que podem ser feitos com os 
nossos alunos e com os nossos servidores da área de co-
municação da TV Unesp”, frisou Durigan, após a assina-
tura do convênio.

O presidente da SET, Olímpio José Franco, também ce-
lebrou a parceria: “Para a SET é importante ter a parceria 
com a Unesp porque eles têm cursos que são correlatos 
ao nosso setor, e alunos e professores que podem inte-
ragir conosco acessando os nossos conteúdos, os nossos 
eventos. Nós também aprendemos com isso, é gente jo-
vem quem vem para dentro da sociedade. Então, é uma 
relação em que todos ganham. Para nós é uma honra ter 
a Unesp conosco colaborando”.

Desde 2013, a UNESP tem colaborado com matérias 
para a Revista da SET, tanto nos Congressos (regionais e 
SET EXPO), como nas salas de aulas por parte dos alunos 
da Unesp. Agora, a parceria avança com produções para 
a TV e a Rádio da universidade.

Objetivos do convênio
Um dos objetivos do convênio é proporcionar aos alu-

nos de comunicação da universidade contato com as 
inovações tecnológicas disponíveis no mercado de pro-

dução de televisão brasileiro que não são 
contempladas durante a fase de gradua-
ção. Em parceria com o Prof. Dr. Fernando 
Carlos Moura, editor-chefe da Revista da 
SET, os alunos envolvidos no projeto foram 
e serão convidados a produzirem matérias 
para a revista sobre temas que tratam so-
bre produtos, rotinas de produção, inova-
ções em sistemas de captação (como o 4K 
e 8K) pós-produção e transmissão de con-
teúdos. Para tanto, o docente responsável, 
Prof. Dr. Francisco Machado Filho (Unesp/
Bauru), irá receber a pauta dos editores da 
revista e ministrará uma aula sobre o de-
terminado assunto. Caso o professor não 
se sinta apto, irá convidar um profissional 

da SET para passar aos alunos o conhecimento necessá-
rio para realização da matéria. A melhor matéria produ-
zida será publica na Revista da SET. n

Convênio gerará conteúdo para ser publicado na Revista da SET e veiculado na TV Unesp, abrindo portas 
do mercado aos alunos da universidade e oferecendo oportunidade de pesquisa aos associados da entidade

Olímpio Franco (SET) e Júlio Durigan (Unesp), assinam 
convênio de cooperação que analisará, entre outras 
coisas, a nova estrutura de difusão de conteúdos 
audiovisuais que gerou novas oportunidades providas 
pela inclusão de novas tecnologias nos processos 
de produção, proporcionando às emissoras de televisão, 
a viabilidade econômica necessária para que estas 
permaneçam generalistas e continuem a desempenhar 
seu papel dentro dos regimes democráticos

Equipe de reportagem a TV Unesp entrevista o reitor 
da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(Unesp), Prof. Dr. Júlio Cezar Durigan, após a assinatura 
do convênio com a SET
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positivos nas emissoras aumenta. 
Preocupações com segurança em 
ambientes digitais e pirataria foram 
debatidos em sessão moderada por 
Oripide Cilento Filho. 
George Almeida, engenheiro da Cis-

co, abordou os desafios e as neces-
sidades de se pensar em segurança 
para aplicações em IoT (Internet of 
Things) e elencou os desafios em 
relação à segurança destes dispositi-
vos. “Os vírus, quando surgiram, nos 
anos 90, não tinham objetivos espe-
cíficos. Hoje, temos as APT’s (Amea-
ças Persistentes Avançadas), muitas 
vezes direcionadas especificamente 
a certos mercados, visando obter in-
formações sigilosas e lucro. Com a 
proliferação dos dispositivos de IoT, 
as APT’s se tornam ameaças cada dia 
mais constantes”.
No mercado de broadcast, com os 

protocolos da indústria migrando 
para IP, a vulnerabilidade dos dispo-
sitivos aumenta. Por isso, segundo 
Almeida, “a Cisco vem trabalhando, 
junto com outros parceiros, em um 
framework para proteção de aplica-
ções IoT que se baseia em autentica-
ção, autorização, política de controle 
e política de análise, que permitam 
visibilidade e controle. É preciso sa-
ber quem está se conectando (auten-
ticação), para poder diferenciar um 
usuário interno de um atacante. Para 
isso, desenvolvemos uma política de 
acesso consolidada, que permite se-

parar cada tipo de conexão. É impor-
tante, também, usar um firewall que 
ofereça visibilidade. É preciso traba-
lhar com dados inteligentes e iden-
tificar os protocolos com os quais 
você trabalha, automaticamente e 
de forma passiva, para podermos 
controlar-los. O firewall deve ter a 
capacidade de evitar que comandos 
inesperados ajam”.
Miriam Von Zuben, analista sênior 

do CERT (Computer Emergency Res-
ponse) e principal mantenedora da 
cartilha de segurança do Comitê 
Gestor da Internet, afirmou que os 
scans são responsáveis por 54% das 
notificações que recebe a instituição 
e apontou uma evolução de scans 
porta 23/TCP. “Cada vez mais te-
mos equipamentos conectados. Um 
dos grandes problemas é que não 
existe preocupação com segurança 
nesses equipamentos. Uma das no-
tificações que o CERT.br recebeu em 
2015 foi uma câmera de segurança 
que estava hospedando phishing. 
Era uma empresa que, quando en-
tramos em contato, não acreditou 
que a sua câmera estivesse sendo 
invadida. Não há um trabalho sen-
do feito para melhorar a segurança 
dos equipamentos. A maioria das 
empresas não têm essa preocupa-
ção para restringir a vulnerabilidade 
de um produto a oferecer acesso 
a uma rede Wi-Fi. Só se pensa em 
reduzir os custos dos dispositivos.  

As universidades e os cursos acadê-
micos também precisam incluir con-
ceitos de programação segura logo 
nos primeiros anos de seus cursos.  
Os usuários comuns e os administra-
dores de rede também precisam de-
mandar segurança dos fabricantes.”
Gabriel Harmann, diretor de vendas 

Brasil da Irdeto falou sobre proteção 
de mídia e monitoramento online de 
pirataria. “Existe um crescimento glo-
bal de serviços de OTT no mundo. 
Suportar esse crescimento de dispo-
sitivos e navegadores OTT do mer-
cado requer um suporte que evite a 
fragmentação DRM. Cada fabricante 
tem o seu dispositivo DRM. 
Os piratas estão evoluindo e adap-

tando os seus métodos de invasão 
para caixas de OTT. Esses sites têm 
evoluído muito. É necessário comba-
ter a pirataria, educando o consumi-
dor e protegendo conteúdos com su-
portes Multi-DRM. A estratégia deve 
ser proativa. A pirataria aumenta os 
preços e gera desemprego. Há dois 
anos, a Irdeto fechou uma parceria 
com o Alibaba.com para detectar dis-
positivos que podem ser vendidos 
para pirataria. Essas colaborações 
entre empresas também são impor-
tantes”, finalizou.
Reinaldo Ferraz, especialista em de-

senvolvimento WEB da W3C Brasil, fa-
lou de aplicações em HTML5 para in-
teração com a TV Digital e da atuação 
do órgão na elaboração de padrões 
de internet abertos e livres. “O W3C 
tem um grupo específico para discutir 
aplicações de WebTV cada dia mais 
interoperáveis. Na documentação da 
W3C, está expresso que não se pode 
acessar a câmera ou o dispositivo 
do usuário sem a permissão dele.  
A quantidade de tráfego de vídeo so-
bre IP em 2020 será 82% do consu-
mo de tráfego de Internet. Em 2015, 
esse valor era de 70%, segundo a Cisco.  
O usuário está se tornando protago-
nista na Web. É importante considerar 
essa evolução. Ela é mais um aspec-
to do conceito de IoT. Participem da 
construção de padrões no W3C. É 
fundamental que todos os interesses 
sejam garantidos nesse processo.” n
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positivos nas emissoras aumenta. 
Preocupações com segurança em 
ambientes digitais e pirataria foram 
debatidos em sessão moderada por 
Oripide Cilento Filho. 
George Almeida, engenheiro da Cis-

co, abordou os desafios e as neces-
sidades de se pensar em segurança 
para aplicações em IoT (Internet of 
Things) e elencou os desafios em 
relação à segurança destes dispositi-
vos. “Os vírus, quando surgiram, nos 
anos 90, não tinham objetivos espe-
cíficos. Hoje, temos as APT’s (Amea-
ças Persistentes Avançadas), muitas 
vezes direcionadas especificamente 
a certos mercados, visando obter in-
formações sigilosas e lucro. Com a 
proliferação dos dispositivos de IoT, 
as APT’s se tornam ameaças cada dia 
mais constantes”.
No mercado de broadcast, com os 

protocolos da indústria migrando 
para IP, a vulnerabilidade dos dispo-
sitivos aumenta. Por isso, segundo 
Almeida, “a Cisco vem trabalhando, 
junto com outros parceiros, em um 
framework para proteção de aplica-
ções IoT que se baseia em autentica-
ção, autorização, política de controle 
e política de análise, que permitam 
visibilidade e controle. É preciso sa-
ber quem está se conectando (auten-
ticação), para poder diferenciar um 
usuário interno de um atacante. Para 
isso, desenvolvemos uma política de 
acesso consolidada, que permite se-

parar cada tipo de conexão. É impor-
tante, também, usar um firewall que 
ofereça visibilidade. É preciso traba-
lhar com dados inteligentes e iden-
tificar os protocolos com os quais 
você trabalha, automaticamente e 
de forma passiva, para podermos 
controlar-los. O firewall deve ter a 
capacidade de evitar que comandos 
inesperados ajam”.
Miriam Von Zuben, analista sênior 

do CERT (Computer Emergency Res-
ponse) e principal mantenedora da 
cartilha de segurança do Comitê 
Gestor da Internet, afirmou que os 
scans são responsáveis por 54% das 
notificações que recebe a instituição 
e apontou uma evolução de scans 
porta 23/TCP. “Cada vez mais te-
mos equipamentos conectados. Um 
dos grandes problemas é que não 
existe preocupação com segurança 
nesses equipamentos. Uma das no-
tificações que o CERT.br recebeu em 
2015 foi uma câmera de segurança 
que estava hospedando phishing. 
Era uma empresa que, quando en-
tramos em contato, não acreditou 
que a sua câmera estivesse sendo 
invadida. Não há um trabalho sen-
do feito para melhorar a segurança 
dos equipamentos. A maioria das 
empresas não têm essa preocupa-
ção para restringir a vulnerabilidade 
de um produto a oferecer acesso 
a uma rede Wi-Fi. Só se pensa em 
reduzir os custos dos dispositivos.  

As universidades e os cursos acadê-
micos também precisam incluir con-
ceitos de programação segura logo 
nos primeiros anos de seus cursos.  
Os usuários comuns e os administra-
dores de rede também precisam de-
mandar segurança dos fabricantes.”
Gabriel Harmann, diretor de vendas 

Brasil da Irdeto falou sobre proteção 
de mídia e monitoramento online de 
pirataria. “Existe um crescimento glo-
bal de serviços de OTT no mundo. 
Suportar esse crescimento de dispo-
sitivos e navegadores OTT do mer-
cado requer um suporte que evite a 
fragmentação DRM. Cada fabricante 
tem o seu dispositivo DRM. 
Os piratas estão evoluindo e adap-

tando os seus métodos de invasão 
para caixas de OTT. Esses sites têm 
evoluído muito. É necessário comba-
ter a pirataria, educando o consumi-
dor e protegendo conteúdos com su-
portes Multi-DRM. A estratégia deve 
ser proativa. A pirataria aumenta os 
preços e gera desemprego. Há dois 
anos, a Irdeto fechou uma parceria 
com o Alibaba.com para detectar dis-
positivos que podem ser vendidos 
para pirataria. Essas colaborações 
entre empresas também são impor-
tantes”, finalizou.
Reinaldo Ferraz, especialista em de-

senvolvimento WEB da W3C Brasil, fa-
lou de aplicações em HTML5 para in-
teração com a TV Digital e da atuação 
do órgão na elaboração de padrões 
de internet abertos e livres. “O W3C 
tem um grupo específico para discutir 
aplicações de WebTV cada dia mais 
interoperáveis. Na documentação da 
W3C, está expresso que não se pode 
acessar a câmera ou o dispositivo 
do usuário sem a permissão dele.  
A quantidade de tráfego de vídeo so-
bre IP em 2020 será 82% do consu-
mo de tráfego de Internet. Em 2015, 
esse valor era de 70%, segundo a Cisco.  
O usuário está se tornando protago-
nista na Web. É importante considerar 
essa evolução. Ela é mais um aspec-
to do conceito de IoT. Participem da 
construção de padrões no W3C. É 
fundamental que todos os interesses 
sejam garantidos nesse processo.” n

Set/Out 2016  |  REVISTA DA SET   69

HOT SESSION: O futuro da TV aberta no Brasil

Na “HOT SESSION” moderada por Liliana Nakonechnyj,  
um dos principais temas discutidos foi qual o futuro da 
TV aberta. Skip Pizzi, representante da NAB, discorreu 
sobre como os Estados Unidos está tratando a evolução 
da TV broadcasting frente a estes desafios. A ação mais 
efetiva foi o desenvolvimento do padrão ATSC 3.0. 

O novo padrão vem para substituir a versão 1.0 desen-
volvida e implantada na década de 1990. A solução an-
terior focava a qualidade da imagem nos receptores de 
tela grande nas residências americanas. “O novo padrão 
está focado na mobilidade e isso é uma mudança signi-
ficativa”, ressaltou Pizzi. 

A realidade do mercado 
americano mostra como a 
TV broadcasting foi força-
da a se atualizar. A TV paga 
vem perdendo assinantes 
que optam apenas pelo 
acesso a internet; 17% dos 
domicílios contam apenas 
com TV pelo ar, o que é 
considerado um fator po-

sitivo, pois apenas no último ano houve um crescimento 
de 15% na audiência, e o número de pessoas que utilizam 
a internet com vídeos sob demanda (VoD) e por strea-
ming também vem crescendo. Ou seja, não restava à TV 
americana outra opção  a não ser evoluir.

No Japão, o cenário da radiodifusão em termos de pe-
netração e audiência é muito parecido com o Brasil. Ma-
sayuki Ito, representante da emissora pública japonesa, 
NHK ressaltou o percurso evolutivo da TV japonesa, que 
tem, na TV aberta, o foco principal de suas ações. Hoje, 
no país, 60,2% da população consome TV aberta. Ape-
sar de 95% das casas possuírem conexão à internet, a 
televisão pelo ar ainda reina absoluta na distribuição de 
conteúdo. Porém, sensíveis às mudanças que a conver-
gência vem impondo, o 
Japão desenvolveu um 
sistema híbrido de tele-
visão, o Hybridcast, uma 
plataforma híbrida de 
transmissão que utiliza 
tanto o broadcast quanto 
o broadband na disponi-
bilização do conteúdo. 

Além disso, a NHK vem realizando testes para o desen-
volvimento do padrão 8K em sinal aberto. Para o Brasil, 
não há dúvidas de que será necessária uma evolução 
em nosso sistema que permita acompanhar as rápidas 
mudanças.

Ana Eliza (SET/Globo) ressaltou essas mudanças: consu-
mo de conteúdo móvel de alta qualidade, mudança dos 
hábitos de consumo da audiência, conteúdo em Ultra HD 
e utilização eficiente do espectro. Para Eliza, o Brasil vive 
um momento de reflexão e de planejamento para o futu-
ro da televisão terrestre em nosso país. “Eu acho que nos 
temos muito que aprender com os países que estão mais 
avançados e penso que este congresso é o início do tra-
balho efetivo para uma evolução da TV aberta. Da SET po-
dem nascer propostas concretas para que a TV aberta con-
tinue a gratuita, relevante, atrativa e esta Hot Session é um 
convite para que a SET seja protagonista nesta história”. n

A competição com outros serviços de entrega de conteúdo e a constante redução do uso do espectro são pontos 
comuns entre os mercados broadcating. A sessão apresentou a experiência de outros países na evolução 
da TV aberta, no caso, a experiência dos Estados Unidos e do Japão

Sessão debate se, em alguns anos, a TV digital terrestre 
terá substituído a TV analógica ao redor do mundo, com 
suas imagens de alta definição, e se acaba aí a evolução 
da TV aberta terrestre. Nesse ponto, pergunta-se se faz 
sentido planejar uma futura geração de TV terrestre que 
contemple os novos desenvolvimentos como o 4k e o HDR 
e que seja facilmente recebida em dispositivos pessoais

Skip Pizzi, diretor Sênior 
para Tecnologias de Novas 
Mídias - Associação Nacional 
de Emissoras, em Washington, 
DC, Estados Unidos

Masayuki Ito, diretor 
substituto - Divisão de 

Tecnologia de Transmissão 
do Ministério do Interior e de 

Comunicações do Japão

©
 Fo

to
: F

ot
o A

nd
ré

s

©
 Fo

to
: F

ot
o A

nd
ré

s

©
 Fo

to
: F

ot
o A

nd
ré

s



Diretoria

70   REVISTA DA SET  |  Set/Out 2016

DIRETORIA DA SET BIÊNIO 2014/2016
A Diretoria da SET é composta por profissionais que atuam nas diversas áreas 

relacionadas com a criação e distribuição de conteúdo, sendo eleitos pelos associados SET, 
em assembleia geral ordinária realizada a cada dois anos.

DIRETORIAS OPERACIONAIS - EDITORIAL 
Diretor: Valderez de A. Donzelli 
Vice Diretor: Valdecir Becker 

DIRETORIAS OPERACIONAIS - ENSINO
Diretor: José Frederico Rehme 
Vice Diretor: José Raimundo Cristóvam  

DIRETORIAS OPERACIONAIS 
- EVENTOS
Diretor: Vanessa Lima 
Vice Diretor: Marcio Pinto Pereira 

DIRETORIAS OPERACIONAIS 
- INTERNACIONAL
Diretor: Liliana Nakonechnyj 
Vice-diretor: Nelson Faria Jr.

DIRETORIAS OPERACIONAIS 
- MARKETING 
Diretor: Claudio Younis 
Vice-Diretor: Daniela H. M. e Souza  

DIRETORIAS OPERACIONAIS 
- TECNOLOGIA
Diretor: Carlos Fini 
Vice-Diretor: José Dias  

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- CINEMA DIGITAL
Diretor: Celso de Araujo 
Vice-Diretor: Alex Pimentel 

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- INTERATIVIDADE
Diretor: David Britto
Vice-Diretor: Fabio Eduardo Angeli 

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- PRODUÇÃO DE CONTEÚDO  
Diretor: Raymundo Barros 
Vice-Diretor: Paulo Kaduoka 

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- INDUSTRIAL
Diretor: Luiz B. Polak Padilha 
Vice-Diretor: Yasutoshi Miyoshi 

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - RÁDIO
Diretor: Marco Tulio 
Vice-Diretor: Eduardo Cappia 

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - TV ABERTA
Diretor: Fernando Ferreira 
Vice-Diretor: José Marcelo Amaral 

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- TV POR ASSINATURA E NOVAS MÍDIAS
Diretor: Antônio João Filho
Vice-Diretor: Rodrigo Arnaut 

DIRETORIA REGIONAL - NORTE
Diretor: Nivelle Daou Junior 
Vice-Diretor: Ricardo Alberto P. Salles 

DIRETORIA REGIONAL - NORDESTE
Diretor: Esdras Miranda de Araújo 
Vice-Diretor: Luiz Carlos de Melo Gurgel  

DIRETORIA REGIONAL - CENTRO OESTE
Diretor: Emerson José Weirich
Vice-Diretor: Paulo Ricardo Balduino 

DIRETORIA REGIONAL - SUDESTE
Diretor: Paulo Roberto M. Canno 
Vice-Diretor: Geraldo Cardoso de Melo  

DIRETORIA REGIONAL - SUL
Diretor: Ivan Miranda 
Vice-Diretor: Caio Augusto Klein

GALERIA DOS FUNDADORES
AMPLEX - CERTAME - EPTV/CAMPINAS - GLOBOTEC - JVC/TECNOVÍDEO - LINEAR - LYS ELETRONIC
PHASE - PLANTE - RBSTV - REDE GLOBO - REDE MANCHETE - SONY - TEKTRONIX - TELAVO

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

PRESIDÊNCIA 
Presidente: Olímpio José Franco

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

DIRETORIA EXECUTIVA 
Diretor Executivo: José Munhoz

CONSELHO DE EX-PRESIDENTES 
Conselheiro: Adilson Pontes Malta

Conselheiro: Carlos Eduardo de Oliveira Capellão
Conselheiro: Fernando Bittencourt

Conselheiro: José Munhoz
Conselheiro: Liliana Nakonechnyj

Conselheiro: Olímpio Franco
Conselheiro: Roberto Dias Lima Franco

CONSELHO FISCAL 
Conselho Fiscal: Antonio C. de Assis Brasil 

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

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



Diretoria

70   REVISTA DA SET  |  Set/Out 2016

DIRETORIA DA SET BIÊNIO 2014/2016
A Diretoria da SET é composta por profissionais que atuam nas diversas áreas 

relacionadas com a criação e distribuição de conteúdo, sendo eleitos pelos associados SET, 
em assembleia geral ordinária realizada a cada dois anos.

DIRETORIAS OPERACIONAIS - EDITORIAL 
Diretor: Valderez de A. Donzelli 
Vice Diretor: Valdecir Becker 

DIRETORIAS OPERACIONAIS - ENSINO
Diretor: José Frederico Rehme 
Vice Diretor: José Raimundo Cristóvam  

DIRETORIAS OPERACIONAIS 
- EVENTOS
Diretor: Vanessa Lima 
Vice Diretor: Marcio Pinto Pereira 

DIRETORIAS OPERACIONAIS 
- INTERNACIONAL
Diretor: Liliana Nakonechnyj 
Vice-diretor: Nelson Faria Jr.

DIRETORIAS OPERACIONAIS 
- MARKETING 
Diretor: Claudio Younis 
Vice-Diretor: Daniela H. M. e Souza  

DIRETORIAS OPERACIONAIS 
- TECNOLOGIA
Diretor: Carlos Fini 
Vice-Diretor: José Dias  

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- CINEMA DIGITAL
Diretor: Celso de Araujo 
Vice-Diretor: Alex Pimentel 

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- INTERATIVIDADE
Diretor: David Britto
Vice-Diretor: Fabio Eduardo Angeli 

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- PRODUÇÃO DE CONTEÚDO  
Diretor: Raymundo Barros 
Vice-Diretor: Paulo Kaduoka 

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- INDUSTRIAL
Diretor: Luiz B. Polak Padilha 
Vice-Diretor: Yasutoshi Miyoshi 

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - RÁDIO
Diretor: Marco Tulio 
Vice-Diretor: Eduardo Cappia 

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - TV ABERTA
Diretor: Fernando Ferreira 
Vice-Diretor: José Marcelo Amaral 

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- TV POR ASSINATURA E NOVAS MÍDIAS
Diretor: Antônio João Filho
Vice-Diretor: Rodrigo Arnaut 

DIRETORIA REGIONAL - NORTE
Diretor: Nivelle Daou Junior 
Vice-Diretor: Ricardo Alberto P. Salles 

DIRETORIA REGIONAL - NORDESTE
Diretor: Esdras Miranda de Araújo 
Vice-Diretor: Luiz Carlos de Melo Gurgel  

DIRETORIA REGIONAL - CENTRO OESTE
Diretor: Emerson José Weirich
Vice-Diretor: Paulo Ricardo Balduino 

DIRETORIA REGIONAL - SUDESTE
Diretor: Paulo Roberto M. Canno 
Vice-Diretor: Geraldo Cardoso de Melo  

DIRETORIA REGIONAL - SUL
Diretor: Ivan Miranda 
Vice-Diretor: Caio Augusto Klein

GALERIA DOS FUNDADORES
AMPLEX - CERTAME - EPTV/CAMPINAS - GLOBOTEC - JVC/TECNOVÍDEO - LINEAR - LYS ELETRONIC
PHASE - PLANTE - RBSTV - REDE GLOBO - REDE MANCHETE - SONY - TEKTRONIX - TELAVO

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

PRESIDÊNCIA 
Presidente: Olímpio José Franco

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

DIRETORIA EXECUTIVA 
Diretor Executivo: José Munhoz

CONSELHO DE EX-PRESIDENTES 
Conselheiro: Adilson Pontes Malta

Conselheiro: Carlos Eduardo de Oliveira Capellão
Conselheiro: Fernando Bittencourt

Conselheiro: José Munhoz
Conselheiro: Liliana Nakonechnyj

Conselheiro: Olímpio Franco
Conselheiro: Roberto Dias Lima Franco

CONSELHO FISCAL 
Conselho Fiscal: Antonio C. de Assis Brasil 

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

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

Explore Novas Fronteiras na América
Latina com o SES-10 — 67° Oeste

Com lançamento agendado para o último trimestre de 2016, o SES-10 
vai oferecer cobertura de alta potência em banda Ku para a América 
Latina, um continente de demanda latente por conteúdo e contectividade. 

De um lado, os clientes procuram por acesso à distribuição de vídeo e 
conexão de dados  de maneira simples, confiável e acessível. Do outro,
o satélite da SES com cobertura do México à Argentina pronto para 
proporcionar um mundo de possibilidades para DTH, broadcasting 
e conectividade de dados.

Visite: www.ses.com
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As melhores soluções no mercado de Broadcast, 
Broadband, Telecomunicações e Segurança.

VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTA. PROJETOS COMPLETOS, 
TREINAMENOS, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS CRIATIVOS.

Leve e portátil

Que o mochilink DMNG PRO 180 
da Aviwest já vem com  
2 encoders e pode ser controlado 
via smartphone? E que também 
possui canal de retorno IFB, 
saída ASI-TS, suporte a vários 
protocolos IP, alimenta qualquer 
tipo de modulador de satélite e é 
utilizado por grandes emissoras 
em toda Europa?

Transmissão simultânea via satélite 
e conexão terrestre 3g/4g.

Entrada para até 8 chips de dados.

Contate a Video Systems e conheça as vantagens de  
comprar ou locar o DMNG PRO 180:

V O C Ê  S A B I A ?

Certificado pela ANATEL

Temos um desconto imperdível nas unidades utilizadas 
nas Olimpíadas 2016. Aproveite!


