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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 
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A SET, associação que representa o setor da radiodifusão no Brasil, convida a 
sua empresa para fazer parte do mais importante evento de broadcast e novas 
mídias da América Latina: o SET EXPO 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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A REVISTA DA SET (ISSN 1980-2331) é uma publicação 
da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET)  
dirigida aos profissionais que trabalham em redes co-
merciais, educativas e públicas de rádio e televisão, 
estúdios de gravação, universidades, produtoras de 
vídeo, escolas técnicas, centros de pesquisas e agên-
cias de publicidade.
A REVISTA DA SET é distribuída gratuitamente. 
Os artigos técnicos e de opinião assinados nesta edi-
ção não traduzem necessariamente a visão da SET, 
sendo responsabilidade dos autores.
Sua publicação obedece ao propósito de estimular o 
intercâmbio da engenharia e de refletir diversas ten-
dências do pensamento contemporâneo da Engenha-
ria de Televisão brasileira e mundial.

Realização

Quando assumi a gestão da SET como Pre-
sidente estava claro que os desafios se-
riam muitos, mas estes últimos anos mar-

caram certamente a historia da Televisão. Mudou 
muito o cenário, e continuará mudando, tanto 
que por vezes é difícil entender o percurso certo 
dessas mudanças. Há menos de uma década, a 
distribuição de conteúdos audiovisuais via strea-
ming era impensável. Hoje, tornou-se realidade.
Há cerca de  10 anos o mundo broadcast parecia 
partir para soluções em 3D e hoje debatemos se 
o 4K é uma opção ou temos de embarcar para 
soluções 8K. Entretanto o processo de desliga-
mento analógico da TV de fato está começando 
a acontecer este ano. Sabemos dos perigos da 
interferência com o sinal 4G/LTE e ainda procu-
ramos soluções.
Nesse marco, a SET continua a mostrar a sua es-
sência, continua a contribuir para o desenvolvi-
mento do broadcast brasileiro. Como disse na ce-
rimônia de abertura do SET EXPO 2016, “estamos 
com bastante atividades e atuantes no nosso se-
tor e temos cumprido nossa missão como uma 
sociedade de engenharia e de temas técnicos, 
operacionais e de negócios que é difundir conhe-
cimento e elevar o nível tecnológico do setor”.
Meu mandato se enquadrou em anos de muitas 
transformações, transformações que não acaba-

ram e que, sem dúvida, continuarão. Por isso, a 
fim de garantir a sobrevivência das transmissões 
terrestres da TV Aberta é fundamental possuir 
canais disponíveis para as futuras transmissões 
em UHDTV. Exige-se planejamento prévio dos ca-
nais, evitando-se assim o saturamento do espec-
tro e inviabilizar as transmissões futuras. 
Nesta edição da Revista da SET colocamos a seu 
dispor a segunda parte da cobertura especial do 
SET EXPO 2016 e do Congresso SET, onde foram 
debatidos os principais temas da indústria com 
ênfase nas novas plataformas de distribuição de 
conteúdos audiovisuais. Ainda entregamos a pri-
meira parte da cobertura realizada em Amsterdã, 
na edição 2016 do IBC.
Em virtude de eu ter assumido a Superinten-
dência da SET no inicio de Outubro, o Fernando 
Bittencourt assumiu a presidência da SET até o 
final de 2016. A Liliana Nakonechnyj tomará pos-
se do seu mandato a partir de 1/1/2017.
Mas com certeza continuaremos nos encontran-
do nos eventos e na SET, pois é uma  entidade 
que há  várias décadas faz parte da minha vida.

Boa leitura!

 
Olímpio José Franco

Q
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SET News

N
o lançamento do SET EXPO 
2017, em encontro que reu-
niu dezenas de expositores 
brasileiros e internacionais 

no Expo Center Norte, a diretoria da 
SET apresentou o processo de co-
mercialização e escolha dos estandes 
da feira. A primeira fase da comer-
cialização teve início, formalmente, 
na quarta-feira, 19 de outubro e se 
estenderá até novembro.
Uma das principais novidades do 

SET EXPO 2017 será a realização si-
multânea do SET EXPO e da Con-
venção AES Brasil 2017. A direção 
da SET e da AES Brasil apresenta-

ram a planta da feira e dos espaços 
a serem comercializados por ambos 
organizadores e os seus novos pro-
gramas de patrocínio. A união das 
exposições preencherá a totalidade 
do Pavilhão Vermelho 1 e 2 do Expo 
Center Norte.
Os representantes da SET explicaram 

as principais características do SET 
EXPO 2017 e sinalizaram que, até o 
dia 26 de outubro, seria possível en-
viar os pedidos de pré-reservas para 
a reunião de definição da posição que 
cada estande ocupará na feira.
Esse encontro para definir a po-

sição dos estandes ocorreu no dia  

3 de novembro, encerrando assim a 
primeira fase de vendas do evento.  
O início da segunda fase de comer-
cialização dos estandes e a divulga-
ção do primeiro mapa da exposição, 
já com o posicionamento definitivo 
dos primeiros estandes comercializa-
dos, ocorreram no dia 7 de novem-
bro de 2016.

Parceria SET e AES Brasil
Claudio Younis, diretor de Marke-

ting da SET explicou a parceria que 
permite que duas associações tra-
balhem juntas e “os eventos sejam 
independentes”. Com esta mudan-
ça, a AES Brasil Expo e o SET EXPO 
poderão ter um público de mais de  
18 mil pessoas em 2017.
Os principais motivadores da par-

ceira são a complementaridade e a 
sinergia das entidades entre seus 
segmentos de atuação e públicos. 
Juntos, os eventos terão mais de 
200 expositores representando mais 
de 500 marcas nacionais e interna-
cionais, devendo atrair 18.000 par-
ticipantes e movimentar mais de  
50 milhões de dólares. “Esta parceria 
cria o principal ponto de encontro e 
fórum de discussões da indústria de 

A SET realizou, no Expo Center Norte, o lançamento e o início 
da primeira fase de vendas dos estandes da maior feira 
de broadcast e novas mídias da América Latina, que, em 2017, 
ocorrerá entre os dias 21 e 24 de agosto, no Pavilhão Vermelho 
do centro de exposições localizado na capital paulista. O encontro 
marcou, também, o anuncio de uma parceria inédita do SET EXPO com a AES 
Brasil Expo para a realização dos eventos em conjunto no próximo ano

Lançamento oficial do SET EXPO 2017
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ticipantes e movimentar mais de  
50 milhões de dólares. “Esta parceria 
cria o principal ponto de encontro e 
fórum de discussões da indústria de 

A SET realizou, no Expo Center Norte, o lançamento e o início 
da primeira fase de vendas dos estandes da maior feira 
de broadcast e novas mídias da América Latina, que, em 2017, 
ocorrerá entre os dias 21 e 24 de agosto, no Pavilhão Vermelho 
do centro de exposições localizado na capital paulista. O encontro 
marcou, também, o anuncio de uma parceria inédita do SET EXPO com a AES 
Brasil Expo para a realização dos eventos em conjunto no próximo ano

Lançamento oficial do SET EXPO 2017
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mídia e audiovisual da América Lati-
na”, observou Claudio Younis.
“Nós queremos que cada vez mais 

o evento extrapole o mercado brasi-
leiro e continue avançando para con-
tinuar sendo o maior evento da Amé-
rica Latina em áudio, vídeo e novas 
mídias”, afirmou Younis, e reforçou, 
“pensamos em unificar os públicos 
da AES e da SET com eventos para 
trabalharmos em parceria e ganhar-
mos com as sinergias das duas as-
sociações”.
O 29º Congresso de Tecnologia terá 

novamente quatro dias e será distri- 
buído em múltiplas salas do Centro 
de Convenções do Expo Center Nor-
te. Já a Feira de Produtos e Serviços 
ocupará o Pavilhão Vermelho durante 
três dias esperando reunir mais de 
18 mil visitantes, de mais de 30 paí-
ses e cerca de 200 expositores. 
Outra das iniciativas importantes, 

referiu Claudio Younis no lançamento 
do SET EXPO 2017, será o aumen-
to do “SET Estúdio que na próxima 
edição, além de produzir conteúdos 
para os canais de Youtube da SET, 
tentará ser um espaço que possa 

servir para melhorar a visibilidade e 
aumentar a produção audiovisual do 
SET EXPO”.

Política Comercial do SET EXPO
Paulo Galante, gerente de Mídias e 

Patrocínios da SET, lembrou que as 
políticas comerciais e as tabelas de 
preços do SET EXPO e da AES Bra-
sil Expo são similares, uma vez que 
“o preço base para os estandes em 
ambos são os mesmos. Assim, as re-
servas efetuadas no SET EXPO até 26 
de outubro serão agrupadas confor-
me a área total solicitada pelo expo-
sitor. Os grupos de expositores serão 
convocados a participar da escolha 
da localização dos estandes no SET 
EXPO 2017 no dia 3 de novembro na 
sede da SET em São Paulo, confor-
me tabela de horários pré-estabele-
cida pela SET. Na sessão destinada 
a cada grupo, os participantes terão 
sua prioridade de escolha definida 
de acordo com sua classificação no 
Programa Set Fidelidade”.
O executivo da SET afirmou que 

“uma vez encerrada a primeira eta-
pa, as futuras alocações de estandes 

se darão por disponibilidade no mo-
mento da assinatura da reserva e do 
respectivo contrato”.
No evento, alguns dos principais 

players do mercado foram informa-
dos que os preços para as empresas 
que iniciarem seus pagamentos em 
novembro, se mantém no mesmo 
nível de 2016, com o aumento dos 
custos de locação do pavilhão e 
com a maior parte dos fornecedores 
projetando um aumentado de seus 
custos e valores em mais de 6%. 
“Neste ponto, a parceria com a AES 
é fundamental para manter estes va-
lores, porque nos ajudará no rateio 
de custos fixos e contribuindo para 
manter os preços,” afirmou Younis.
Galante disse, ainda, que a tabela 

de preços do SET EXPO tem uma po-
lítica de descontos especiais com um 
desconto de 10% para as empresas 
associadas à SET ou ao IABM. Haverá 
também um desconto para pagamen-
to integral antecipado que pode che-
gar até um 7,3%, sendo que o preço 
do “lançamento do SET EXPO 2017 
é igual ao praticado no ano passado 
para a edição 2016”. n
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SET EXPO mantém níveis 
de negócios, apesar da crise

por Fernando Moura, Isaac Toledo e Gabriel Cortez
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SET Expo                                                Parte II 

COBERTURA ESPECIAL: 
Parte 2N

esta edição da Revista da 
SET (nº 164), apresenta-
mos a segunda parte da 
nossa cobertura especial 

com as principais novidades do  
SET EXPO 2016, a maior Feira de 
Broadcast e Novas Mídias da Amé-
rica Latina, realizada em agosto, no 
Expo Center Norte, em São Paulo.
O balanço do SET EXPO 2016 é po-

sitivo para a diretoria da entidade.  
Paulo Galante, gerente de Mídias e 
Patrocínios da SET, afirmou — no 
lançamento oficial do SET EXPO 
2017, realizado no último dia 19 de 
outubro — que a feira teve uma per-
cepção muito positiva por parte dos 
expositores.
A avaliação foi anunciada median-

te a apresentação de uma pesquisa  

 
 
 
 
 
de satisfação realizada pela SET jun- 
to dos expositores durante o even-
to. A pesquisa, explicou Galante, foi 
respondida por mais de 50% dos 
expositores “mostrando o interes-
se dos expositores em nos ajudar a 
melhorar a feira ano a ano”.
Para ele, “o resultado do even-

to e a percepção global é que foi 
um evento positivo”, mesmo em  
um ano de crise econômica e políti-
ca. “A pesquisa reflete a percepção 
das nossas conversas com os expo-
sitores. De fato, em um nível de 1 a 
6, sendo que 1 era nada satisfeito, 

e 6 era muito satisfeito, a avaliação 
média com relação à infraestrutura 
do pavilhão teve uma média de 5. 
Quanto à segurança, à qualifica-
ção dos visitantes, à organização 
do evento e limpeza em geral, foi 
de 5,0. Com relação ao atendimento 
ao expositor, a média foi de 5,1”.
A planta da feira foi pensada em 

“forma de ilhas, pontas e esquinas 
que nos permitem ter uma distribui-
ção de áreas interessantes por todo 
o pavilhão. Em 2017, já estão defi-
nidas as posições para os parceiros 
institucionais da SET e para o setor 
de StartUps, que em 2017 terá maior 
investimento, com um espaço de 
125m2, informou Galante aos execu-
tivos presentes na Sala Cantareira 2 
do Expo Center Norte. n

Em meio a um  
cenário político  

e econômico  
turbulento, o SET  

EXPO contou com  
a presença de mais  
de 150 expositores, 
que representaram 

cerca de 400 marcas 
da indústria, cujos  

volumes de negócio 
podem superar  

os 40 milhões  
de dólares,  

igualando-se  
volume de negócios 

da edição anterior
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SAM desembarca com um estande próprio no SET EXPO 2016

Um dos principais destaques da empresa no SET EXPO 
foram os switchers de produção Kahuna 9600, os quais 
foram utilizados pela Globosat em seu centro de produ-
ção do SporTV durantes os Jogos Olímpicos Rio 2016.

O diretor de vendas regional da SAM, Felipe Andrade, 
afirmou à Revista da SET em entrevista durante a feira 
que a introdução dos dois switchers Kahuna 9600 na 
sala de controle da programadora mostram a qualidade 
do produto e a “confiança que depositam na nossa mar-
ca para o desenvolvimento da cobertura que realizou a 
programadora em seus canais SporTV, SporTV2, Spor-
TV3 e SporTV4, todos com sinais HD”.

Segundo Andrade, um dos principais pontos pelos 
quais a Globosat utilizou os switchers Kahuna foi o fato 
de a solução poder gerenciar e incorporar sinais previa-
mente tratados e dar uma rápida saída aos conteúdos 
HD nos quatro canais de forma simultânea, além disso, 
porque, “com ele, é possível gerenciar entradas IP, o que 
foi muito importante, uma vez que foram utilizados links 
IP que entregaram mais de 90 sinais procedentes de di-
versos locais”.

Esta implantação é resultado de um ano de intenso tra-
balho. Vale lembrar que a SAM desembarcou diretamen-
te no Brasil e na América Latina em setembro de 2015 
quando, no IBC 2015, Andrade foi anunciado como di-
retor de vendas regional. “Desde esse momento, monta-
mos um time qualificado e conhecido. Abrimos o escri-

tório no Brasil, trouxemos produtos para demonstração. 
Por isso, o balanço até surpreende, porque trabalhamos 
como marca e fizemos parcerias fundamentais para de-
senvolver nosso mercado”.

Durante a feira, o foco da empresa esteve em mostrar 
aos clientes um portfólio de soluções que foi desde a 
produção e a pós-produção, passando pela infraestru-
tura, a edição, o MAM e o playout. A infraestrutura IP da 

companhia se baseia nos protoco-
los 2022 e TR03 e utiliza switchers e 
COTS de mercado.

Entre as principais plataformas 
da SAM esteve o ICE Channel-in
-a-Box, um sistema de controle 
mestre, exibidor, processamento 
interno e GC com recursos para 
um ambiente de playout; o Mor-
pheus Automation, uma solução 
escalável multi-channel para au-
tomação de playout que se integra 
com o MAM Momentum, com o 
ICE Channel-in-a-Box e, de forma 
agnóstica, com equipamentos de 
outros players; entre outros produ-
tos. n

Felipe Andrade, Felipe Domingues e 
Alberto Santana, equipe da SAM no 
Brasil e América Latina no estande 
da marca no SET EXPO 2016

A Snell Advanced Media (SAM) contou pela primeira vez com um estande próprio no SET EXPO e, 
segundo os seus responsáveis, os resultados foram muito positivos 

Felipe Andrade fez um balanço muito positivo do primeiro ano de presença 
da SAM 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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Eutelsat mostra soluções para a migração digital

Hispamar anuncia programa de incentivo para o mercado 
broadcast brasileiro

A empresa francesa que opera no Brasil desde que se 
instalou definitivamente no Rio de Janeiro tem apos-
tado forte nos eventos da SET. Tanto na feira como nos 
eventos regionais, a presença de marca tem crescido 
bastante, comentou Rodrigo Campos, diretor-geral da 
Eutelsat no Brasil.

No SET EXPO 2016, o foco da companha foi, mais uma 
vez, mostrar a clientes e visitantes as funcionalidades do 
recentemente lançado satélite EUTELSAT 65 West A, que 
já está operando para o Brasil e conta com o teleporto 

próprio de monito-
ramento e teleme-
tria em Santana de 
Parnaíba, interior 
de São Paulo.

O dispositivo combina, segundo os responsáveis da 
multinacional, potência, flexibilidade e eficiência. Trata-
se de um satélite tri-band de alta capacidade para múlti-
plas aplicações, localizado na posição orbital 65° Oeste.

Campos afirma que a posição orbital é “privilegiada 
para serviços de vídeo em banda C”, e para operações, 
por exemplo, de banda Ku “para o mercado local de 
DTH. Trabalhamos para ser a escolha certa para migra-
ção da TV Digital no Brasil”.

O resultado dos Jogos Olímpicos Rio 2016, na opinião 
do executivo, foi excelente. “Atingimos as nossas metas, 
mas o mais importante é que as expectativas de futuro, 
tanto de receita como de preenchimento de espaço do 
satélite são favoráveis”, pese ao pequeno aumento na 
oferta de satélites na região. 

Ele disse que um dos objetivos da feira foi mostrar aos 
seus clientes o programa de antenas da companhia e 
com todos os seus headends apontados podendo rece-
ber o sinal do satélite  65 West A “ao centro de controle 
em São Paulo com atendimento em português. A ideia é 
que o cliente veja os diferenciais do produto não só em 
termos de tecnologia satelital, mas também com supor-
te terrestre”. n

Filial brasileira da Hispasat, a Hispamar Satélites, joint-
venture formada pela empresa espanhola e a Oi, aprovei-
tou o SET EXPO 2016 para anunciar um investimento de 
mais de 1,5 milhões de reais na instalação de equipamen-
tos nos principais operadores de TV paga do Brasil para 
a recepção de conteúdos através da banda C estendida.

O investimento prevê que os operadores poderão re-
ceber seus conteúdos tanto na banda C padrão como na 
banda C estendida, menos vulnerável às interferências, 
fomentando o uso deste tipo de frequência pelo setor 
audiovisual, afirmou à reportagem da Revista da SET, Sér-
gio Chaves, diretor de negócios para a América do Sul da 
Hispamar.

Ele disse que “um dos objetivos do Grupo é estar sem-
pre na vanguarda tecnológica. Ao lançar um satélite de 
alta potência e performance como o Amazonas 2, a His-
pamar foi pioneira no uso da banda C estendida no Bra-
sil, dando sua contribuição à redução de interferências. 
Agora, assume o compromisso de promover o uso dessa 
tecnologia no mercado broadcast, que poderá contar 
com mais opções e capacidade para transmitir seus con-
teúdos com eficácia, mas sem nenhum gasto adicional”. 

Chaves também adiantou que a empresa está aberta a 
avaliar outros tipos de incentivos para os clientes do setor 
e que a operadora satelital ainda planeja oferecer às em-
presas de unidades móveis de transmissão via satélite (DS-
NGs) um serviço integrado de transmissão de vídeo, atra-
vés das bandas C ou Ku, com acesso à internet, voz e dados 
via banda Ka, uma frequência que reduz o custo desse tipo 
de serviço e permite o uso de antenas menores. n

Rodrigo Campos, 
diretor-geral 
da Eutelsat 
no Brasil analisou 
positivamente 
a participação 
da empresa 
no SET EXPO 2016©
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Seal Broadcast&Content apresenta novas parcerias no SET EXPO

A integradora de sistemas e provedora de soluções 
para mídia e entretenimento lançou no EXPO Center 
Norte o seu novo modelo de parceria com a platafor-
ma Seal Powered da wTVision e lançou o SCM-1000. A 
empresa ainda revelou aos seus clientes e visitantes 
soluções de integração com investimentos Capex e 
Opex.

A SCM-1000 é uma plataforma baseada em um servi-
dor de exibição que utiliza o sistema de automação de 
playout ChannelMaker V5.0, da empresa portuguesa 
wTVision, e pode ser configurada desde channel-in-a-box,
até configurações com alto nível de redundância e 
cluster de base de dados. “Uma solução onde utiliza-
mos toda a nossa expertise para desenvolver uma pla-
taforma robusta e flexível, que atende às demandas 
dos nossos clientes”, comentou à reportagem da Revis-
ta da SET, Danillo Garcia, diretor da companhia.

No evento, a empresa apresentou ainda novas ver-
sões das soluções gráficas da wTVision para gráficos 
em tempo real, como o FootballStats CG, Media Asset 
Manager (MAM). Além das ferramentas de Media Tools: 
wTVision Media Ingester e wTVision Media Trimmer; e 
o Studio CG, solução para produções em estúdios que 
pode ser integrado ao GO Social.

Outro destaque da integradora foi a EditShare que 
apresentou no Brasil a sua plataforma de MAM, o  
EditShare Flow, “que oferece uma nuvem privada 
segura e confiável, facilitando workflows remotos”, 
afirmou Alex Santos, Business Development da Seal  
Broadcast&Content.

Santos disse à Revista da SET que a feira mostrou que 
“a economia e o desenvolvimento dos negócios na in-
dústria começam a melhorar. As demandas existem, 
sabíamos disso, mas estavam congeladas e agora co-
meçaram a surgir com a abertura de algumas portas 
para novos projetos nos quais trabalhamos para que 
se realizem oferecendo as melhores soluções com a 
melhor relação custo-benefício primando a situação 
econômica. O principal é sermos criativos”.

O executivo disse que o mercado caminha a passos 
largos para a incorporação de soluções Opex nas quais 
as integradoras trabalhem em conjunto com os clien-
tes. “Trabalhamos em um projeto no qual o cliente pre-
cisava migrar seus transmissores para o HD, e por ser 
um investimento relativamente alto, não tinha como 
fazê-lo de uma só vez, e a integradora assumiu a ope-
ração, ofereceu os transmissores, somos responsáveis 
pelo suporte e manutenção e o cliente nos paga men-

salmente por esse ser-
viço”.

A empresa apresen-
tou ainda, o Xcellis  
da StorNext da Quan-
tum para arquiteturas 
de armazenamento e 
operação, e a Mass- 
Store, uma platafor-
ma para gerenciar 
arquivos digitais de 
alta resolução e siste-
ma de busca intuitivo 
para agilizar o work-
flow apresentada pela 
Masstech. Além de 
produtos da TVU e a 
Snell Advanced Media 
(SAM). n

Alex Santos, Business 
Development, da Seal 
Broadcast&Content 
afirmou que o SET EXPO 
abriu interessantes 
projetos para 
a empresa©
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IF Telecom: sexto ano de participação consecutiva no SET EXPO

Plataforma de VOD é destaque no estande da YouCast

A IF Telecom, empresa de Valinhos, interior de São Pau-
lo, trouxe ao Expo Center Norte as suas linhas de ante-
nas para migração AM/FM e antenas digitais para digi-
talização no interior das capitais, além de componentes 
como conectores e acessórios que complementam a 
instalação de uma emissora de radiodifusão.

José Roberto Elias, gerente comercial da companhia, 
contou à Revista da SET, que os produtos mais buscados 
pelos clientes estavam sendo “as antenas slot cilíndricas 
para radiodifusão, que possuem bom custo benefício, e 
os anéis tripolares para FM”.

“A IF Telecom vem se posicionando como um provedor 
de soluções e não apenas de produtos. Procuramos um 

perfeito balanceamento 
dos produtos mais ade-
quados aos projetos dos 
nossos clientes. Temos fer-

ramentas de simulação de cobertura e também analisa-
mos as distorções nos diagramas das antenas causadas 
por diferentes tipos de interferência”, acrescentou Elias. 

Este é o sexto ano consecutivo da empresa na feira orga-
nizada pela SET. Na opinião do executivo, “sem dúvida vale 
a pena. O SET EXPO é o evento mais importante do setor 
no Brasil e é uma semana em que os principais executivos 
das emissoras se reúnem e se dispõem a conversar, algo 
que muitas vezes o dia a dia não permite”, comentou. n

A integradora e distribuidora paulista YouCast trouxe 
a sua linha completa de soluções de vídeo, dados e voz 
ao SET EXPO 2016, além da plataforma de Video On De-
mand UCast, que trabalha com um modelo de negócios 
baseado na licença de usuário e garante distribuição por 
meio de CDN e Adaptative Bit Rate (ABR). 

“UCast é um desenvolvimento aos moldes do Netflix 
que já possui, no Brasil, mais de 30 mil assinantes e 800 
títulos”, contou à Revista da SET Judson Vieira, repre-
sentante da companhia. A plataforma está disponível 
para Android, iOS e Set-top-box. “Com UCast, um clien-
te como a Gospel Play, um VoD de conteúdo religioso, 
pode  distribuir os seu conteúdos mundialmente. Em 

breve, faremos o lan-
çamento das funciona-
lidades de distribuição 

de conteúdo ao vivo e dos serviços UCast para hotéis e 
hospitais”, complementou Vieira. 

Outros destaques da integradora brasileira foram as li-
nhas de medidores da Enensys e da DekTec e a solução 
DiveCath RF S/S2, que realiza análise de sinal e gravação 
de sinal transmitido ao vivo. “É uma solução que possui 
uma entrada RF e uma entrada e saída ASI, além de por-
tas USB para conexão ao software de análise”, explicou o 
representante da YouCast. n

Telecom trouxe as suas 
linhas de antenas para 
migração AM/FM e antenas 
digitais para digitalização 
no interior das capitais ao 
SET EXPO 2016

Solução DiveCath RF S/
S2, que realiza análise 
de sinal e gravação 
de sinal transmitido 
ao vivo, foi uma das 
inovações apresentadas 
no estande da YouCast 

José Roberto Elias projeta um crescimento expressivo 
no volume de negócios da IF Telecom a partir de 2017
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“Já pagamos o investimento da feira em negociações”, 
afirmou Judson Vieira, em entrevista à Revista da SET, 
na tarde do segundo dia do SET EXPO 2016
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“Já pagamos o investimento da feira em negociações”, 
afirmou Judson Vieira, em entrevista à Revista da SET, 
na tarde do segundo dia do SET EXPO 2016
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Alfred lança sistema de exibição no SET EXPO 2016

A novidade dos pernambucanos da Alfred neste SET 
EXPO foi o exibidor de vídeo e gráficos channel-in-a-box 
Alfred Play, “um sistema de exibição de simples opera-
cionalização, absoluto em termos de Codec e integrado 
ao MAM Alfred. É um produto feito no Brasil e de exce-
lente custo benefício”, afirmou João Paulo Querete, em 
entrevista à Revista da SET, no estande da companhia. 

“Escolhemos o SET EXPO 2016 para lançar o Alfred Play 
e já estamos pensando na segunda edição do produto, 
para ser lançada no ano que vem, também aqui em São 
Paulo. A gente se prepara para isso e baseia o nosso ca-
lendário de trabalho anual pensando no evento”, acres-
centou.

Outra novidade apresentada pelos pernambucanos 
veio com o servidor MAM-in-a-box Alfred, que chegou ao 
SET EXPO 2016 renovado, com “novas configurações de 
hardware, uso da nova geração LTO-7 de fitas de dados, 
com 6TB de capacidade em cada cartucho, nova versão 
do software cliente/servidor, incluindo metadados dinâ-
micos, pesquisa refinada e controle de transcodificações”. 

A companhia sediada em Recife também mostrou aos 
broadcasters um preview do que será o novo Alfred 2, atu-
almente em desenvolvimento, e informa que a suíte de 

softwares da marca é outro ponto que se ampliou: “Além 
dos módulos de ingest, cliente/servidor e de arquivo, e 
do novo Alfred Play, estamos expondo o novo módulo 
Alfred Edit, para edição e pós completa na suíte, tornan-
do-a uma verdadeira plataforma digital para produção de 
conteúdo em fluxos baseados em arquivos”, explicou. n

 João Paulo Querete afirmou que a Alfred escolheu o SET 
EXPO 2016 para lançar o Alfred Play e já está pensando 
na segunda edição do produto, para ser lançada no ano 
que vem. “A gente se prepara para isso e baseia o nosso 
calendário de trabalho anual pensando no evento” 

Victor do Brasil apresenta quatro lançamentos no SET EXPO 2016

A Victor do Brasil introduziu quatro novidades ao 
mercado no SET EXPO 2016 e anunciou um projeto de 
internacionalização comercial de suas negociações. 
“O trabalho este ano foi grande”, afirmou o diretor da 
companhia, Cláudio Donato à Revista da SET. “Como o 
mercado está em recessão, o objetivo foi comercializar 
os nossos produtos em outros países. É nisso que es-
tamos trabalhando no nosso desenvolvimento, e com 

todos os nossos sistemas padronizados com hardware 
IBM/Lenovo”.

A partir do SET EXPO 2016, contou Donato, a Victor do 
Brasil passou a ser representante comercial da Grass Val-
ley no país. “Em função disso, desenvolvemos, em parce-
ria, um software de automação para operar toda a linha 
K2 da Grass Valley”. Essa foi uma das quatro novidades 
da empresa no Expo Center Norte. 

Outros três desenvolvimentos lançados ao mercado 
no SET EXPO foram o exibidor de vídeo deckline Digi-
tal Spot On Air, que grava e reproduz Closed Caption 
no padrão XDCAM50 (formato utilizado pela Globo 
com canais de ingest e playout simultâneos); a mesa 
Onix Master, com sistema de monitoração de CC e 16 
canais de áudio; e o kit Matrox SDK, para desenvolvi-
mento de placas Matrox, que permite trabalhar com 
as linguagens padrão do mercado. n

Feira marcou início da parceria entre a empresa brasileira e a Grass Valley

Cláudio Donato anunciou parceria com 
a Grass Valley no estande da Victor do Brasil 
no Expo Center Norte, indicando tendência 
à internacionalização do mercado brasileiro
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Inviso apresenta transmissor de sinal sobre fibra óptica para 4K

Um dos principais produtos oferecidos pela distribui-
dora norte-americana em seu estande no SET EXPO 
foram os transmissores de sinais sobre fibra óptica da 
linha Silver Black 4K5, da MultiDyne. “É um produto que 
suporta câmeras 4K e é vendido com sete anos de ga-
rantia”, afirmou Edwin Vargas, gerente geral da Inviso, 
em entrevista à Revista da SET. 

Outro destaque da companhia no Expo Center Norte 
foram os cabos ClarkWire para uso de 
broadcast. “A nossa expectativa no SET 
EXPO é oferecer as melhores soluções 
possíveis aos clientes que vêm ao nos-
so estande, mostrando equipamentos 
de alta qualidade em cabos, fibras óp-
ticas, transporte de sinais sobre fibras 
óticas, pathpanels e conectores”, pon-
derou Vargas, ainda no primeiro dia da 
feira organizada pela SET.

A Inviso fornece soluções para a indústria de televi-
são, telecomunicações, TV a cabo e produção, com uma 
gama de produtos que engloba o transporte, a manipu-
lação e a visualização de sinais de vídeo, áudio e dados. 
Fundada em 1994, a companhia está focada no mercado 
da América Latina e do Caribe, com soluções de empre-
sas como as já citadas ClarkWire e Multidyne, além de 
marcas como Belden, Bridge, Neutrik, Amphenol, QPC, 
Apantac e Guntermann&Drunck. n

O transmissor SilverBlack 4K5, 
da MultiDyne, “é um produto 
que suporta câmeras 4K e é vendido 
com sete anos de garantia”, 
afirmou Edwin Vargas à revista da SET

Rohde & Schwarz apresenta linha de transmissores de médio porte 

Quem foi ao estande da Rohde & Schwarz no SET EXPO 
2016 pode ver a linha completa de soluções e desenvol-
vimentos da companhia, com transmissores, multiplexa-
dores e encoders para o padrão ISDB-T. “É uma série de 
produtos de baixo consumo energético, baixa emissão 
de carbono e alta eficiência”, frisou Heitor Vito, CEO e pre-
sidente da companhia, em entrevista à Revista da SET.

Um dos destaques do estande da multinacional foi a 
linha de transmissores de médio porte TMU9, que ofere-
ce outputs de 300 W até outputs de 2,8 kW para o padrão 

digital; promete eficiência 
de até 38% na operação; 
e um footprint pequeno e 
compacto. Outra novidade 
da companhia foi a linha 
THV9, capaz de operar com 
até 15 kW no rack. 

“A movimentação do es-
tande está melhor do que 

no ano passado e, apesar da crise, tivemos um bom ano.  
O mercado de broadcast é a nossa área que mais cres-
ceu e a expectativa é melhorar ainda mais a partir de 
agora”, acrescentou Vito, ao final do segundo dia do 
evento. n

Em entrevista à Revista da SET, o CEO e presidente da companhia, Heitor Vito, diz ter boas expectativas 
em relação ao mercado de radiodifusão brasileiro

Em entrevista à Revista da SET, Heitor Vito, CEO e 
presidente da companhia, demonstrou boas expectativas 
em relação ao mercado de radiodifusão brasileiro
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Os transmissores de sinais sobre fibra ótica Silver Black 
4K5, da MultiDyne, foram o destaque do estande da Inviso 
no SET EXPO 2016
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estande da Rohde&Schwarz
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Inviso apresenta transmissor de sinal sobre fibra óptica para 4K

Um dos principais produtos oferecidos pela distribui-
dora norte-americana em seu estande no SET EXPO 
foram os transmissores de sinais sobre fibra óptica da 
linha Silver Black 4K5, da MultiDyne. “É um produto que 
suporta câmeras 4K e é vendido com sete anos de ga-
rantia”, afirmou Edwin Vargas, gerente geral da Inviso, 
em entrevista à Revista da SET. 
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foram os cabos ClarkWire para uso de 
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de alta qualidade em cabos, fibras óp-
ticas, transporte de sinais sobre fibras 
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derou Vargas, ainda no primeiro dia da 
feira organizada pela SET.
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marcas como Belden, Bridge, Neutrik, Amphenol, QPC, 
Apantac e Guntermann&Drunck. n
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da MultiDyne, “é um produto 
que suporta câmeras 4K e é vendido 
com sete anos de garantia”, 
afirmou Edwin Vargas à revista da SET

Rohde & Schwarz apresenta linha de transmissores de médio porte 

Quem foi ao estande da Rohde & Schwarz no SET EXPO 
2016 pode ver a linha completa de soluções e desenvol-
vimentos da companhia, com transmissores, multiplexa-
dores e encoders para o padrão ISDB-T. “É uma série de 
produtos de baixo consumo energético, baixa emissão 
de carbono e alta eficiência”, frisou Heitor Vito, CEO e pre-
sidente da companhia, em entrevista à Revista da SET.

Um dos destaques do estande da multinacional foi a 
linha de transmissores de médio porte TMU9, que ofere-
ce outputs de 300 W até outputs de 2,8 kW para o padrão 

digital; promete eficiência 
de até 38% na operação;  
e um footprint pequeno e 
compacto. Outra novidade 
da companhia foi a linha 
THV9, capaz de operar com 
até 15 kW no rack. 

“A movimentação do es-
tande está melhor do que 

no ano passado e, apesar da crise, tivemos um bom ano.  
O mercado de broadcast é a nossa área que mais cres-
ceu e a expectativa é melhorar ainda mais a partir de 
agora”, acrescentou Vito, ao final do segundo dia do 
evento. n

Em entrevista à Revista da SET, o CEO e presidente da companhia, Heitor Vito, diz ter boas expectativas 
em relação ao mercado de radiodifusão brasileiro

Em entrevista à Revista da SET, Heitor Vito, CEO e 
presidente da companhia, demonstrou boas expectativas 
em relação ao mercado de radiodifusão brasileiro
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Os transmissores de sinais sobre fibra ótica Silver Black 
4K5, da MultiDyne, foram o destaque do estande da Inviso 
no SET EXPO 2016
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estande da Rohde&Schwarz

©
 Fo

to
: G

ab
rie

l C
or

te
z

©
 Fo

to
: G

ab
rie

l C
or

te
z



24   REVISTA DA SET  |  Novembro 2016

SET Expo                                                Parte II 

Embrasat participa do SET EXPO pela primeira vez

Em sua “estreia” na feira organizada pela SET, a empresa 
paranaense especializada na fabricação de antenas pa-
rabólicas apresentou as duas versões de produtos com 
as quais trabalha: o Modelo Standard, com opções de 
1,80m, 2,20m, 2,60m ou 3,20m e o Modelo Profissional, 
com opções de 2,60m, 3,20m, 3,60m ou 4,50m. 

“Todas as nossas antenas em fibra de vidro são fabri-
cadas pelo processo de injeção”, explicou Cezar Boaron, 
diretor da Embrasat. “Estamos expondo a nossa mu-
dança de processo fabril aqui no SET EXPO. Até 2013, a 
nossa laminação era manual. Agora, é feita com injeções 
de baixa pressão e moldes de alta precisão, utilizando 
tecnologia CNC, pelo processo RTM (Resin Transfer Mol-
ding), o que confere ao produto excelente acabamento, 
estabilidade mecânica e excelente resposta elétrica”, 
completou.

As antenas RTM-3600PRO foram um dos destaques 
do estande da companhia no Expo Center Norte disse o 
executivo em entrevista à Revista da SET. “São produtos 
que trabalham com sinal TV/RO – focal point, em banda 
C (3,4 – 4,2 GHz) e Banda Ku (10,7 – 12,75 GHz)”. 

A Embrasat está sediada em Campo Largo (PR), na re-
gião metropolitana de Curitiba, e está no mercado bra-

sileiro desde 1986. Nesta primeira participação da com-
panhia no SET EXPO, a maior feira de produtos e serviços 
de broadcast e novas mídias da América Latina, Boaron 
garantiu que, “seguramente, será a primeira de muitas”. n

“Todas as nossas antenas em fibra de vidro são fabricadas 
pelo processo de injeção”, explicou Cezar Boaron, diretor 
da Embrasat

Frata apresenta sinalizador a LED para torres de rádio AM/FM

A fabricante brasileira de sinalização aérea para torres 
de radiodifusão, energia, e infraestrutura, Frata, expôs a 
sua nova geração de balizadores aéreos a LED no SET 
EXPO 2016, “inclusive com modelos alimentados à ener-

gia solar”, explicou à Revista da SET, Michel Rodini, enge-
nheiro da companhia. 

Com este novo produto, a expectativa da marca é a de 
“entrar de vez no mercado broadcast. Estar no SET EXPO 
é fundamental para este objetivo, porque é a principal 
feira do setor na América Latina. Bastante gente nos pro-
curou até agora e está sendo muito positivo”, comentou 
Rodini, ainda no primeiro dia do evento.

Para a área de energia, a Frata expôs instrumentos de 
medição de qualidade em bancos de baterias (UPS e 
nobreaks) como o Wens 900, uma solução que faz me-
dições em sistemas operantes sem necessidade de des-
ligamento; realiza análise gráfica dos relatórios no pró-
prio equipamento; gera relatórios em Word, Excel e PDF; 
possui memória interna para mais de 7,5 milhões de 
medições; e oferece pontas de prova tipo garra e agulha 
para se adequar às mais diversas situações. 

O produto realiza testes em baterias de chumbo-ácido, 
níquel-cádmio, lítio e níquel-hidreto de metal e pode ser 
utilizado por indústrias, sistemas de telecomunicações, 
datacenters e sistemas de nobreak. “A Frata segue as 
normas Comar, FAA e ICAO de sinalização”, acrescentou 
o representante da companhia. n

Michel Rodini afirmou que expectativa da companhia 
é intensificar atuação no mercado de broadcast 
com sinalizadores aéreos que seguem regulamentação 
da Aeronáutica 
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“entrar de vez no mercado broadcast. Estar no SET EXPO 
é fundamental para este objetivo, porque é a principal 
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MDotti introduz solução de armazenamento 100% brasileira

Nemal apresenta linha de conectores e cabos da Neutrik 
para externas em 4K 

Com seis anos de atuação no mercado de radiodifusão, 
a empresa paulista MDotti Tecnologia apresentou a pla-
taforma de storage Zboox em seu estande no Expo Cen-
ter Norte. Danilo Mussolini, sócio-diretor da companhia, 
afirmou, em entrevista à Revista da SET, que o produto 
“é uma solução totalmente nacional que traz o melhor 
custo benefício por terabite do mercado. Além disso, é 
compatível com todos os softwares de edição de mídia, 
incluindo o AVID Media Composer”.

Outro diferencial do Zboox, na opinião de Mussolini, é 
o fato de a empresa realizar o monitoramento da solu-
ção 24 horas por dia para detectar problemas de integri-
dade. Ele lembrou, ainda, que, no SET EXPO, a empresa 
pôde atingir um público com o qual não tem muito con-
tato, sobretudo emissoras de TV de pequeno e médio 
porte. “É um público eclético, de todo lugar do Brasil, 
que nos mostra que há espaço no setor de radiodifusão”, 
concluiu. n

A Nemal, distribuidora autorizada da Neutrik no Brasil, 
expôs a linha OpticalCON em seu estande no SET EXPO 
2016, uma série de produtos “ideal para trabalhar com 
externas em monomodo ou multimodo e em 4K”, afir-
mou Carlos Hechmann, sócio gerente da companhia à 
Revista da SET. 

“É uma linha de cabos e conectores que trouxemos 
ao SET EXPO no ano passado, mas, que chegou com 
uma novidade neste ano, os conectores OpticalCON 
Lite, uma solução mais barata para aplicação de patch”, 
acrescentou o expositor, que se mostrou satisfeito com 
o evento, ao afirmar que o SET EXPO é “crucial para fa-
zermos um trabalho institucional com os clientes, além 
de fazer novos contatos. A empresa vem todos os anos 
desde 1996”, disse. n

Zboox “é uma solução totalmente nacional que traz 
o melhor custo benefício por terabite do mercado”, 
afirmou Danilo Mussolini à Revista da SET 

A Nemal, distribuidora autorizada da Neutrix no Brasil, 
expôs a linha OpticalCON em seu estande
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O SET EXPO é “crucial para fazermos um trabalho 
institucional com os clientes, além de fazer novos 
contatos. A gente vem todos os anos desde 1996”, 
afirmou Carlos Hechmann à Revista da SET
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2016, uma série de produtos “ideal para trabalhar com 
externas em monomodo ou multimodo e em 4K”, afir-
mou Carlos Hechmann, sócio gerente da companhia à 
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“É uma linha de cabos e conectores que trouxemos 
ao SET EXPO no ano passado, mas, que chegou com 
uma novidade neste ano, os conectores OpticalCON 
Lite, uma solução mais barata para aplicação de patch”, 
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o evento, ao afirmar que o SET EXPO é “crucial para fa-
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desde 1996”, disse. n

Zboox “é uma solução totalmente nacional que traz 
o melhor custo benefício por terabite do mercado”, 
afirmou Danilo Mussolini à Revista da SET 

A Nemal, distribuidora autorizada da Neutrix no Brasil, 
expôs a linha OpticalCON em seu estande
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O SET EXPO é “crucial para fazermos um trabalho 
institucional com os clientes, além de fazer novos 
contatos. A gente vem todos os anos desde 1996”, 
afirmou Carlos Hechmann à Revista da SET
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Comtech apresenta filtros para transmissão no padrão ISDB-T

A italiana Comtech expôs a 
sua variedade de filtros, com-
binadores e conectores para 
transmissões de TV Digital 
ISDB-T no SET EXPO 2016.  
Um dos destaques da compa-
nhia foram os filtros FC8D60C, 
com oito polos e capazes 
de operar com até 220 W no  
padrão nipo-brasileiro. 

Neste ano, a companhia 
chegou ao Expo Center Norte 
para a sua quinta participação. 
“Hoje, não temos mais uma 

fábrica no Brasil, então o SET 
EXPO é sempre uma oportuni-
dade para nós de aprofundar-
mos o relacionamento com os 
clientes sul-americanos”, afir-
mou Cristiano Oliveira, repre-
sentante comercial da Comte-
ch no Brasil, à Revista da SET. n

Savana introduz novidades em sistemas de comunicação e codecs IP
Um dos destaques do estande da Savana no SET EXPO 

2016 foi o sistema de comunicação sem fio Free Speak 
II, da Clear-Com, que trabalha no range de frequên-
cia 1.9 GB. A Savana é representante comercial de 45 
empresas estrangeiras no Brasil, tendo, justamente, as 
soluções de áudio e comunicação da Clear-Com como 
um de seus “carros-chefes”, afirmam os seus executivos.

Outro produto em destaque no estande da com-
panhia foi o Codec IP de áudio e vídeo LiveShot, da 
Camrex, “ideal para transmissões de locais remotos 

via internet”, afirmou 
João Pedro Machado, 
diretor da represen-
tante comercial bra-
sileira, em entrevista 
à Revista da SET no 
estande da marca. “É 
importante estar aqui 
no SET EXPO porque 
a feira concentra os 
principais broadcas-
ters do país e da Amé-
rica-latina”, comple-
mentou Machado. n

A italiana Comtech expôs 
a sua variedade de filtros, 
combinadores e conectores 
para transmissões de TV Digital 
ISDB-T no SET EXPO 2016©
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“É importante estar 
aqui [no SET EXPO] 
porque a feira 
concentra os principais 
broadcasters do país 
e da América-latina”, 
afirmou João Pedro 
Machado

Codec IP de áudio e 
vídeo LiveShot, da 
Camrex, ideal para 
transmissões locais 
remotas via internet

Um dos destaques do estande da Savana no SET EXPO 
2016 foi o sistema de comunicação sem fio Free Speak II, 
da Clear-Com, que trabalha no range de frequência 1.9 GB
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nhia foram os filtros FC8D60C, 
com oito polos e capazes 
de operar com até 220 W no  
padrão nipo-brasileiro. 

Neste ano, a companhia 
chegou ao Expo Center Norte 
para a sua quinta participação. 
“Hoje, não temos mais uma 

fábrica no Brasil, então o SET 
EXPO é sempre uma oportuni-
dade para nós de aprofundar-
mos o relacionamento com os 
clientes sul-americanos”, afir-
mou Cristiano Oliveira, repre-
sentante comercial da Comte-
ch no Brasil, à Revista da SET. n

Savana introduz novidades em sistemas de comunicação e codecs IP
Um dos destaques do estande da Savana no SET EXPO 

2016 foi o sistema de comunicação sem fio Free Speak 
II, da Clear-Com, que trabalha no range de frequên- 
cia 1.9 GB. A Savana é representante comercial de 45 
empresas estrangeiras no Brasil, tendo, justamente, as 
soluções de áudio e comunicação da Clear-Com como 
um de seus “carros-chefes”, afirmam os seus executivos.

Outro produto em destaque no estande da com-
panhia foi o Codec IP de áudio e vídeo LiveShot, da 
Camrex, “ideal para transmissões de locais remotos 

via internet”, afirmou 
João Pedro Machado, 
diretor da represen-
tante comercial bra-
sileira, em entrevista 
à Revista da SET no 
estande da marca. “É 
importante estar aqui 
no SET EXPO porque 
a feira concentra os 
principais broadcas-
ters do país e da Amé-
rica-latina”, comple-
mentou Machado. n

A italiana Comtech expôs 
a sua variedade de filtros, 
combinadores e conectores 
para transmissões de TV Digital 
ISDB-T no SET EXPO 2016©
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“É importante estar 
aqui [no SET EXPO] 
porque a feira 
concentra os principais 
broadcasters do país 
e da América-latina”, 
afirmou João Pedro 
Machado

Codec IP de áudio e 
vídeo LiveShot, da 
Camrex, ideal para 
transmissões locais 
remotas via internet

Um dos destaques do estande da Savana no SET EXPO 
2016 foi o sistema de comunicação sem fio Free Speak II, 
da Clear-Com, que trabalha no range de frequência 1.9 GB
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MGE Broadcast apresenta transmissores de TV Digital ISDB-T

Um dos destaques do estande da MGE Broadcast no 
Expo Center Norte foi a nova linha de transmissores de 
TV Digital da companhia, uma série de produtos com o 
padrão brasileiro ISDB-T e que promete, segundo repre-
sentantes da empresa, manter a mesma robustez e quali-
dade dos consagrados transmissores de FM da marca. 

“A nossa nova família de transmissores de TV de baixa 
potência é projetada com tecnologia de ponta para pro-
porcionar ao radiodifusor a transmissão com integrida-
de de sinal, alto desempenho e resistência, com simples 
operação e garantia de performance”, afirmou Marcelo 
Godoy, diretor geral da companhia à Revista da SET.

Desenvolvidos para “atender o mais alto padrão de 
exigência para o processo de digitalização das redes 
de TV” no Brasil, a nova linha de transmissores de TV da 
MGE chega ao mercado com três opções de potência: o 
modelo TVD 125 (com 125 W), o modelo TVD 250 (com  
250 W) e o modelo TVD 500 (com 500 W). 

“São produtos que nascem com a mesma qualidade 
dos nossos transmissores de FM, os quais são utilizados 
por alguns clientes há nove, dez anos. É uma linha de 
equipamentos simples de operar e adaptada a ambien-
tes hostis”, contou Rose Gaia, executiva da companhia. n

Solletec apresenta novidades em integração de unidades móveis 
Em seu terceiro ano na feira da SET, a Solletec apresen-

tou o carro de transmissão que produziu para a Advan-
ced HD,  uma unidade móvel integrada pela companhia 
“com posicionador elétrico, sistema de nivelamento 
automático e um mastro nacional com quatro guias de 
controle que pode ser produzido por nós no tamanho 
que o cliente quiser”, explicou, Gustavo de Moraes, ge-
rente da companhia.

Outro desenvolvimento da empresa brasileira em ex-
posição no SET EXPO foi o Shelter, “desenvolvido para 
abrigar qualquer tipo de equipamentos de telecomuni-
cações, garantindo total proteção e segurança em locais 
remotos”. 

Os Shelters da Solletec podem ser configurados com ar 
condicionado, portas antivandalismo, sensores de fuma-
ça, de presença, de porta, de temperatura e de umidade, 
aterramento para descargas atmosféricas, esteiramento 
e racks de 19’’, “além de uma série de outras possibilida-
des que podem variar de acordo com a necessidade do 
cliente”, acrescentou Moraes. n

Nova linha de transmissores de TV da MGE chega ao mercado 
com três opções de potência; modelos oferecem duas 
entradas ASI comutáveis via telemetria, saídas e entradas 
analógicas, pré-correção adaptativa digital, operação MFN 
e SFN, amplificadores DOHERTY e GPS interno

 Solletec apresentou carro que produziu para a Advanced 
HD em seu estande no Expo Center Norte
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Rose Gaia e Marcelo Godoy, da MGE Broadcast, posam 
para a Revista da SET no estande da companhia
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MGE Broadcast apresenta transmissores de TV Digital ISDB-T
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TV Digital da companhia, uma série de produtos com o 
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sentantes da empresa, manter a mesma robustez e quali-
dade dos consagrados transmissores de FM da marca. 

“A nossa nova família de transmissores de TV de baixa 
potência é projetada com tecnologia de ponta para pro-
porcionar ao radiodifusor a transmissão com integrida-
de de sinal, alto desempenho e resistência, com simples 
operação e garantia de performance”, afirmou Marcelo 
Godoy, diretor geral da companhia à Revista da SET.

Desenvolvidos para “atender o mais alto padrão de 
exigência para o processo de digitalização das redes 
de TV” no Brasil, a nova linha de transmissores de TV da 
MGE chega ao mercado com três opções de potência: o 
modelo TVD 125 (com 125 W), o modelo TVD 250 (com  
250 W) e o modelo TVD 500 (com 500 W). 

“São produtos que nascem com a mesma qualidade 
dos nossos transmissores de FM, os quais são utilizados 
por alguns clientes há nove, dez anos. É uma linha de 
equipamentos simples de operar e adaptada a ambien-
tes hostis”, contou Rose Gaia, executiva da companhia. n

Solletec apresenta novidades em integração de unidades móveis 
Em seu terceiro ano na feira da SET, a Solletec apresen-

tou o carro de transmissão que produziu para a Advan-
ced HD,  uma unidade móvel integrada pela companhia 
“com posicionador elétrico, sistema de nivelamento 
automático e um mastro nacional com quatro guias de 
controle que pode ser produzido por nós no tamanho 
que o cliente quiser”, explicou, Gustavo de Moraes, ge-
rente da companhia.

Outro desenvolvimento da empresa brasileira em ex-
posição no SET EXPO foi o Shelter, “desenvolvido para 
abrigar qualquer tipo de equipamentos de telecomuni-
cações, garantindo total proteção e segurança em locais 
remotos”. 

Os Shelters da Solletec podem ser configurados com ar 
condicionado, portas antivandalismo, sensores de fuma-
ça, de presença, de porta, de temperatura e de umidade, 
aterramento para descargas atmosféricas, esteiramento 
e racks de 19’’, “além de uma série de outras possibilida-
des que podem variar de acordo com a necessidade do 
cliente”, acrescentou Moraes. n

Nova linha de transmissores de TV da MGE chega ao mercado 
com três opções de potência; modelos oferecem duas 
entradas ASI comutáveis via telemetria, saídas e entradas 
analógicas, pré-correção adaptativa digital, operação MFN 
e SFN, amplificadores DOHERTY e GPS interno

 Solletec apresentou carro que produziu para a Advanced 
HD em seu estande no Expo Center Norte
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Rose Gaia e Marcelo Godoy, da MGE Broadcast, posam 
para a Revista da SET no estande da companhia
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Sinteck traz novidades em transmissores de FM

O destaque da Sinteck no SET EXPO 2016 foi o trans-
missor de FM RUS 24 K, um equipamento que, segundo 
os seus desenvolvedores, oferece alto rendimento, com 
80% de eficiência e fontes de energia renováveis. “É uma 
solução que trabalha com uma fonte de energia DC ali-
mentada por um gerador ou energia solar, além da fonte 
convencional”, explicou Luciano de Almeida, engenhei-
ro da companhia, em entrevista à Revista da SET. “Com o RUS 24 K, assinando o Sinteck ProAtive, a Sin-

teck faz a manutenção preventiva do equipamento, ana-
lisando o histórico dele. Se detectamos um problema, 
ligamos para o cliente na hora e avisamos o que está 
havendo de errado”, lembrou Fernando Almeida, desen-
volvedor de software da empresa paulista. 

Outro destaque da Sinteck ficou por conta do trans-
missor e receptor Strider IP, um par de link IP que pode 
ser usado para enlace de estúdios ou na transmissão de 
eventos, “um equipamento que funciona sem link de in-
ternet dedicado, consome pouca banda e não requer IP 
fixa. Além disso, tem um protocolo de autoconfiguração 
uplink que garante que os dois aparelhos se configu-
rem automaticamente. A instalação assistida é realiza-
da gratuitamente por nossa equipe”, explicou Luciano.  
“O grande diferencial da Sinteck é a tecnologia”, comple-
mentou Fernando. n
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RSCC pela primeira vez no SET EXPO

A companhia de satélites russa RSCC (Russian Satelli-
te Communications Company) – um dos mais recentes 
players a entrar no mercado satelital brasileiro – ocupou 
um dos estandes do SET EXPO 2016, no Expo Center 
Norte. 

André Balthazar, diretor da Romantis Brasil – companhia 
parceira da RSCC e representante da empresa estrangeira 
junto à Anatel no país –, afirmou que o Express AM8, um 
dos dois satélites da RSCC em operação no Brasil, lança-
do em setembro de 2015, “é uma ótima opção para trazer 
conteúdos da Copa do Mundo da Rússia ao país em 2018, 
com um único salto. O Express AM8, em Banda C, cobre 
100% do território brasileiro”, informou o expositor.

Com quinze satélites em operação no mundo, a RSCC 
atua há 30 anos na área de broadcast e, recentemente, 
tomou a decisão de se colocar entre as cinco operadoras 
líderes do mercado, contou Balthazar, que ressaltou ain-
da uma melhora no desempenho da marca nos últimos 
meses. “Por incrível que pareça, no último quarto do ano 
passado, [a RSCC] obteve lucro.” Em relação ao SET EXPO, 

o executivo afirmou que “a quantidade de contatos  
realizados no evento foi extremamente qualificada, com 
gente que toma as decisões nas empresas”. n

André Balthazar afirmou que “a quantidade de contatos 
no evento foi extremamente qualificada, com gente 
que toma as decisões nas empresas” 

Sistema de conversão de mídias com conectores SMPTE 311 entre câmeras triaxiais e CCUs 
e unidades móveis foi destaque

Luciano de Almeida conversou com a Revista da SET 
no estande da Sinteck no Expo Center Norte
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Par de link Strider IP foi um dos destaques da Sinteck 
no SET EXPO 2016
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Ti.TV introduz soluções colaborativas no SET EXPO 2016

A TI.TV trouxe ao SET EXPO 2016 o Symply Share, um 
SAN para até oito usuários via Thunderbolt e para até 
vinte usuários via IP em rede de 10 GB, configurando e 
compartilhando instantaneamente até 128 TB de arma-
zenamento com poder colaborativo. É um equipamento 
“sem complicações de rede de metadados e sem cone-
xões de fibra para gerenciar”, explicam os fabricantes.

Outro destaque da companhia no Expo Center Norte 
foi o gerenciador de edição colaborativa Tiger, “capaz 
de organizar a edição, criar workspaces para determinar 
quem terá acesso a uma área de trabalho específico e 
quais arquivos de um produto ficarão acessíveis para 
determinado usuário”, explicou Itamar Taver, gerente de 
suporte da empresa paulista, sediada em Sorocaba, no 
interior do Estado.

A Ti.TV atua no mercado de vídeo professional (broa-
dcast) desde 2011, atendendo emissoras de TV aberta e 
emissoras de TV fechada, além produtoras profissionais 
de vídeo. O foco da companhia é oferecer, mais do que 
equipamentos, “entendimento e atendimento pleno das 
necessidades dos clientes. Contamos com profissionais 
experientes, além de constantes investimentos em atu-
alizações técnicas, garantindo a nossa competitividade 
e o sucesso dos projetos”. n
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Outro destaque da companhia no SET EXPO 2016 
foi o gerenciador de edição colaborativa Tiger, 
como mostrou à Revista da SET Itamar Taver, 
gerente de suporte da empresa paulista

EI TV lança CC Box pensando no desligamento analógico

Empresa apostou no lançamento de equipamentos 
que auxiliem as emissoras brasileiras no processo de mi-
gração para o sinal digital, com base na obrigatoriedade 
que estas têm de avisar a população do desligamento 
do sinal analógico. Devido a essa obrigatoriedade a EI TV 
lançou “o CC Box. Um produto de baixo custo que per-
mite a emissora implante as informações no sinal ana-
lógico e pode também desligar todos os equipamentos 
voltados para o analógico porque nosso produto recebe 
o sinal digital e acrescenta as informações sobre o des-
ligamento”, afirmou o diretor comercial da empresa, Ro-
drigo Cascão Araújo.

Este, disse o executivo, “é um sistema interessante para 
retransmissoras de sinal que não têm condições de ge-
rar estas informações de forma precisa para diferentes 
localidades”. Outro lançamento da empresa foi o EI Ins-
pector, um sistema que grava a programação da emisso-
ra, tanto digital quanto analógica, permitindo uma aná-
lise dessa programação para descobrir alguma falha ou 
informação divulgada de forma incorreta. Relatórios são 
gerados para facilitar a prestação de contas para Anatel.

Para Araujo, “a participação no SET EXPO foi surpreen-
dente, com importantes resultados”, e a empresa já pen-
sa em regressar em 2017. n

Entre outros desenvolvimentos, a TI.TV trouxe ao SET 
EXPO 2016 o Symply Share, um SAN para até oito usuários 
via Thunderbolt e para até vinte usuários via IP em rede 
de 10 GB
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Ti.TV introduz soluções colaborativas no SET EXPO 2016

A TI.TV trouxe ao SET EXPO 2016 o Symply Share, um 
SAN para até oito usuários via Thunderbolt e para até 
vinte usuários via IP em rede de 10 GB, configurando e 
compartilhando instantaneamente até 128 TB de arma-
zenamento com poder colaborativo. É um equipamento 
“sem complicações de rede de metadados e sem cone-
xões de fibra para gerenciar”, explicam os fabricantes.

Outro destaque da companhia no Expo Center Norte 
foi o gerenciador de edição colaborativa Tiger, “capaz 
de organizar a edição, criar workspaces para determinar 
quem terá acesso a uma área de trabalho específico e 
quais arquivos de um produto ficarão acessíveis para 
determinado usuário”, explicou Itamar Taver, gerente de 
suporte da empresa paulista, sediada em Sorocaba, no 
interior do Estado.

A Ti.TV atua no mercado de vídeo professional (broa-
dcast) desde 2011, atendendo emissoras de TV aberta e 
emissoras de TV fechada, além produtoras profissionais 
de vídeo. O foco da companhia é oferecer, mais do que 
equipamentos, “entendimento e atendimento pleno das 
necessidades dos clientes. Contamos com profissionais 
experientes, além de constantes investimentos em atu-
alizações técnicas, garantindo a nossa competitividade 
e o sucesso dos projetos”. n
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Outro destaque da companhia no SET EXPO 2016 
foi o gerenciador de edição colaborativa Tiger, 
como mostrou à Revista da SET Itamar Taver, 
gerente de suporte da empresa paulista

EI TV lança CC Box pensando no desligamento analógico

Empresa apostou no lançamento de equipamentos 
que auxiliem as emissoras brasileiras no processo de mi-
gração para o sinal digital, com base na obrigatoriedade 
que estas têm de avisar a população do desligamento 
do sinal analógico. Devido a essa obrigatoriedade a EI TV 
lançou “o CC Box. Um produto de baixo custo que per-
mite a emissora implante as informações no sinal ana-
lógico e pode também desligar todos os equipamentos 
voltados para o analógico porque nosso produto recebe 
o sinal digital e acrescenta as informações sobre o des-
ligamento”, afirmou o diretor comercial da empresa, Ro-
drigo Cascão Araújo.

Este, disse o executivo, “é um sistema interessante para 
retransmissoras de sinal que não têm condições de ge-
rar estas informações de forma precisa para diferentes 
localidades”. Outro lançamento da empresa foi o EI Ins-
pector, um sistema que grava a programação da emisso-
ra, tanto digital quanto analógica, permitindo uma aná-
lise dessa programação para descobrir alguma falha ou 
informação divulgada de forma incorreta. Relatórios são 
gerados para facilitar a prestação de contas para Anatel.

Para Araujo, “a participação no SET EXPO foi surpreen-
dente, com importantes resultados”, e a empresa já pen-
sa em regressar em 2017. n

Entre outros desenvolvimentos, a TI.TV trouxe ao SET 
EXPO 2016 o Symply Share, um SAN para até oito usuários 
via Thunderbolt e para até vinte usuários via IP em rede 
de 10 GB
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Ideal Antenas prevê melhora 
no mercado broadcast

Empresa colocou à disposição dos visitantes no es-
tande do SET EXPO novos produtos voltados aos radio-
difusores. O diretor de vendas da companhia, Marcelo 
Zamot, considera a feira um evento importante para o 
mercado nacional. “A SET, assim como nós (Ideal), sem-
pre acreditamos no potencial do Brasil e por isso con-
tinua os estudos sobre tecnologia contínua,” afirmou.

“As expectativas são grandes, pois o país está se equi-
pando com tecnologia e assim que as emissoras pu-
derem investir em equipamento o Brasil vai evoluir na 
área as ventas voltaram a crescer,” disse Zamot.

Visando a migração das rádios da frequência AM para 
FM, Zamot conta que a Ideal desenvolveu antenas es-
pecíficas para esse processo. Antenas de baixo custo 
que foram criadas para atender à demanda de emisso-
ras de pequenas localidades.

O executivo antecipou um projeto que a empresa 
vem desenvolvendo para em breve lançar no merca-
do. “Estamos com um protótipo de poste e será uma 
grande inovação no mercado de telecomunicações,” 
finalizou. n

Internet Sat investe no mercado de broadcasting

A empresa que oferece serviços de internet em banda 
larga via satélite, atendendo mercados corporativos e de 
eventos, ofereceu na exposição serviços CAPEX e OPEX 

para os seus visitantes. Jaime Fernando Ferreira, diretor 
da Internet SAT, disse à reportagem da Revista da SET 
que “a feira foi boa e muito interessante para empresa”.

O executivo destacou que 
a Internet Sat apresentou 
dois tipos de perfis no SET 
EXPO. O CAPEX, voltado 
para a venda de produtos 
e o OPEX, visando venda de 
serviços. “São tecnologias 
de ponta com um custo 
bem interessante e isso tem 
chamado a atenção dos 
broadcasters,” afirmou.

No tocante aos serviços, 
Ferreira destaca o serviço 
de monitoração de censu-
ra, análise de qualidade de 
vídeo e serviços de up-link, 
usando banda KA. “Uma so-
lução de baixo custo para 
quem deseja realizar trans-
missão de eventos”, finali-
zou. n
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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
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derem investir em equipamento o Brasil vai evoluir na 
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do. “Estamos com um protótipo de poste e será uma 
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A empresa que oferece serviços de internet em banda 
larga via satélite, atendendo mercados corporativos e de 
eventos, ofereceu na exposição serviços CAPEX e OPEX 

para os seus visitantes. Jaime Fernando Ferreira, diretor 
da Internet SAT, disse à reportagem da Revista da SET 
que “a feira foi boa e muito interessante para empresa”.

O executivo destacou que 
a Internet Sat apresentou 
dois tipos de perfis no SET 
EXPO. O CAPEX, voltado 
para a venda de produtos 
e o OPEX, visando venda de 
serviços. “São tecnologias 
de ponta com um custo 
bem interessante e isso tem 
chamado a atenção dos 
broadcasters,” afirmou.

No tocante aos serviços, 
Ferreira destaca o serviço 
de monitoração de censu-
ra, análise de qualidade de 
vídeo e serviços de up-link, 
usando banda KA. “Uma so-
lução de baixo custo para 
quem deseja realizar trans-
missão de eventos”, finali-
zou. n
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O SET EXPO é para a 4S um local ideal para fazer novos negócios
Empresa apostou em novos produtos com destaque 

para o News Playout. Voltado para o jornalismo, o sis-
tema  permite 
a exibição de 
conteúdos mul-
tiformatos HD/
SD e SDI simul-
taneamente no 
mesmo playlist.

O coordena-
dor de negócios 
da 4S, Paulo 
Sérgio Vaz afir-
mou à Revista 

da SET que os produtos tradicionais da empresa, como 
sistemas de exibição e master switchers continuam 
como referência da 4S, mas a empresa aposta a novos 
produtos como o Time Delay com o qual é possível atra-
so de tempo na programação para corrigir o gerador de 
caracteres. 

O tempo mínimo é de 2 segundos e permite agenda-
mento. “Você agenda o equipamento, e na hora progra-
mada, grava tudo que tem pra gravar naquele período. 
Tudo isso para diminuir o custo dentro da emissora,” fi-
nalizou.

O principal objetivo de Vaz no SET EXPO deste ano foi 
cumprido, ter prospecção de vários negócios para a em-
presa, afirmou. n

Libec voltou ao Brasil no SET EXPO 2016

A Libec é uma marca japonesa es-
pecializada em suporte para câmeras, 
como tripés, gruas e pedestais, atu-
ante há mais de 60 anos no mercado.  
A gerente de vendas da empresa na 
América Latina, Maitha Cassouto con-
siderou produtiva a participação da 
companhia no SET EXPO deste ano. 
“Queremos relançar nossa marca no 
Brasil, por meio da nossa linha de pe-
destais voltados para estúdios de te-
levisão e a SET não poderia ter vindo 
em melhor momento,” disse.

A executiva destacou que o público 
do SET EXPO a agradou muito. “A va-

riedade de público foi muito interes-
sante, inclusive com vários estudan-
tes e isso é muito bom, porque será 
a próxima geração trabalhando na in-
dústria de broadcast,” afirmou Maitha.

Durante o SET EXPO, a Libec trou-
xe alguns tripés para exposição. Se-
gundo Maitha, o destaque vai para 
a capacidade de suporte dos equi-
pamentos que varia entre 4 quilos e 
25 quilos. “Estamos acompanhando 
essa mudança no mercado em que as 
câmeras estão mais para prosumer, 
então focamos nossa linha de tripés 
para esse segmento,” disse. n
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WiMobilis preparada para o desligamento do sinal analógico

Durante o SET EXPO, a empresa que atua na área de 
engenharia de software e sistemas, com especialização 
nas áreas de TV Digital e comunicações sem fio exibiu 
seus novos equipamentos, o Pró-Digital e o One TV, am-
bos focados no desligamento analógico.

O Pró-Digital é um sistema para coordenação de trans-
missão e recepção de áudio para jornalismo e coorde-
nação de link para que o usuário não fique dependente 
de uma unidade móvel. O One TV é uma solução criada 
para trabalhar com transmissão no padrão ISDB-T de TV 
digital, visando melhorar a qualidade de áudio e vídeo 
das transmissões, afirmam os seus criadores.

O gerente de vendas da WiMobilis, Mozart Franco es-
tava no estande da empresa no EXPO Center Norte oti-
mista em relação à melhora do mercado. “A expectativa 
que temos agora é de um reaquecimento do mercado. 
Certamente, teremos algumas surpresas no mercado de 
broadcast para os próximos meses,” afirmou. n©
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SM Facilities aposta em serviços de soluções para projetos 
e implantação

Para ampliar seus negócios, a SM Facilities decidiu 
participar do SET EXPO. “Participamos pela primeira 
vez no ano passado e percebemos um aumento no 
nosso fluxo de negócios graças à SET,” afirmou Sérgio 
Martines, diretor da companhia.

Martines comenta que “atualmente, vários projetos em 
andamento se originaram no SET EXPO de 2015, devido 
ao grande volume de contatos e visitas ao estande”. Este 
ano, afirmou o executivo, houve um investimento maior 
no estande para gerar novos negócios e isso gerou “con-
tatos importantes” para futuras parcerias.

Até o final do ano, a empresa deseja lançar um novo 
produto voltado ao mercado de retransmissão. “Divul-
garemos um produto novo para os radiodifusores. O 
produto vai atender desde pequenas estações locais 
com poucos recursos financeiros até as principais em-
presas do país que detém um poder aquisitivo maior,” 
afirmou.

A SM Facilities surgiu em 2015. Ela nasceu da união 
da SM Consultoria com a SM Construtora. A empresa 
tem especialidade em serviços de engenharia de tele-
comunicações, como concepção de projetos e reforma 
de sites. n
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Sérgio Martines, diretor da SM Facilities analisou muito 
positivamente a participação da companhia no SET EXPO 
2016 e já planeia o regresso em 2017

TSL apresenta lançamentos do NAB Show no Pavilhão Britânico 
A TSL Products introduziu uma série de produtos lan-

çados no NAB Show 2016 em seu estande no Expo Cen-
ter Norte, em São Paulo. Entre os destaques da compa-
nhia estiveram a linha de monitores MPA, que monitora 
multicanais com conexão IP, e o PAM IP, o primeiro PAM 
do mundo a monitorar áudio e vídeo nesta tecnologia.

Sérgio Bourguignon, diretor de negócios da empresa 
para a América Latina, informou ainda que a TSL adqui-
riu a Adinfa pouco antes da NAB 2016 e, por isso, já esta-

va expondo o softwa-
re Insite no SET EXPO, 
uma solução que “foi 
incorporada pela TSL 
para fazer monito-
ramento e controle 
de energia, potência, 

consumo e parâmetro de todos os equipamentos e dis-
positivos de uma televisão”.  

Outro destaque da marca britânica, sediada em Marlow, 
no Reino Unido, foi a solução de áudio file-based Phinix, 
um desenvolvimento que permite ao usuário realizar re
-mapping, replication ou muting dos canais de áudio. 

Representada pelos paranaenses da Planeta do Rá-
dio, a companhia londrina BW, em seu segundo ano no 
SET EXPO, também reforçou o “time” dos britânicos em 
2016 com transmissores e processadores de áudio digi-
tais. Alan Kardec, diretor financeiro da Planeta do Rádio, 
afirmou que o processador da BW mais procurado foi o 
BWDSPXTRA, de 6 bandas, indicado para estações de 
pequeno e médio porte.

Por último, Ryan Lester, gerente de vendas da RT Sof-
tware, lembrou à reportagem da Revista da SET que a 
companhia é pioneira a trabalhar com grafismos 4K na 
Europa e destacou que, com soluções para esportes, 
notícias e estúdios virtuais, a RT tem conseguido novos 
clientes: “Fizemos trabalhos para a ESPN e a OBS TV na 
Olimpíada Rio 2016 e queremos continuar trabalhando 
com o mercado brasileiro”, disse. n

 
 
O sotaque britânico 
ecoou pelos corredores 
do SET EXPO  
mais uma vez©

 Fo
to

: G
ab

rie
l C

or
te

z



38   REVISTA DA SET  |  Novembro 2016

SET Expo                                                Parte II 

SM Facilities aposta em serviços de soluções para projetos 
e implantação

Para ampliar seus negócios, a SM Facilities decidiu 
participar do SET EXPO. “Participamos pela primeira 
vez no ano passado e percebemos um aumento no 
nosso fluxo de negócios graças à SET,” afirmou Sérgio 
Martines, diretor da companhia.

Martines comenta que “atualmente, vários projetos em 
andamento se originaram no SET EXPO de 2015, devido 
ao grande volume de contatos e visitas ao estande”. Este 
ano, afirmou o executivo, houve um investimento maior 
no estande para gerar novos negócios e isso gerou “con-
tatos importantes” para futuras parcerias.

Até o final do ano, a empresa deseja lançar um novo 
produto voltado ao mercado de retransmissão. “Divul-
garemos um produto novo para os radiodifusores. O 
produto vai atender desde pequenas estações locais 
com poucos recursos financeiros até as principais em-
presas do país que detém um poder aquisitivo maior,” 
afirmou.

A SM Facilities surgiu em 2015. Ela nasceu da união 
da SM Consultoria com a SM Construtora. A empresa 
tem especialidade em serviços de engenharia de tele-
comunicações, como concepção de projetos e reforma 
de sites. n

©
 Fo

to
: Is

aa
c T

ole
do

Sérgio Martines, diretor da SM Facilities analisou muito 
positivamente a participação da companhia no SET EXPO 
2016 e já planeia o regresso em 2017

TSL apresenta lançamentos do NAB Show no Pavilhão Britânico 
A TSL Products introduziu uma série de produtos lan-

çados no NAB Show 2016 em seu estande no Expo Cen-
ter Norte, em São Paulo. Entre os destaques da compa-
nhia estiveram a linha de monitores MPA, que monitora 
multicanais com conexão IP, e o PAM IP, o primeiro PAM 
do mundo a monitorar áudio e vídeo nesta tecnologia.

Sérgio Bourguignon, diretor de negócios da empresa 
para a América Latina, informou ainda que a TSL adqui-
riu a Adinfa pouco antes da NAB 2016 e, por isso, já esta-

va expondo o softwa-
re Insite no SET EXPO, 
uma solução que “foi 
incorporada pela TSL 
para fazer monito-
ramento e controle 
de energia, potência, 

consumo e parâmetro de todos os equipamentos e dis-
positivos de uma televisão”.  

Outro destaque da marca britânica, sediada em Marlow, 
no Reino Unido, foi a solução de áudio file-based Phinix, 
um desenvolvimento que permite ao usuário realizar re
-mapping, replication ou muting dos canais de áudio. 

Representada pelos paranaenses da Planeta do Rá-
dio, a companhia londrina BW, em seu segundo ano no 
SET EXPO, também reforçou o “time” dos britânicos em 
2016 com transmissores e processadores de áudio digi-
tais. Alan Kardec, diretor financeiro da Planeta do Rádio, 
afirmou que o processador da BW mais procurado foi o 
BWDSPXTRA, de 6 bandas, indicado para estações de 
pequeno e médio porte.

Por último, Ryan Lester, gerente de vendas da RT Sof-
tware, lembrou à reportagem da Revista da SET que a 
companhia é pioneira a trabalhar com grafismos 4K na 
Europa e destacou que, com soluções para esportes, 
notícias e estúdios virtuais, a RT tem conseguido novos 
clientes: “Fizemos trabalhos para a ESPN e a OBS TV na 
Olimpíada Rio 2016 e queremos continuar trabalhando 
com o mercado brasileiro”, disse. n

 
 
O sotaque britânico 
ecoou pelos corredores 
do SET EXPO  
mais uma vez©

 Fo
to

: G
ab

rie
l C

or
te

z

Hitachi Kokusai Linear apresentou nova linha de transmissores

A empresa japonesa com sede em Santa Rita do Sapu-
caí, interior de Minas Gerais, apresentou no EXPO Center 
Norte, os transmissores da família E-Compact com tec-
nologia Doherty que proporcionam, segundo os seus 
desenvolvedores, uma redução da ordem de 50% no 
consumo de energia elétrica.

Os transmissores da família E-Compact com tecnologia 
Doherty permitem realizar uma nova avaliação da rela-
ção entre Eficiência Energética vs MER vs Área de Cober-
tura, afirmou Yasutoshi Miyohi, diretor geral da empresa. 
“Possuímos estudos, simulações laboratoriais e práticas, 
que nos permitem otimizar os parâmetros de acordo 
com a necessidade específica”.

Miyohi disse que o SET EXPO é a principal janela com 
os clientes no ano no país. “Mostrar nossos produtos é 
fundamental para nossos clientes poderem fazer pros-
pecção e assim avançar para novos projetos. De todas 

maneiras, nosso maior problema é a incerteza que ro-
deia o desligamento analógico e os passos que serão da-
dos nos próximos tempos, situação que deixa de mãos 
atadas a nossos clientes”. n
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Screen Brasil se apresenta pela primeira vez no SET EXPO
com nova direção

A empresa, desde o primeiro trimestre de 2016, é uma 
companhia 100% brasileira. Os empresários Hamilton 
Picolotti e Paulo Ribeiro, que conduziam a holding Aug-
mentum, adquiriram a companhia em sessão de nego-
ciação privada em Brescia, Itália que envolveu o proces-
so de cessão de quotas aos empresários locais.

Uma vez adquirida, se iniciou o planejamento técnico 
para dotar a marca das melhores tecnologias possíveis 

em transmissão de sinais de 
TV Digital, afirmou Antonio 
Satta, diretor de vendas de 
Screen Brasil.

No SET EXPO, a empresa 
com seu novos capitais se 
apresentou pela primeira 
vez e lançou a linha NeXT, 
uma nova solução de trans-
missores. “A arquitetura do 
produto, a robustez e as 
prestações demonstradas du-
rante a exposição deixaram 
os visitantes muito satisfeitos.   
A solução é única no mercado 
a propor uma solução com 
dois front-end para melhor 
flexibilidade de entradas, 
quebrando o paradigma en-
tre eficiência e MER, graças ao 

poderoso precorretor NeXT, que atinge a melhor eficiên- 
cia e o melhor MER atualmente existentes no mundo”.

Esta solução é a evolução da plataforma ARK, chama-
da de NeXT em homenagem à nova página na história 
da companhia (agora 100% brasileira), disse Satta, para 
quem os principais diferencias do produto são a “sua 
versatilidade, interface gráfica, robustez, construção 
mecânica, ausência de fios e consequente minimização 
dos pontos de falha. Extrema eficiência e linearidade, na 
compatibilidade com absolutamente todos os padrões, 
feeds, e com todos os demais fabricantes quando utili-
zado em SFN”.

Satta explicou que a Screen Brasil obteve a proprieda-
de intelectual da marca Screen nos principais mercados 
da América Latina, “fazendo da mesma o verdadeiro 
Hub de expansão de mercado, sobre tudo na Argentina, 
Colômbia, México e países vizinhos. Já hoje estão sendo 
negociados contratos de venda nestes países, lembran-
do que a Screen detém, por exemplo, 80% da market 
share do Uruguai”.

O executivo disse que um dos grandes objetivos da 
presença no SET EXPO foi mostrar aos clientes que a 
Screen Brasil “não é mais uma filial, mas uma empresa 
multinacional, detentora de tecnologia, produtora na-
cional, fortemente exportadora, e com uma solidez so-
cietária única no setor, inclusive em mercados limítrofes 
(tais quais o mercados de FM, no qual pretende aumen-
tar o market share de 30 para 50%)”. n
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Yasutoshi Miyohi, diretor geral da empresa
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SET EXPO 2016 abre espaço exclusivo para o rádio

A feira de este ano contou com um espaço exclusivo 
para fabricantes e prestadores de serviços para empre-
sas radiofônicas. O Pavilhão do Rádio esteve composto 
por empresas como a Biquad, Jw Sat/Telenick, RF Mídia 
e com a parceria entre a Engenharia do Rádio e a OM 
Sistemas. 

Em entrevista à Revista da SET, todos os representantes 
das empresas presentes no SET EXPO analisaram o cená-
rio atual da migração do AM para FM como preocupan-
te. Eles apontam que, apesar da expectativa criada no 
início do processo de migração, a realidade se mostrou 
desfavorável. Radiodifusores que antes aceitaram reali-
zar a migração, hoje estão em dúvida se vale a pena fa-
zer o procedimento, mas isso não impediu as empresas 
de procurar inovar para se adaptar ao mercado. 

A Biquad é especializada em processamento digital 
de áudio. Nos últimos anos o seu principal produto da 
empresa foi o processador de áudio DAP 4 que utili-
za tecnologia IP, permitindo que o usuário modifique 
os presents de acordo com a sua necessidade. No SET 
EXPO, a empresa lançou dois novos produtos. O DAP 
Uno, uma versão compacta do DAP 4, mais barata para 
emissoras com pouco poder aquisitivo, como rádios 
comunitárias e um suporte de microfone com LED em 
sua ponta, indicando quando o programa está no ar.

Jw Sat/Telenick tem como carro-chefe a produção 
de transmissores para rádio FM com potência má-
xima de 10KW. Prometendo uma capacidade de até 
75% de eficiência, os transmissores da empresa visam 
alta performance com um baixo custo com energia 
elétrica.

No campo dos serviços, a RF Mídia ofereceu soluções 
para as empresas na área de comunicação e marke-
ting, desenvolvendo projetos personalizados para seus 
clientes. Durante o SET EXPO, o objetivo da empresa 
foi receber os radiodifusores para discutir e se atualizar 
para aprimorar seus serviços.

A empresa Engenharia do Rádio, especializada em 
projetos para adequar as emissoras às normas da Ana-
tel e também na área de engenharia de segurança do 
trabalho, chegou ao SET EXPO, em parceria com a OM 
Sistemas. Esta é uma empresa que fabrica e faz manu-
tenção de transmissores AM, monitores de modulação. 

“A maioria dos radiodifusores 
não quis fazer a migração. 
Continua AM no restante da 
migração, não é obrigado.  
A OM participou do SET visan-
do expandir seus negócios no 
mercado sul-americano, pois 
nos países vizinhos as rádios 
não deixaram de transmitir 
em frequência AM”, explicou 
um dos engenheiros respon-
sáveis da marca. n

O CEO da RF Mídia, Robson Ferri fez um balanço muito 
positivo da participação da empresa no pavilhão do rádio 
no SET EXPO 2016

Equipe de vendas da JWSAT/
TELENICK apresentou o novo 
transmissor de FM TELENICK 
STR1000WB, com duas 
unidades de rack (89mm de 
altura) distribuídos em 12,5 kg, 
opera em uma única fonte
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No campo dos serviços, a RF Mídia ofereceu soluções 
para as empresas na área de comunicação e marke-
ting, desenvolvendo projetos personalizados para seus 
clientes. Durante o SET EXPO, o objetivo da empresa 
foi receber os radiodifusores para discutir e se atualizar 
para aprimorar seus serviços.

A empresa Engenharia do Rádio, especializada em 
projetos para adequar as emissoras às normas da Ana-
tel e também na área de engenharia de segurança do 
trabalho, chegou ao SET EXPO, em parceria com a OM 
Sistemas. Esta é uma empresa que fabrica e faz manu-
tenção de transmissores AM, monitores de modulação. 

“A maioria dos radiodifusores 
não quis fazer a migração. 
Continua AM no restante da 
migração, não é obrigado.  
A OM participou do SET visan-
do expandir seus negócios no 
mercado sul-americano, pois 
nos países vizinhos as rádios 
não deixaram de transmitir 
em frequência AM”, explicou 
um dos engenheiros respon-
sáveis da marca. n

O CEO da RF Mídia, Robson Ferri fez um balanço muito 
positivo da participação da empresa no pavilhão do rádio 
no SET EXPO 2016

Equipe de vendas da JWSAT/
TELENICK apresentou o novo 
transmissor de FM TELENICK 
STR1000WB, com duas 
unidades de rack (89mm de 
altura) distribuídos em 12,5 kg, 
opera em uma única fonte
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Video Systems mostra como montar uma emissora de TV no SET EXPO

Integradora brasileira mostrou aos seus visitantes 
como é possível montar um workflow completo de 
uma emissora de forma simples, ágil e flexível em seu 
estande.

João Melo disse à reportagem da Revista da SET que o 
segredo passa por criar uma solução global e integrada 

que permita construir uma solução com-
pleta desde o ingest até o playout com 
inserção de gráficos e monitoramento de 
sinais.

A integradora trabalha com diversas 
marcas internacionais o que, segundo 
Melo, é fundamental na hora de criar solu-
ções de acordo a necessidade do cliente.

“Hoje, podemos pensar em soluções de 
workflow incluindo câmeras, robótica, nu-
vem e sistemas de replay, se fossem ne-
cessários, porque a ideia é que a solução 
agregue valor à produção do cliente e o 
ajude a melhorar seu conteúdo”.

Na parte de robótica, a novidade da Ví-
deo System foi uma solução da RMMC, 
“um software de reconhecimento facial 
que permite fazer a leitura facial do apre-
sentador, por exemplo, automatizando o 
fluxo da emissora”, afirmou o executivo.

Fundada em 1993, a Video Systems  é uma empresa 
preparada para fornecer soluções em tecnologia e ser-
viços no mercado de Broadcast, Broadband, Telecomu-
nicações e Segurança, além de serviços de manuten-
ção, assessoria em importação, comércio, integração 
de sistemas, assistência técnica e projetos. n

A empresa espanhola VSN é uns parceiros estratégicos 
da Video Systems entregando uma série de soluções 
de automação, playout e MAM
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Alfredo Cabrera, gerente de vendas para América Latina 
da EVS afirmou à reportagem da Revista da SET que 
a parceria com a Video Systems é fundamental para a 
companhia, mas que na edição 2017 do SET EXPO espera 
participar com um estande próprio, mas mantendo a 
parceria atual. Ainda, a empresa trabalha no lançamento 
de um programa de treinamento de operadores 
de sistemas de replay EVS, como já desenvolvido em 
outros continentes, para criar no país, um grupo seleto 
de operadores dos equipamentos da marca que possuam 
certificação para operá-los

©
 Fo

to
: F

ot
o A

nd
ré

s 



Video Systems mostra como montar uma emissora de TV no SET EXPO

Integradora brasileira mostrou aos seus visitantes 
como é possível montar um workflow completo de 
uma emissora de forma simples, ágil e flexível em seu 
estande.

João Melo disse à reportagem da Revista da SET que o 
segredo passa por criar uma solução global e integrada 

que permita construir uma solução com-
pleta desde o ingest até o playout com 
inserção de gráficos e monitoramento de 
sinais.

A integradora trabalha com diversas 
marcas internacionais o que, segundo 
Melo, é fundamental na hora de criar solu-
ções de acordo a necessidade do cliente.

“Hoje, podemos pensar em soluções de 
workflow incluindo câmeras, robótica, nu-
vem e sistemas de replay, se fossem ne-
cessários, porque a ideia é que a solução 
agregue valor à produção do cliente e o 
ajude a melhorar seu conteúdo”.

Na parte de robótica, a novidade da Ví-
deo System foi uma solução da RMMC, 
“um software de reconhecimento facial 
que permite fazer a leitura facial do apre-
sentador, por exemplo, automatizando o 
fluxo da emissora”, afirmou o executivo.

Fundada em 1993, a Video Systems  é uma empresa 
preparada para fornecer soluções em tecnologia e ser-
viços no mercado de Broadcast, Broadband, Telecomu-
nicações e Segurança, além de serviços de manuten-
ção, assessoria em importação, comércio, integração 
de sistemas, assistência técnica e projetos. n

A empresa espanhola VSN é uns parceiros estratégicos 
da Video Systems entregando uma série de soluções 
de automação, playout e MAM

©
 Fo

to
: F

ot
o A

nd
ré

s 

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

SET Expo                                                Parte II 

42   REVISTA DA SET  |  Novembro 2016

Alfredo Cabrera, gerente de vendas para América Latina 
da EVS afirmou à reportagem da Revista da SET que 
a parceria com a Video Systems é fundamental para a 
companhia, mas que na edição 2017 do SET EXPO espera 
participar com um estande próprio, mas mantendo a 
parceria atual. Ainda, a empresa trabalha no lançamento 
de um programa de treinamento de operadores 
de sistemas de replay EVS, como já desenvolvido em 
outros continentes, para criar no país, um grupo seleto 
de operadores dos equipamentos da marca que possuam 
certificação para operá-los

©
 Fo

to
: F

ot
o A

nd
ré

s 

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

Novembro 2016  |  REVISTA DA SET   43

JVC realiza lançamento mundial no SET EXPO

Empresa escolhe o Brasil para lançar no mercado 
o protótipo da sua câmera da série PTZ que trabalha 

com um zoom ótico de 30x, protocolo de comunicação  
Visca, saída de vídeo HD/SDI e VNC.

Pedro Mees, gerente Geral para América Latina de 
JVC afirmou a reportagem da Revista da SET que a em-
presa pretendia apresentar mundialmente o produto 
no IBC, mas acho pertinente realizar o lançamento no 
Brasil porque “o SET EXPO é nosso principal evento na 
região. Este protótipo mostra a importância do Brasil 
para JVC, e como a região é chave para a marca”. 

“A câmera trabalha com tecnologia IP desenvolvida 
pela JVC. Seu grande diferencial é que pode ser ope-
rada por meio de um browser web ou através de um 
controlador remoto. Pode ser utilizada para transmis-
sões via streaming ao vivo com até 12 Mb/s, e em si-
multâneo gravar um cartão de memoria interna em até  
50 Mb/s”, afirmou.

Isso porque a câmera conta com um slot para um car-
tão MiniSD. De esta forma, explicou Mees, a câmera, 
pode gravar localmente e realizar transmissões ao vivo 
de forma simultânea através de uma conexão a inter-
net. n

NewTek lança mundialmente o IP Series
A empresa de Santo Antonio, nos Estados Unidos, 

apresentou mundialmente no decorrer do SET EXPO a 
sua nova linha de produtos IP Series, uma linha com a 
qual espera concorrer com grandes players do merca-
do, em setores onde ainda não era concorrente direto.

Em entrevista à Revista da SET, Filippo Ferlini, diretor 
de Operações e Vendas para para a América Latina da 
NewTek, afirmou que o lançamento não é de um “pro-
duto, mas sim de um conceito. Hoje estamos prepa-
rados para concorrer com os grandes players do mer-
cado audiovisual. Este desenvolvimento leva mais de 
dois anos de trabalho, e agora nos permite apresentar 
ao mercado uma série de produtos com baixa redun-
dância que pode trabalhar de forma híbrida, e nesse 
ponto, reside a revolução, assumimos que o produtos 
possam trabalhar com conteúdos híbridos”.

Pensamos em uma “produção interconectada que 
combine a potência, a eficiência e a flexibilidade do IP 
com a abordagem comprovada de produção ao vivo 
controlada por software da NewTek para definir um 
novo paradigma de fluxo de trabalho”, afirmou o exe-
cutivo.

A empresa afirma que para isso desenvolveu a tecno-
logia NDITM que age como ambiente de produção úni-
co e interconectado, mediante a utilização de entradas, 

saídas e ativos de mídia disponíveis e acessíveis para 
qualquer usuário em qualquer local da rede. n

Para Pedro Mees da JVC, a presença da marca no SET 
EXPO é estratégica no planejamento da marca na região
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For.A considera estratégica a presença no SET EXPO 

Pebble Beach Systems apresentou Lighthouse e Marina 
no estande da Videodata 

A companhia norte-americana, ano após ano, marca 
presença no SET EXPO por considerar a exposição fun-
damental na estratégia de vendas da empresa na região, 
e assumir que o Brasil é um de seus principais mercados 
na América Latina.

Por este motivo, tanto o country manager para o Brasil, 
Ricardo Milani, como o gerente de vendas para América 
Latina, Mario Rodriguez são presenças constantes nos 
eventos organizados pela SET.

Na edição 2016, a For.a apresentou o switcher  
HVC-2000, uma solução 4K, 3G-SDI (level A), HD-SDI, SD
-SDI, com 6 M/E com 24 entradas e 18 saídas que podem 
ser extendidas até 48.

A solução trabalha em multi-formato, 4K/3G/HD/SD/
HDMI/Analógico/VGA, “porque é necessário em um mo-
mento de transição, oferecer um leque de possibilidades 
que permitam ao produtor de conteúdos trabalhar de di-
ferentes formas com o equipamento”, afirmou Rodriguez.

Milani se mostrou satisfeito com a feira, e sobretudo 
com o trabalho desenvolvido pela marca durante os úl-
timos Jogos Olímpicos Rio 2016, onde diversos equipa-
mentos foram utilizados por emissoras e programadoras 
brasileiras para a produção do evento, como o conversor 

de Frame Rate, FRC-9000 utilizado tanto em 4K/3G/HD 
com conversão progressiva.

“No SET EXPO apresentamos os cases dos Jogos Olím-
picos aos nossos clientes, mostrando os diferenciais dos 
nossos produtos, utilizados em uma situação muito crí-
tica, como as Olímpiadas”, reforçou Milani. n

Numa indústria que cada dia demanda soluções de au-
tomatização mais eficazes, a Pebble Beach Systems de-
sembarcou no SET EXPO no estande de seu distribuidor 
local, a Videodata com o objetivo de apresentar a sua 
solução de automação Marina e demonstrar Lighthouse 
pela primeira vez no Brasil.

Paulo Martínez-Cleves, VP de Vendas para a América La-
tina em Pebble Beach Systems afirmou que a solução Ma-
rina “é um dos mais robustos sistemas de automação do 
mercado que centraliza ingest, cloud e multi-canal para 

sistemas que vão desde um canal único até centenas de 
canais. Projetada para enfrentar os complexos e variáveis 
fluxos de trabalho atuais, permite combinar canais sim-
ples de estilo “pass-through” e canais complexos “labor 
intensive” em um único sistema. A arquitetura distribuída 
de Marina permite aos  broadcasters utilizar os recursos 
através de vários servidores, e escolher a melhor tecnolo-
gia subjacente para as suas necessidades específicas”.

Exibido anteriormente no NAB Show, em Las Vegas 
em abril passado, Lighthouse estende a funcionalida-
de de Marina para usuários de negócios, operadores e 
engenheiros, tanto dentro como fora das instalações de 
transmissão. Oferece controle, monitoramento, gestão 
de mídia e ferramentas de configuração de sistema atra-
vés de uma série de widgets em painéis configuráveis 
baseados na web. 

Martinez disse que “os modernos fluxos de trabalho de 
playout exigem métodos de interação ágeis e receptivos 
a qualquer hora do dia ou da noite. Lighthouse amplia o 
alcance da equipe com interfaces de navegador padrão, 
oferecendo acesso a ações corretivas e status em segun-
dos, mesmo fora da sala de controle”. n

A empresa norte-americana For.A considera fundamental 
para o desenvolvimento da marca na região participar 
do maior evento da indústria broadcast latino-americana. 
Na foto, Ricardo Milani (Brasil) e Mario Rodriguez 
(América Latina)
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Congresso 
SET EXPO 2016 - Parte II

Congresso SET                                   

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

O 28º Congresso SET Expo apontou inovações e mudanças  
nas indústrias de broadcast e novas mídias. O evento contou  
com mais de 200 palestrantes de renome internacional, e sete  
keynote speakers, que se apresentaram durante quatro dias  
a cerca de 2 mil congressistas, em São Paulo. As palestras foram  
distribuídas em cinco salas do Expo Center Norte, nas 60 sessões  
organizadas pela entidade. As discussões abordaram o que está  
passando, o que passou e o que está por vir na indústria audiovisual 
brasileira e mundial

L
ocalismo, mobilidade e par-
ticipação dos usuários foram 
apontados como tendências na 
radiodifusão, por pesquisado-

res que estudam as relações entre a 
comunicação e as novas mídias, em 
uma das 60 sessões de debate que 
compuseram a programação do 28º 

Congresso SET Expo, realizado de 29 
de agosto a 1 de setembro de 2016, 
em São Paulo, no Pavilhão Vermelho 
do Expo Center Norte.
Em um contexto de convergência 

midiática e de transformações nas 
formas de produzir conteúdos, pa-
lestrantes apresentaram “a visão da 

comunicação para o futuro do broad-
casting e das novas mídias” em pai-
nel moderado por Fernando Moura 
(Anhembi Morumbi/Revista da SET). 
A sessão contou com as contribui-
ções dos professores de jornalismo 
Francisco Machado Filho (Unesp/Bau-
ru), Nivaldo Ferraz (Anhembi Morum-
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bi) e Renato Curz (Senac/Inova.jor) e 
fez parte de convênio de cooperação 
SET/Unesp que, desde 2013, tem 
como parceiras a Revista da SET e a 
Unesp/Bauru.
Assim, em uma, das mais de 60 

sessões que compuseram o Congres-
so, acadêmicos brasileiros da área de 
Comunicação tiveram a oportunidade 
de analisar as mudanças na cadeia 
de produção audiovisual, com ênfa-
se na distribuição de conteúdo e em 
como o comportamento da audiência 
está mudando frente às novas de-
mandas da engenharia de televisão 
na TV Digital Terrestre e nas novas 
plataformas de distribuição audiovi-
sual por streaming, sejam estas VoD 
ou OTT.
Francisco Machado Filho abordou 

os novos modelos de negócio em TV 
aberta, com ênfase no localismo, e 
afirmou que “precisamos olhar para a 
TV aberta no Brasil a partir de ações 
de comunicação voltadas a engajar 
a audiência de áreas de abrangên-
cia local. Não pode ser apenas um 
aparato para divulgar informações 
regionais. É preciso conectar as pes-
soas localmente, a partir do uso de 
ferramentas de big data como fonte 
estratégica de engajamento do pú-
blico”.
Renato Cruz citou o criador do site 

Buzzfeed, Jonah Peretti, e lembrou 
que, hoje, “se um conteúdo não 
pode ser visto pelo smartphone, ele 

não existe”. “Vídeos digitais, redes 
sociais e mobilidade são conver-
gentes. A audiência [de sites como 
o BuzzFeed] é principalmente móvel. 
Passamos de um ambiente em que o 
conteúdo era escasso, para um am-
biente em que o conteúdo é exces-
sivo, mas, o tempo das pessoas é 
escasso. Por isso, o grande desafio  
é o engajamento”, argumentou. 
Falando sobre a sua área de espe-

cialidade, Nivaldo Ferraz afirmou que 

as novas mídias possibilitam uma 
colaboração efetiva entre o ouvinte 
e as emissoras de rádio. “Essa cul-
tura participativa, via aplicativos, é 
fundamental”, disse. O palestran-
te afirmou, ainda, que “o encontro 
entre o rádio tradicional e as vias e 
possibilidades digitais está em an-
damento, um bom andamento”, e 
que “o futuro passa por um contexto 
convergente onde a relação com o 
tempo seja atemporal e os espaços 
se deem em fluxos”.
Deste modo, referindo-se à migra-

ção da rádio AM para FM, o profes-
sor da Anhembi Morumbi lembrou 
que é preciso analisar as conse- 
quências sociais e de conteúdo des-
sa migração e entender que, muito 
provavelmente, teremos uma perda 
de ouvintes da área rural brasileira.  
Por isso, ele considera necessário 
que o governo “prove que uma par-
cela do público não terá diminuída 
a oferta de emissoras para ouvir em 
seu dial convencional, porque esta 
parcela do público que pode perder 
é rural, localizada a uma distância 
em que a onda AM alcançava e a FM 
pode não alcançar”.

Professores de jornalismo trocam experiências com aqueles que dão o suporte e 
ferramentas para produção e distribuição de conteúdo no Congresso SET EXPO 2016

Sessão contou com a presença 
de representantes de diferentes 
áreas de captação de áudio 
e acústica

©
 Fo

to
: F

ot
o A

nd
ré

s



48   REVISTA DA SET  |  Novembro 2016

Congresso SET                                      Parte II       Congresso SET

É uma perda considerável, já que a 
decisão da migração parece benefi-
ciar mais as emissoras de centros ur-
banos, com melhor poder financeiro, 
sendo que “os 24 milhões de ouvin-
tes rurais podem perder opções. Es-
tão fora da inclusão digital, e agora 
fora da inclusão formal que tinham 
pelas rádios AM locais”.

Desafios do VOD e OTT
A sessão que pretendeu discutir os 

desafios de plataforma que vem, ora 
competindo e ora ampliando a dis-
tribuição de conteúdo com a televi-
são aberta, teve início com a fala do 
presidente do Fórum SBDTV, Roberto 
Franco fazendo uma contextualização 
da utilização desta plataforma no 
Brasil e no mundo, com ênfase no 
mercado americano. 
A partir da introdução de Fran-

co, foi possível perceber que esta 
modalidade está, sim, impactando 
o mercado norte-americano, prin-
cipalmente o mercado de TV paga. 
Aqui, no Brasil, Franco chamou a 
atenção para o fato de que, “neste 

momento, em nosso país, estamos 
vivendo uma guerra aberta”, pois 
não há modelos de negócios defi-
nidos, não há regulação e não há 
controle por parte do radiodifusor. 
O foco deve estar no consumidor, 
afirmou Franco. As demandas do 
consumidor que quer mais qua-
lidade, controle de ver o que qui-
ser onde e como e interatividade.  

“O desafio é grande no Brasil”, con-
siderou.
Marcelo Bechara, diretor executivo 

do Grupo Globo, apresentou os dados 
do consumo de conteúdos na inter-
net e a faixa de público que consome 
toda essa gama nas diversas plata-
formas e redes sociais. Posto isso, 
Bechara entrou especificadamente 
na questão do vídeo sob demanda e 
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e o que está por vir na indústria audiovisual brasileira e mundial
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classificou os tipos de VOD disponí-
veis atualmente em: 
Tradicional VOD – permite baixar o 

conteúdo por um preço fixo;
Subscription – permite o acesso 

com uma assinatura mensal;
Ad-supported – permite acesso gra-

tuito ao conteúdo suportado pela 
publicidade;
Catp-up TV - permite ver o conteú-

do da TV através de aplicação com 
ou sem publicidade e assinatura.
Bechara defendeu que, no futuro, 

o que hoje chamamos de plataforma 
serão na verdade os canais e que os 
canais atuais serão as plataformas. 
Isso quer dizer que chegaremos ao 
ponto em que o usuário poderá ser 
obrigado a escolher os canais que 
quer e excluir muitos outros, e isto 
não é interessante para a TV aberta. 
Ele afirma acreditar que a televisão 
aberta não irá acabar, mas como sua 
natureza é gratuita e de massa ela irá 
se dedicar a uma programação no-
ticiosa, esportiva e para eventos de 
massa. E as pesquisas demonstram 
isso. Bechara apresentou uma série 
de dados que demostram essa ten-
dência de consumo por parte da au-
diência mais jovem que tem acesso 
a toda esta estrutura de distribuição. 
O palestrante ainda se mostrou pre-

ocupado com a falta de regulação do 
VOD no Brasil, que, em sua opinião, 
propositalmente, não foi incluído 
na Lei do Seac 12.485/2011. A Anci-
ne (Agência Nacional do Cinema), a 
partir dessa própria lei, passou a ter 
a obrigação de seguir a direção do 
Conselho Superior de Cinema. Este 
conselho publicou, em 2015, uma 
intenção, ainda sem conclusão, de 
se criar uma regulação para o VOD, 
mas isso ainda não tem data e nem 
as diretrizes para esta regulação.  
E o que está por trás disso, imposto, 
na opinião de Bechara. Os impostos 
do Condecine e ainda, a questão das 
cotas, direitos autorais, neutralida-
de da rede e publicidade. Questões 
que influenciam diversos setores e 
players do mercado. 
A questão é delicada e por isso 

mesmo não foi ainda tradada. En-

quanto isso, o Brasil vai tentando se 
adequar ao gosto do consumidor e a 
suas novas tendências de consumo, 
em um terreno desconhecido, o que 
deixa tudo ainda mais difícil para a 
TV aberta.
O diretor Multiplataforma da SBT, 

Rodrigo Navarro, trouxe sua contri-
buição para o debate com a visão do 
negócio de OTT e suas similaridades 
e diferenças com o sistema aberto. 
Como as empresas de radiodifusão 
podem competir nesta nova ecolo-
gia dos meios? O mercado de OTT 
no Brasil é um mercado relevante, 
tem crescido significativamente nos 
últimos anos, então a tendência está 
confirmada e deve continuar nos 
próximos anos. Para Rodrigo, o prin-
cipal foco de um negócio de OTT é 
o telespectador. Os sistemas de OTT 
devem ser usados como agregadores 
para a TV aberta e não concorrentes. 
Isso cria ameaças e oportunidades. 
O modelo de lucro de uma emis-

sora aberta é robusto, pois combina 
propriedade padrão e administração 
da cadeia de valor, mas ao mesmo já 
existem ferramentas e agentes glo-
bais distribuidores de conteúdo que 
oferecem modelos de geração de va-
lor para produtores de conteúdo. 

Skip Pizzi, representante da NAB 
(National Association of Broadcas-
ters), trouxe sua experiência no 
mercado dos Estados Unidos nes-
te segmento, que se assemelha ao 
brasileiro, mas com números mais 
expressivos, visto a popularidade 
da internet naquele país e que vem 
impactando o mercado de TV paga. 
Isto, ligado diretamente com o gosto 
da audiência que pode se libertar do 
controle da programação tanto da TV 
aberta quanto na paga, mas como 
a TV aberta é gratuita, a queda se 
dá na economia que o usuário faz 
ao deixar de assinar o pacote de TV 
paga. 
O mercado de OTT nos Estados 

Unidos está concentrado em 6% das 
residências. De duas (2) a cinco (5) 
casas possuem uma TV conectada, e 
mais uma (1) entre três (3) são assi-
nantes de streaming vídeo. Quando 
a pesquisa se debruça na audiência 
com idade entre 18-34 anos, os nú-
meros são ainda mais expressivos. 
Pizzi observa que o principal desa-

fio para o SVoD é o tráfego na in-
ternet. Plataformas como Netflix e 
Youtube, sozinhas, foram responsá-
veis por mais da metade do tráfego 
de banda larga no horário nobre em 

Skip Pizzi, representante da NAB (National Association of Broadcasters), 
trouxe sua experiência no mercado de VoD e OTT dos Estados Unidos
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2015. Previsões apontam ainda que 
80% do tráfego mundial de internet 
será vídeo em 2019/20. Além do que, 
são necessárias várias assinaturas de 
serviços o que pode comprometer o 
uso dos serviços OTT. 
Assim, na sessão, os palestrantes 

deixaram claro que seja no mercado 
que se escolha para analisar, os ser-
viços de OTT e VOD já confirmaram 
sua tendência de consumo pela audi-
ência e não há volta nesse caminho. 

Realidade virtual, imersão 
e experiências em 360 graus 
A realidade virtual, a imersão e as 

experiências de vídeo em 360 graus 
foram apontadas como o futuro do 
audiovisual e do broadcast em ses-
são que debateu o tema no SET 
EXPO 2016. Essas novas formas de 
captação e produção de vídeo possi-
bilitam inovação na maneira de con-
tar histórias em linguagem audiovi-
sual, com conteúdos personalizados 
e experiências em tempo real, segun-
do os palestrantes do Congresso SET 
EXPO. Sandro Di Segni, diretor de 
efeitos visuais da 02 Filmes, na co-
municação “Criando realidades ima-
ginárias”, afirmou que “o mercado 
está mudando com as possibilidades 
de produção de câmeras de realida-

de virtual, que captam imagens em 
360 graus e em até 16 K”.
Frederico Grosso, diretor geral para 

a América Latina da Adobe, em sua 
palestra “Realidade Virtual: a nova 
fronteira do storytelling”, destacou 
que os pilares da experiência de re-
alidade virtual devem ser as novas 
expectativas dos consumidores, que 
esperam personalização e relevância 
de conteúdos e tempo real. “Estamos 
começando a ver um dos fenômenos 
mais interessantes na maneira de 
contar histórias. A plataforma Pre-
miere Pro CC já nos possibilita editar 
conteúdos em tempo real. O grande 
desafio é inserir objetos de duas re-
alidades distintas em uma mesma 
imagem sem depender de estúdios 
e de chroma-key. O problema com o 
qual estamos trabalhando é extrema-
mente complexo”, afirmou.
Roberto Citrini, representante da 

Samsung, lembrou que, “com a re-
alidade virtual, você vai estar onde 
quer, sem realmente estar. O seu 
quarto pode se tornar uma grande 
sala de cinema com um óculos como 
o Gear e um celular como o S7”.  
O palestrante contou ainda que, nos 
Jogos Olímpicos Rio 2016, em parce-
ria com a Globosat, a Samsung ofe-
receu a possibilidade de usuários do 

celular acompanharem a chegada de 
Usain Bolt, nos 100 metros rasos, a 
partir de uma câmera instalada na li-
nha de chegada. 

Som acústico
Carlos Ronconi mediou a sessão 

“Áudio e Acústica”, a qual teve como 
uma de suas premissas o seguinte 
questionamento: em um mundo de 
Ultra Alta Definição em 4K ou 8K e de 
sistemas de áudio em 7.1 ou 22.2 ca-
nais, como captar áudio em ambien-
tes não controlados? A pergunta foi 
desenvolvida por representantes de 
todos os setores envolvidos na ques-
tão da captação de áudio e acústica 
de estúdios e ambientes. 
Renato Cipriane, projetista de estú-

dios e ambientes, começou explican-
do uma dúvida corriqueira: existe di-
ferença entre estúdios de broadcast 
e ambientes de captação de áudio?  
As situações são muito semelhantes, 
mas onde o áudio captado será es-
cutado é que faz a diferença. Tanto 
pode ser em uma televisão analógica 
ou em um ambiente sofisticado como 
um cinema. Com os equipamentos 
atuais é possível montar uma diver-
sidade de ambientes em locais capa-
zes de captar o som para transmis-
são broadcasting o que, em muitos 
casos, significa uma economia muito 
grande na implantação dos estúdios 
e no custo de produção dos conteú-
dos.  Certamente, os equipamentos 
influenciam a captação do som e 
“hoje temos uma gama de equipa-
mentos sofisticados e de última ge-
ração para, na verdade, entregar este 
conteúdo em baixa resolução como 
o mp3”. Por isso, o projeto de cons-
trução de um ambiente de captação 
tanto para broadcasting ou não, é 
fundamental. 
O isolamento acústico é outro pon-

to importante na captação de áudio. 
Nancy Devai, gerente de Produto da 
OWA, que atua no Brasil de 1988, 
apresentou a solução da empresa 
para revestimentos dos ambientes 
de captação ou ambientes inter-
nos que necessitam de tratamento  
acústico. Produtos como Sonex e  
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necessárias que tem de possuir um profissional que quer atuar no mercado 
broadcast e de novas mídias
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CAPER se apresenta pela primeira vez no Congresso da SET

A SET e a CAPER firmaram um convênio de cooperação 
no SET EXPO 2016. Um dos termos desse acordo deu à 
CAPER o direito de ter um estande no SET EXPO e uma 
palestra no Congresso da SET.

A CAPER é uma câmara que 
reúne as empresas provedoras e 
os fabricantes de equipamentos 
para a indústria audiovisual pro-
fissional: broadcast, TV Cabo, sa-
télite, cinema, iluminação e áu-
dio e se dedica à implementação 
de ações voltadas à promoção 
e ao desenvolvimento das ati-
vidades organizadas pelos seus 
associados.

A palestra contou com os princi-
pais integrantes da entidade, como o 
presidente da CAPER, Ricardo Solari, 
que destacou a parceria afirmando 
que “[o acordo] será importante para 
desenvolver a indústria de toda a re-
gião [América Latina]”.

Maria Sánchez, gerente geral da en-
tidade, afirmou que “a transição de 
sistemas não acompanha a chegada 
de novos itens no mercado. Os câm-
bios tecnológicos são cada vez mais 
rápidos. Trabalhamos com o governo, 
transmitindo informação para que a 
atualização seja feita o quanto antes e 
assim diminua o tempo do processo 
de adequação,” lembrou.

Maria Eugênia Muscio, assesso-
ra técnica da câmara, falou sobre o 
processo de digitalização que o país 
vive. Pode-se perceber algumas se-
melhanças com o Brasil, como o fato 
das frequências liberadas serem uti-

lizadas pelas empresas de telefonia móvel. 
Diego Rodríguez finalizou a sessão e destacou o pa-

pel da TV Pública, o papel da TV Paga e o papel do que 
denominou de novos jogadores (como a Netflix) na ra-

diodifusão. Antes, esses perso-
nagens eram antagônicos, hoje 
podem oferecer o mesmo tipo 
de serviço na plataforma que 
melhor se adapta ao serviço e 
fim de seu negócio. 

Rodrigues encerrou sua apre-
sentação destacando as três 
fases do processo de implemen-
tação da digitalização da TV a 
cabo, transmissão terrestre, sa-
telital e nas plataforma Over the 
top. Em primeiro lugar entra o 
fato de consumir TV por inter-
net. Em segundo, a consolida-
ção do serviço oferecido que, 
de acordo com ele, é a fase que 
a América Latina se encontra.  
E a terceira e última fase é o State 
of Art, ou seja, disponibilizar pro-
dutos de internet com a mesma 
qualidade e tecnologia ao nível 
de broadcast. n

A entidade argentina analisou a realidade do mercado e dos radiodifusores do país vizinho

Para o presidente da CAPER 
(Câmara Argentina de Provedores 

e Fabricantes de Equipamentos 
de Radiodifusão, Broadcast, Cabo, 

Cinema, Satélite, Áudio 
e Iluminação) é fundamental 
a parceria com a SET para ter 

uma presença conjunta 
das duas entidades 

na América Latina
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SET e Caper firmam 
parceria e realizam sessão 
especial no Congresso 
SET EXPO 2016
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Nexacustic, que são revestimentos 
e forros de madeira utilizados tanto 
para aprimorar a acústica quanto para 
melhorar a estética de um estúdio.  
O que faz do isolamento uma par-
te tão importante é que ele tem por 
obrigação permitir a utilização con-
junta de espaço sem transmissão de 
ruídos tanto externos quanto inter-
nos que podem escapar dos estú-
dios e incomodar vizinhos ou outros 
setores dentro de uma emissora.  
O tempo de reverberação é outro fa-
tor preocupante para a empresa. 
Geraldo Ribeiro, Engenheiro de som 

da G3R Produtos e Serviços Audiovi-
suais, iniciou sua fala elaborando um 
cenário padrão para um mundo ideal 
da captação de som, mas rapidamen-
te lembrou a todos que no mundo 
real é tudo é muito diferente. A fun-
ção da captação e do tratamento de 
som é exatamente essa, trazer para o 
mais próximo possível os níveis des-
te mundo ideal. 
Ribeiro também relembrou para a 

plateia as principais características 
do som e o trabalho específico que 
os profissionais especializados têm 
na captação da voz, principal ele-
mento a ser captado quando se fala 
em estúdios de cinema e televisão. 
Para isso, os procedimentos técni-
cos se aliam a locais controlados de 
captação e se não são passiveis de 

controlar, que sejam trabalhos den-
tro dos orçamentos da produção e 
sempre com muita criatividade. Os 
fatores externos que influenciam a 
captação de áudio devem ser resolvi-
dos e antecipados pelas equipes de 
áudio. Ribeiro relatou para os pre-
sentes sua experiência na produção 
do filme Cidade de Deus, do diretor 
Fernando Meireles, que na filmagem 
das externas na comunidade foram 
obrigados a recolher os cachorros e 
hospedá-los em hotéis de animais, 
para que os latidos não prejudicas-
sem a captação de áudio. 
Por fim, Luiz Kruszielski, com o 

tema “Acústica Voltada para a Dra-
maturgia”, relatou sua experiência 
como produtor de áudio na TV Glo-
bo e suas experiências em gravações 
de séries importantes como Liberda-
de Liberdade e Ligações Perigosas. 
O principal elemento de gravação é 
também a voz. “A dramaturgia bra-
sileira ainda é sonora, mesmo na te-
levisão e a televisão muitas vezes é 
a companhia da pessoa, ou seja, o 
áudio tem que estar inteligível, mes-
mo que a pessoa não esteja vendo 
a imagem”.
Kruszielski também apresentou 

exemplos, um deles a locação da sé-
rie Ligações Perigosas que se passa 
nos anos de 1900 e utilizava como 
cenário um casarão em Laranjeiras 

no Rio de Janeiro que fica próximo 
a uma avenida onde circulam carros, 
motos e ônibus. O orçamento não 
permitiu uma intervenção grande na 
locação, a solução foi tapar, apenas 
com tapumes, todas as frestas de ja-
nelas e portas que permitiam o áudio 
de alta frequência que vinha da rua 
entrar no ambiente. “Soluções sim-
ples ou sofisticadas e dispendiosas 
para as produções devem ser defini-
das sempre em equipe e respeitando 
a criatividade e necessidade dramáti-
ca dos demais diretores de uma dra-
maturgia”, lembrou.

As dificuldades em formar 
engenheiros de televisão
A multidisciplinaridade do meio 

broadcasting tem resistência para 
formar engenheiros especializados 
na área, afirmaram convidados do 
Congresso SET EXPO na sessão “Pro-
jetos e Perfil Profissional”, moderada 
por Vitor Chaves de Oliveira (Enge-
nharia - Coach IT Group Inc./UNISAL/
DeVry Metrocamp/SET).
Adilson Pontes Malta (Fundador 

da SET) comentou como deve ser 
formado o profissional hoje. “O en-
genheiro de televisão deve ter imer-
são em novos conhecimentos. Serão 
necessários certificados dos formu-
ladores das soluções digitais, saber 
linguagem de programação, inglês 
para interagir com os desenvolvedo-
res e capacidade de transição pla-
nejada do legado atual instalado,” 
afirmou.
Reforçando o que Malta disse, 

Geraldo Ribeiro comentou a impor-
tância da formação de engenheiros 
broadcasting.  “Os engenheiro das 
televisões enfrentam dificuldades 
pela falta de interesse na formação 
de um profissional que tenha os sa-
beres multidisciplinares para ser um 
engenheiro de televisão de hoje, um 
engenheiro versátil.”
Ribeiro afirma que uma das saídas 

da situação é ter consciência de que 
“a categoria profissional e científica 
(engenheiros) deve pressionar e criar 
uma proposta de grade curricular para 
apresentar a algumas faculdades”.

Palestra moderada por Rodrigo Arnaut debate desafios de gestão em engenharia 
e tecnologia da televisão
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Sergio Martinez, diretor executivo 
SM facilities, e Luiz Parzianello fun-
dador e presidente da IIBA (Interna-
tional Institute of Businiess Analysis) 
completaram a mesa. O primeiro 
tratou do gerenciamento de projetos 
com foco no método a ser utilizado. 
Enquanto Parzianello falou de como 
o melhor gerenciamento de pessoas 
e o foco no processo merecem maior 
atenção do que o produto final.

A importância da Big Data
Cada vez mais a análise de dados 

em tempo real por meio de Big Data 
vem crescendo no mundo. Por este 
motivo, o Congresso contou com a 
palestra “Sensoriamento e Big Data”, 
moderada por Rodrigo Arnaut (Era-
Transmidia/FAAP/SET/Esconderijo), 
que introduziu o tema ao apontar 
como uma oportunidade de inovação 
tecnológica pode garantir qualidade 
do conteúdo e de produção de TV 
para os usuários e consumidores. 
Também discutiu as novas janelas 
de receitas e negócios para a área 
comercial dos produtores de conteú-
do utilizando a tecnologia como pilar 
destas soluções.

 Os palestrantes foram Kaius 
Meskavem (empresa Choicely), Phi-
lippe Mendes (Co-fundador e pre-
sidente da Mediatree Group), Paulo 
Henrique Pichini (CEO e presidente 
da Go2neXt), Tatiana Tosi (Professora 
da Fundação Getúlio Vargas) e Letícia 
Pozza (Cappra Data Science).
Kaius Meskavem (Choicely), da Fin-

lândia, explicou o desenvolvimento 
de uma plataforma de rotação envol-
vendo Big Data. O principal objetivo 
ao usar este recurso é “apresentar 
dados em tempo real em todas as 
plataformas e em aplicativos também, 
permitindo análise em tempo real em 
qualquer plataforma,” afirmou.
É, portanto, captar metadados em 

tempo real e, assim, filtrar a informa-
ção. Dessa forma, disse, será possí-
vel marcar tal informação com certos 
filtros, como sexo, localidade, idade 
e ter recursos em tempo real para 
determinado evento, como quem foi 
o melhor jogador de um jogo segun-
do a votação do público.
Na sequência, Phillipe Mendes 

(Mediatree) analisou soluções pro-
gramadas em rádio e televisão para 
que sempre possam aproveitar o Big 

Data. “E, para que isto se torne ain-
da mais um fornecedor de relevância 
de dados, para qualquer tipo de uso: 
como a produção de programas, cria-
ção de arquivos audiovisuais, aplica-
tivos para telefonia móvel e tablets, 
eventos esportivos internacionais, 
entrega de conteúdo para rede so-
ciais e muito mais”.
Paulo Henrique Pichini (Go2neXt), 

falou do processo de sensorização 
mundial e afirmou que “a transmis-
são digital dá forma à vida do consu-
midor, movimenta bilhões ou trilhões 
de dólares e o crescimento no inves-
timento e os resultados são infinitos 
em todas as vertentes de mercado 
comercial ou pessoal”. O grande de-
safio é como extrair informação de 
tomada de decisão, planejar e me-
lhorar a vida da população com as 
informações da rede.
O executivo também comentou que 

o mundo funciona como um “siste-
ma nervoso digital que escuta e fala 
através dos dispositivos de áudio”. 
Ele também afirma que “80% das in-
formações serão em vídeo até 2020”. 
Isso gera demanda por imagens de 
melhor e maior qualidade e menor 
tempo de compartilhamento. 
Tatiana Tosi, professora da Funda-

ção Getúlio Vergas, analisou a codi-
ficação e recuperação de memória. 
Para ela, as redes sociais como Fa-
cebook e Snapchat têm criado me-
canismos de cápsulas do tempo.  
O passado tem se tornado cada vez 
mais efêmero para esses usuários, 
então redes sociais têm trazido à 
tona as lembranças. Tal aspecto tem 
haver com as relações mais superfi-
ciais. Qualquer forma de contato fora 
da rede ou de aplicativos, ou uma 
simples ligação, atualmente é algo 
incomum. “Cada um vive encapsula-
do no seu mundo com seu smartpho-
ne,” afirma Tatiana.
Finalmente, Letícia Pozza (Cappra 

Data Science) fechou a sessão tra-
çando um panorama do fluxo e ge-
renciamento dos dados. “O gerencia-
mento da informação era muito mais 
simples do que hoje chegando a um 
estado caótico,” afirmou. n

A cientista de Dados Criativa, especialista em arquitetura e visualização da informação, 
Letícia Pozza afirmou que é fundamental a democratização da informação, 
ou a capacidade de gerar conteúdo que gere valor, seja transparente e em um 
formato compreensível para todos
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por Fernando Moura*, em Amsterdã

Ultra HD com HDR e WFR, VR 360° em quase todos os corredores. 
Diferentes serviços, diferentes qualidades, diferentes temáticas, 
e até jogos, mas a mesma sensação: as pessoas precisam de imersão. 
Assim, a indústria audiovisual avança para soluções flexíveis, ágeis 
e inovadoras. Tudo, afirmam alguns, para sobreviver a uma 
tecnologia e a consumos em constante mutação

Obsessão por telas:
Era de transformação 
da TV
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E
stá cada ano mais difícil en-
contrar soluções de hardware 
nas grandes feiras mundiais 
da indústria audiovisual. A 

cada final de verão europeu, o IBC 
mostra a realidade de uma indústria 
em constante mutação que avança 
para um predomínio das soluções de 
software, das empresas de TI e, ago-
ra, na edição 2016, para uma forte 
entrada das telcos as quais começam 
a ter participação certa em um even-
to que, em sua gênese, era voltado 
apenas à empresas especializadas 
em tecnologia broadcast.
Em Março de 1939, um repórter do 

The New York Times destacado à 
Feira Mundial (Moura, 2010), onde a 
televisão era apresentada ao mundo 
fez um pronostico sobre o novo in-
vento. “O problema com a televisão 
radica em que as pessoas devem 
permanecer sentadas com a vista 
fixa na tela; a família norte-ameri-
cana em média não tem tempo para 
isso (…) Por este motivo, não por 
outro, a televisão nunca será um 
rival sério das transmissões da rá-
dio”. Esta ideia é mais do que atual, 
em 2016, uma das grandes questões 
debatidas no IBC Congress foi como 
fazer com que os telespectadores se 
sujeitem à grades lineares e não exi-
jam mobilidade nos seus consumos 
audiovisuais.

Como a Ericssom afirmou no layout 
do seu estande, a “TV está se trans-
formando”, e como, tanto que cada 
vez fica mais complexo encontrar 
nos corredores do IBC empresas que 
apresentem soluções de hardware, 
mas não só, são cada vez menos 
as empresas que deslocam equipa-
mentos ao RAI, já que muitas apenas 
precisam de telas e teclados para 
mostrar as suas soluções.
Não podemos definir se foi para re-

solver estes questionamentos, mas 
ano a ano o número de visitantes 
se mantêm. O IBC2016 contou com a 
presença de 55.796 visitantes, vindos 
de mais de 160 países, em uma feira 
com mais de 1.800 expositores (dos 
quais, 249 fizeram a sua primeira 
apresentação na capital holandesa).
“O IBC realmente é o único fórum 

que atrai um público global, é a ex-
posição mais abrangente e atrai os 
melhores líderes da indústria para es-
timular o debate, porque o IBC, acima 
de tudo, reúne pessoas para compar-
tilhar conhecimento e fazer negócios”, 
disse Michael Crimp, CEO do IBC em 
coletiva de imprensa. Além da feira, o 
IBC contou com mais de 435 pales-
trantes que participaram de mais de 
100 sessões onde debateram diversos 
temas da indústria audiovisual.
Em um dos painéis do IBC Congress 

ao que a Revista da SET teve aces-

so debateu os mídias e a indústria 
broadcast na “nova era”, temática 
proposta pela principais entidades 
do setor – SMPTE, IE, IABM – que 
colocou as universidades e as suas 
pesquisas e desenvolvimentos como 
hipótese, quase única, para compre-
ender as mudanças drásticas da pro-
dução, criação, distribuição, e recep-
ção de conteúdos audiovisuais!
Nesta fotorreportagem sobre o IBC 

2016, apresentamos o primeiro resu-
mo da visita da Revista da SET ao 
maior evento de broadcast da Euro-
pa, uma feira que marcou a entrada 
das telcos e das empresas de TI no 
cenário audiovisual. Estas, aliás, já 
não oferecem apenas soluções de TI 
ou na nuvem, mas também codifica-
ções, workflows e soluções viradas 
cada vez mais para o IP e para inter-
faces de softwares COTS (Commercial 
Of The Shelf) e para Broadcast Data 
Center, assumindo que as emissoras 
passaram a ser um grande centro de 
dados. n

REFERÊNCIAS:
Scrank, J. Comprendiendo los medios ma-
sivos de comunicación. México: Edit. Publi-
grafics S.A 1989
* Fernando Carlos Moura é professor do cur-
so de Jornalismo da Escola de Comunicação 
e Educação da Universidade Anhembi Mo-
rumbi (UAM)

Mais de 55 mil 
visitantes de 160 países
participaram 
da edição 2016 
do IBC em Amsterdã, 
capital da Holanda
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A Novaline apresentou uma das primeiras versões de TV Holográfica no IBC 2016 e chamou muita atenção dos engenheiros 
e profissionais que por lá passaram

A NHK, emissora pública japonesa, não para 
em seu processo de imersão televisiva e, 
no Pavilhão do Futuro, apresentou 
um protótipo de animação 3D em 8K

Os conteúdos em 8K produzidos pela NHK nos últimos 
Jogos Olímpicos Rio 2016 foram exibidos no estande 
da emissora no Pavilhão do Futuro
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A Google desembarcou no IBC 2016 com um estande 
sem nenhum produto, apenas uma espécie de café 
para conversar com os seus clientes, afinal, 
a empresa só vende soluções de TI

A EBU (União Europeia 
de Radiodifusão) apresentou 

no seu estande exemplos 
de combinação de High Frame Rates 

com High Dynamic Range, 
e os resultados saltam 

aos olhos

A Nokia continua inovando com a sua câmera 
de gravação VR 360, agora com hipótese 
de streaming ao vivo. A reportagem 
da Revista da SET testou o produto, 
e ficou com vontade de ver mais

Para a Cinegy, o software substitui o hardware, sendo esta a grande 
disrupção da indústria dos últimos 20 anos
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Em um mundo de múltiplas 
plataformas, telas, 

formatos e distribuição, 
uma das perguntas dos 

corredores do IBC é quem 
tem o controle sobre o os 

conteúdos audiovisuais

Especialistas da indústria debatem o futuro da TV e as multiplataformas 
no IBC 2016
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A realidade virtual (VR) ou aumentada 
parece ter chegado para ficar

Outra empresa que até hoje tinha entrado 
timidamente no mercado broadcast era a IBC, 
agora, a oferta de “Cloud” a trouxe com um dos 
principais estandes do pavilhão 14 do IBM 2016
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SET-IBC 2016: Palestra analisa as principais tendências 
do mercado audiovisual

Várias dezenas de broadcasters entre eles engenhei-
ros de emissoras de TV, responsáveis de integradoras 
e representantes comerciais de algumas das principais 
marcas do mercado brasileiro participaram da sessão a 
convite da SET, que esteve representada pelo seu pre-
sidente, Olímpio Franco; pelo seu vice-presidente, Fer-
nando Bittencourt; e pela diretora internacional da enti-
dade, Liliana Nakonechnyj.

O painel debateu a transição e como a indústria está 
lidando com sinais SDI, HD, UHD e como está trabalhan-
do todos os formatos e as suas variantes. Ainda, como 
os multi-formatos chegam ao telespectador, sejam estes 
IP ou não, e como o TI está cada dia mais presente na 
indústria, o que provoca uma importante disrupção.

Outros dos tópicos tratados na sessão foram os no-
vos sistemas de IP, que fazem com que os sistemas de 
interconexão SDI fiquem de alguma forma obsoletos, e 
como as principais decisões de negócios precisam ter 
como foco o consumo e, com ele, as análises de mer-
cado cada dia mais importantes em uma indústria em 
transformação.

O moderador da palestra, John Ive (Consultant, Techno-
logist and Producer/Director of Technology and Strategic 
Insight), disse que é preciso ter um debate árduo e com-

plexo para tentar entender as mudanças do mercado e, 
na hora de tomar decisões, fazê-las da melhor maneira 
possível, mas com cuidado, pois todas podem ser “rápi-
das”.

Tony Emerson (Microsoft) afirmou que um dos pontos 
importantes neste processo de transformação e inova-
ção é a segurança dos processos e dos conteúdos. Ted 
Malone comentou que as produções estão mudando, 
“temos várias opções de consumo e de distribuição, 
mas o consumidor também está mudando e, por isso, 
precisamos ver como a disrupção do mercado nos afeta, 
e como avançamos para ela”.

Simon Bell disse que estamos em um momento de 
câmbio, e que a transição para o IP começou. “Neste mo-
mento treinamos profissionais na África para que traba-
lhem com a nova geração de produtos.”

Para Tom Griffiths (ITV) é necessário ter profissionais 
capazes de trabalhar nessa transição e treinamentos 
adequados. “Provavelmente o problema são os diferen-
tes estados de desenvolvimento da indústria e com ela 
dos seus profissionais, tanto dos que produzem equipa-
mentos como dos que produzem conteúdos”.

Outro dos temas debatidos na sessão foi como distri-
buir vídeo e como a forma de distribuição tem mudado 

nos últimos anos com a 
incorporação no merca-
do de empresas que não 
eram da área e que têm 
apostado na distribui-
ção de conteúdos como 
Amazon, Google, IBM, 
entre outras, e que estão 
mudando a forma de re-
alizar a distribuição do 
conteúdo audiovisual. 
“Todas elas tem grandes 
aspirações na distribui-
ção. A questão é como 
isso continuará acon-
tecendo”, afirmou Kate 
Bulkey. n

Sessão “The IBC wrap-up: identifying the key trends” analisou os principais assuntos do IBC 2016, bem como os indi-
cadores e as principais tendências para as indústrias de radiodifusão e de mídia nos próximos anos

Olímpio Franco (SET); 
Peter Owen (IBC) 
e Liliana Nakonechnyj 
(SET) no Forum Theater 
do IBC no RAI Amsterdã 



IBC 2016

68   REVISTA DA SET  |  Novembro 2016

                                                                Parte I

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

SET-IBC 2016: Palestra analisa as principais tendências 
do mercado audiovisual

Várias dezenas de broadcasters entre eles engenhei-
ros de emissoras de TV, responsáveis de integradoras 
e representantes comerciais de algumas das principais 
marcas do mercado brasileiro participaram da sessão a 
convite da SET, que esteve representada pelo seu pre-
sidente, Olímpio Franco; pelo seu vice-presidente, Fer-
nando Bittencourt; e pela diretora internacional da enti-
dade, Liliana Nakonechnyj.

O painel debateu a transição e como a indústria está 
lidando com sinais SDI, HD, UHD e como está trabalhan-
do todos os formatos e as suas variantes. Ainda, como 
os multi-formatos chegam ao telespectador, sejam estes 
IP ou não, e como o TI está cada dia mais presente na 
indústria, o que provoca uma importante disrupção.

Outros dos tópicos tratados na sessão foram os no-
vos sistemas de IP, que fazem com que os sistemas de 
interconexão SDI fiquem de alguma forma obsoletos, e 
como as principais decisões de negócios precisam ter 
como foco o consumo e, com ele, as análises de mer-
cado cada dia mais importantes em uma indústria em 
transformação.

O moderador da palestra, John Ive (Consultant, Techno-
logist and Producer/Director of Technology and Strategic 
Insight), disse que é preciso ter um debate árduo e com-

plexo para tentar entender as mudanças do mercado e, 
na hora de tomar decisões, fazê-las da melhor maneira 
possível, mas com cuidado, pois todas podem ser “rápi-
das”.

Tony Emerson (Microsoft) afirmou que um dos pontos 
importantes neste processo de transformação e inova-
ção é a segurança dos processos e dos conteúdos. Ted 
Malone comentou que as produções estão mudando, 
“temos várias opções de consumo e de distribuição, 
mas o consumidor também está mudando e, por isso, 
precisamos ver como a disrupção do mercado nos afeta, 
e como avançamos para ela”.

Simon Bell disse que estamos em um momento de 
câmbio, e que a transição para o IP começou. “Neste mo-
mento treinamos profissionais na África para que traba-
lhem com a nova geração de produtos.”

Para Tom Griffiths (ITV) é necessário ter profissionais 
capazes de trabalhar nessa transição e treinamentos 
adequados. “Provavelmente o problema são os diferen-
tes estados de desenvolvimento da indústria e com ela 
dos seus profissionais, tanto dos que produzem equipa-
mentos como dos que produzem conteúdos”.

Outro dos temas debatidos na sessão foi como distri-
buir vídeo e como a forma de distribuição tem mudado 

nos últimos anos com a 
incorporação no merca-
do de empresas que não 
eram da área e que têm 
apostado na distribui-
ção de conteúdos como 
Amazon, Google, IBM, 
entre outras, e que estão 
mudando a forma de re-
alizar a distribuição do 
conteúdo audiovisual. 
“Todas elas tem grandes 
aspirações na distribui-
ção. A questão é como 
isso continuará acon-
tecendo”, afirmou Kate 
Bulkey. n

Sessão “The IBC wrap-up: identifying the key trends” analisou os principais assuntos do IBC 2016, bem como os indi-
cadores e as principais tendências para as indústrias de radiodifusão e de mídia nos próximos anos

Olímpio Franco (SET); 
Peter Owen (IBC) 
e Liliana Nakonechnyj 
(SET) no Forum Theater 
do IBC no RAI Amsterdã 

O pavilhão brasileiro no IBC teve visitantes de países tão 
diferentes como: Alemanha, Argentina, Austrália, Chile, 
China, Croácia, França, Estados Unidos, Espanha, Holanda, 
Índia, Inglaterra, Japão, Cazaquistão, Polônia, Portugal, 
Rússia, Tailândia, Taiwan e Turquia
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Executivos de diferentes empresas debateram o futuro do broadcast na sessão “The IBC wrap-up: identifying the key 
trends”; transição do SDI ao IP e mudanças na forma de distribuir e consumir conteúdos foram pautas das discussões

Broadcasters e profissionais brasileiros participam da palestra do IBC Congress à convite da SET
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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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Gyro-Stabilized Systems
GSS

SÃO PAULO (11) 3835-9777  |  RIO DE JANEIRO (21) 3217-5300  |  NATAL (84) 3222-5731  |  contato@videosystems.com.br 

www.videosystems.com.br

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.

V O C Ê  S A B I A ?
Que o aumento do número de 
programas ao vivo requer, cada 
vez mais, interatividade em 
tempo real? O que antes só era 
visto em ambientes de esporte 
e, eventualmente, jornalismo. 
Hoje pode ser encontrado em 
produções em estúdio que estão 
adotando fluxos de trabalho 
personalizados, com flexibilidade 
e dinâmica próprios.

As soluções da EVS oferecem essa flexibilidade em ambientes onde 
gravação, compartilhamento, colaboração e exibição coexistem de 
maneira integrada e transparente, viabilizando enriquecimento do 
conteúdo nas mais distintas plataformas de visualização. 

Entre em contato com a Video Systems e saiba como  
a marca com presença em mais de 100 países pode contribuir para  

a evolução do seu fluxo de trabalho!


