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FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS SET EXPO
A Feira recebe aproximadamente 15 mil 
visitantes durante três dias. Cerca de 150 
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 170 renomados palestrantes e 2.000 
inscritos, brasileiros e estrangeiros, debatem cases 
de sucesso e compartilham conhecimentos e 
soluções. 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Realização

A SET convida a sua empresa para fazer parte do mais importante evento de tecnologia de mídia e 
entretenimento da América Latina: o SET EXPO 2019.  O evento reúne em um só lugar as principais 
tendências tecnológicas para criação, produção e distribuição de conteúdo audiovisual e oferece debates 
e informações sobre as perspectivas da indústria em âmbito mundial. A SET convida você para se juntar a este 
grande evento e explorar centenas de oportunidades de negócios e de networking. 
Confira os principais eventos do SET EXPO:

DESAFIO SETUP 
A SET oferece um espaço na feira – o SET 
Innovation Zone (SIZ) - para startups que 
desenvolvem 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.

Garanta já a sua presença  no mais 
importante evento de tecnologia de mídia 

e entretenimento  da América Latina!

Congresso: 26 a 29 de agosto de 2019
Feira: 27 a 29 de agosto de 2019

Pavilhão Vermelho e Centro de Convenções 

do Expo Center Norte - São Paulo – SP

setexpo.com.br
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No Brasil, há um ditado popular que diz que o ano só começa 
depois do Carnaval.  Se o leitor me permitir uma analogia 
singular, poderia dizer que o ano para os negócios de mídia e 

entretenimento audiovisual começa na NAB Show. 
Há anos participo da pujança que é ver os pavilhões lotados, o 
prazer de encontrar e debater as novidades com companheiros bra-
sileiros e o privilégio de presenciar o dinamismo da nossa indústria 
em escala global. 
Este ano, minha participação é muito especial, pois, pela primeira 
vez, represento a SET como seu presidente. E é com esta missão 
em mente que venho convidar você que me lê para participar das 
atividades da SET neste grande evento norte-americano. 

SET e Trinta e Delegação Brasileira
A SET tem uma longa jornada de quase 30 anos na feira norte-ame-
ricana. Trata-se de uma parceria consolidada com a National Asso-
ciation of Broadcasters (NAB) que beneficia o mercado brasileiro e 
mostra também o respeito dos nossos parceiros internacionais pela 
nossa entidade.
A SET organiza todos os anos, junto com o escritório da Embaixada 
norte-americana em São Paulo, a Delegação Brasileira que visita a 
NAB Show. 
Centenas de profissionais brasileiros ainda recorrem à SET para seu 
credenciamento gratuito. Além deste benefício, fazemos também um 
acordo com uma agência de turismo na busca de pacotes de viagem 
facilitados.
A NAB, por sua vez, oferece à SET uma sala onde podemos realizar 
o seminário SET e Trinta, que em inglês se chama SET Breakfast @ 
NAB Show. Esta sala (com os números N116/N117, no North Pavilion 
do Las Vegas Convention Center) também é um ponto de encontro 
e pode ser usada para reuniões.
A cada ano que passa, o SET e Trinta se consolida como um dos 
principais eventos dentro da grade de conferências do NAB Show. 
E este ano, com apoio do diretor da NAB, Skip Pizzi, teremos um 
painel imperdível.
Na segunda-feira, dia 8, às 10h, haverá um debate inédito, focado na 
próxima geração de TV, entre o Projeto UHD Brasil e o Ultra HD Forum. 
O Projeto UHD Brasil reúne as oito principais associações nacionais do 
setor audiovisual (Abert, Abinee, Abratel, ABTA, Bravi, Eletros, SET e 
Fórum SBTVD) e o Ultra HD Forum é uma entidade de alcance global.
Na quarta-feira, dia 10, cinco dos principais executivos das redes de 
TV nacionais discutem, do ponto de vista da engenharia brasileira, 
os lançamentos que foram destaque e os debates mais importantes 
da NAB. 

Além destes, o SET e Trinta tem ainda painéis sobre produção, IP, 
cloud, satélites e OTT, com a presença de palestrantes nacionais e 
internacionais já confirmados.
Este ano, questionamos alguns colegas de rede sobre o SET e Trinta 
e a opinião geral é a mesma: uma das melhores oportunidades de 
intercâmbio de conhecimentos entre os brasileiros e os profissionais 
do resto do mundo. Agradecemos e exprimimos nosso orgulho de 
receber elogios tão positivos. 
É esta a missão da SET na NAB Show: incentivar o intercâmbio de 
experiências e conhecimentos, oferecer desenvolvimento profissio-
nal e fomentar oportunidades de negócios para os profissionais 
brasileiros.

Estande do SET EXPO 2019 e Pavilhão Brasileiro
Ao visitar o pavilhão South Upper, não deixe de conferir esses dois 
estandes: O estande do SET EXPO 2019 no NAB Show nos ajuda a 
promover a maior feira de tecnologia de mídia e entretenimento da 
América Latina entre os cerca de 100.000 visitantes da NAB. 
O Pavilhão Brasileiro é organizado pelo Sindicato das Indústrias de 
Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica 
(Sindvel), pela Eletroeletrônicos Brasil e pela APEX e reúne empresas 
brasileiras que para expor seus produtos no NAB Show. A SET apoia 
esta iniciativa em conjunto com o Fórum SBTVD.

Agradecimentos
Para terminar, gostaria de agradecer a todos que fazem com que 
a participação da SET na NAB Show seja um sucesso a cada ano.  
Agradeço em especial a NAB e a Embaixada Americana pelo apoio e 
parceria. Agradeço também as redes de TV brasileiras que colocam 
o SET e Trinta na agenda obrigatória de seus executivos e colabo-
radores. Agradeço em especial nossos patrocinadores que, além de 
viabilizar o evento, apresentam um conteúdo que muito o enriquece. 
Agradeço também nossos palestrantes pelo empenho e dedicação, 
fundamentais para que o SET e Trinta seja um evento tão relevante.

Por fim, o mais importante, agradeço a cada participante que levan-
ta bem cedinho para tomar um café conosco e prestigiar o nosso 
evento. Que tenhamos todos um excelente SET e Trinta e uma ex-
celente NAB Show.

Nos vemos em Las Vegas!

Carlos Fini
Presidente da SET
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Última edição da NAB na segunda década do século XXI mostra 
a virada para as histórias e os seus conteúdos e começa a visar 
na produção em um todo, onde a ideia dos criadores do evento 
é fornecer insights que alavanquem as histórias da criação 
à distribuição e ao consumo, em múltiplas plataformas
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A
NAB, National Association  
of Broadcasters, enxergou e 
muito bem há dois anos que 
precisava de mudar o foco e 

alargar seus horizontes. De fato, a edi- 
ção 2018 mostrou a virada para a indús- 
tria audiovisual como um todo in-
cluindo desde os grandes broadcas-
ters e produtores de cinema, prin- 
cipal público desde a sua criação, 
até os pequenos produtores de con-
teúdo digital para plataformas de 
streaming. Esse movimento se refor-
ça, e neste ano, o slogan é “Every 

Story Stars Here” (Toda História é 
Estrela Aqui), assumindo que “Story-
telling is Big Business” (Contar His-
tórias é um Grande Negócio).
Isso, porque segundo os idealiza-

dores da maior feira e congresso da 
indústria audiovisual que se realiza 
em Las Vegas, desde 1991, o ponto 
passa por “assumir o controle de 
sua narrativa profissional. Está incrí-
vel experiência oferece alguma para 
qualquer indivíduo que participe do 
universo da mídia e entretenimento. 
Do roteiro à tela — e toda a tecnolo-

gia intermediária, este é a feira glo-
bal para profissionais de contação 
de histórias”. E este é o ponto dis-
ruptivo, a feira já não é apenas para 
engenheiros da indústria, mas sem 
para “fazedores” de histórias, inde-
pendentemente do papel que eles 
tenham e que ferramentas utilizem 
para produzir conteúdos.
A NAB Show se realizada de 6 a 11 

de abril de 2019, no Las Vegas Con-
vention Center, em Las Vegas, Neva-
da. Em 2019 espera receber quase 
100.000 participantes de 165 países 
e mais de 1.700 expositores. 
A seguir poderá ver alguns dos 

principais produtos apresentados 
pelos grandes players da indústria 
nesta edição. Estes foram escolhidos 
pela sua importância, mas também 
pela disponibilidade das empresas 
a apresenta-los à reportagem da Re-
vista da SET antes da inauguração 
oficial da exposição, que de fato 
é o momento mais importante do 
ano para as empresas e a indústria, 
e muitas preferem esperar até a aber-
tura das portas da NAB para anunciar 
as suas novidades. n

por Fernando Moura

Storytelling 
convergente 
e multiplataforma 
é destaque da NAB 2019
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cluindo desde os grandes broadcas-
ters e produtores de cinema, prin- 
cipal público desde a sua criação, 
até os pequenos produtores de con-
teúdo digital para plataformas de 
streaming. Esse movimento se refor-
ça, e neste ano, o slogan é “Every 

Story Stars Here” (Toda História é 
Estrela Aqui), assumindo que “Story-
telling is Big Business” (Contar His-
tórias é um Grande Negócio).
Isso, porque segundo os idealiza-

dores da maior feira e congresso da 
indústria audiovisual que se realiza 
em Las Vegas, desde 1991, o ponto 
passa por “assumir o controle de 
sua narrativa profissional. Está incrí-
vel experiência oferece alguma para 
qualquer indivíduo que participe do 
universo da mídia e entretenimento. 
Do roteiro à tela — e toda a tecnolo-

gia intermediária, este é a feira glo-
bal para profissionais de contação 
de histórias”. E este é o ponto dis-
ruptivo, a feira já não é apenas para 
engenheiros da indústria, mas sem 
para “fazedores” de histórias, inde-
pendentemente do papel que eles 
tenham e que ferramentas utilizem 
para produzir conteúdos.
A NAB Show se realizada de 6 a 11 

de abril de 2019, no Las Vegas Con-
vention Center, em Las Vegas, Neva-
da. Em 2019 espera receber quase 
100.000 participantes de 165 países 
e mais de 1.700 expositores. 
A seguir poderá ver alguns dos 

principais produtos apresentados 
pelos grandes players da indústria 
nesta edição. Estes foram escolhidos 
pela sua importância, mas também 
pela disponibilidade das empresas 
a apresenta-los à reportagem da Re-
vista da SET antes da inauguração 
oficial da exposição, que de fato 
é o momento mais importante do 
ano para as empresas e a indústria, 
e muitas preferem esperar até a aber-
tura das portas da NAB para anunciar 
as suas novidades. n

por Fernando Moura

Storytelling 
convergente 
e multiplataforma 
é destaque da NAB 2019

©
 Fo

to
: D

ivu
lga

çã
o

©
 Fo

to
: D

ivu
lga

çã
o

Março/Abril 2019  |  REVISTA DA SET   9

Sony apresenta soluções de mídia inteligente

Empresa nipônica chega à NAB a�rmando que para se 
destacar no ambiente de mídia da atualidade, o broad- 
caster “precisa entregar seu conteúdo a qualquer mo-
mento, em qualquer lugar, através de uma variedade 
de plataformas, como nunca antes.” Assim, a empresa 
a�rma que o visitante terá uma visão completa dos “Ser-
viços de Mídia Inteligente que estão ajudando transmis-
soras e criadores de conteúdo a superar os problemas 

reais com soluções reais. Estamos rede�nindo a nitidez, 
de 4K para 8K e acima. Estamos tornando seus recursos 
de mídia mais acessíveis, mais fáceis de mover, arqui-
var, gerenciar, distribuir e monetizar como nunca antes.  
E estamos aproximando o conteúdo, as equipes e os sis-
temas através de nossas soluções baseadas na nuvem. 
Também estamos aproveitando o poder da nuvem para 
transformar a e�ciência do �uxo de trabalho para trans-
missões, esportes e produções”.

Entre as soluções, destaque para primeira solução Edge 
Analytics (de análise de imagem) baseada na Inteligên-
cia Arti�cial (AI), que permite que os usuários possam 
criar conteúdo de vídeo em tempo real, sem necessi-
dade de contar com uma capacitação especial, equipa-
mentos ou pessoal adicional.

A solução REA-C1000, a�rma a Sony, é compacta e 
leve, e utiliza tecnologia avançada de análise de vídeo 
baseada em inteligência arti�cial para analisar os sinais 
de entrada que recebe das câmeras conectadas e extrair 
automaticamente o objeto focalizado, para combiná
-lo com outras imagens em tempo real utilizando uma  
GPU (unidade de processamento de grá�cos). Esta ex-
clusiva tecnologia, que utiliza detecção de movimentos/

rostos e reconhe-
cimento de cores/
formas, transforma 
de maneira e�caz a 
solução REA-C1000 
no poderoso cé-
rebro de qualquer 
câmera conectada 
e con�guração de 
AV, permitindo às 
instituições educa- 
cionais, governa-
mentais e corpora-
tivas criarem con-
teúdo pro�ssional 
rentável, para man-
ter as suas audiên-
cias entretidas.

“O conteúdo de 
vídeo se transfor-
mou em um meio 
de comunicação 
chave para qual-
quer organização, 
incluindo institui-
ções educacionais, 
governamentais e 

ambientes corporativos, e a demanda de soluções que 
gerem conteúdo de alta qualidade, ofereçam experiên-
cias de gravação simples, e ajudem a distribuir o con- 
teúdo rapidamente, está aumentando também rapida- 
mente”, a�rma Keji Izu, gerente de marketing estratégico  
da Sony Professional. “Na Sony, queremos oferecer às or-
ganizações com orçamentos limitados uma solução ren-
tável e poderosa que lhes permita criar facilmente con-
teúdo de vídeo atrativo. A solução REA-C1000 é outro 
exemplo do trabalho que a Sony faz junto aos seus sócios 
do setor AV no âmbito das organizações educacionais,  
governamentais e corporativas, para criarem juntos so- 
luções que nos ajudem a solucionar os desa�os reais 
que nossos clientes têm com respeito à tecnologia e 
seus orçamentos”. n

Destaque para a REA-C1000, primeira solução Edge Analytics
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ARRI anuncia receptor de vídeo WVR-1s 

Empresa alemã amplia sua linha de sistemas de vídeo sem �o (WVS) em parceria com a Teradek
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CoralBay anuncia automatização com Adobe After E�ects

Empresa Britânica anuncia o lançamento de pré-renderização automatizada do 
Adobe After Effects nas listas de reprodução do CoralPlay. Construído sobre o  
coralFlow, a nova ferramenta de fluxo de trabalho do coralbay.tv, o software de pré-ren- 
derização do After Effects amplia a funcionalidade de atendimento de recursos da 
solução “para não apenas transferir ativos existentes para o servidor de playout, 
mas também criá-los via pré-renderização quando apropriado”, explica a empresa.
Isso, disse o comunicado, “usando a importação nativa completa de projetos 

do After Effects para extrair campos de modelo e marcadores de loop, os eventos 
primários e secundários podem ser renderizados com o progresso em tempo real 
exibido na execução”.
“Seus fundadores (CEO e desenvolvedores) criaram uma nova empresa, trazendo 

uma arquitetura mais contemporânea, verdadeiramente nativa para nuvem. Pos-
suem soluções inovadoras de automação e playout, para aplicações em nuvens 
públicas ou privadas, rodando sobre Linux, instaladas em Bare Metal ou virtu-
alizadas”, explicou à reportagem da Revista da SET, Fredy Litowsky, diretor da 
Alliance Technologies, distribuidora oficial da marca no Brasil. n

Um dos destaques da empresa no 
Las Vegas Convention Center é o 
novo WVR-1s que foi especialmen-
te projetado para operadores que 
trabalham de forma portátil, como 
foquistas e diretores, a�rma a em-
presa em comunicado. Isso porque, 
em novembro de 2018, a Vitec, com 
sua marca Teradek, adquiriu a Ami-
mon, fornecedora da tecnologia de 
transmissão de vídeo dentro do 
Teradek Bolt e do sistema de vídeo 
sem �o da ARRI (WVS). 

O receptor de vídeo sem �o ARRI 
WVR-1s, uma opção menor e mais 
leve que o WVR-1 de longo alcan-
ce, pode ser rapidamente empare-
lhado com o transmissor ARRI WVS e tem 
um alcance operacional de até 150 metros. “Foi 
construído de acordo com os altos padrões da ARRI, 
com um revestimento de alumínio fresado e robusto. 
Para aumentar a �exibilidade no uso portátil e reduzir 
o peso total, possui antenas integradas, adaptadores de 
bateria para micro baterias e uma saída de energia extra 
para um monitor”, a�rma a empresa. 

“Os recursos do sistema de vídeo sem �o da ARRI, ba-
seiam-se em muitas conversas com pro�ssionais da indús-
tria”, a�rma Marc Shipman-Mueller, gerente de produtos 

de sistemas de câmera da ARRI. “Respondendo a deman-
da do cliente, estamos agora dando o próximo pas-

so lógico, de introduzir um pequeno receptor,  
o WVR-1s. Estamos fazendo isso em estreita 
coordenação com a Teradek, que fornece a 
tecnologia Amimon dentro do WVR-1s e está 
ansiosa por uma relação de trabalho positiva 
e contínua.”

O fundador e CEO da Teradek, bem como o 
CEO da Vitec Creative Solutions, Nicol Verheem, 
comentou: “Nossa equipe dentro da Teradek 
há muito tempo admira a liderança de mer-
cado e o espírito inovador da ARRI e continu-

amos a apreciar a maneira como sua tecnologia 
e produtos transformam nossa indústria ano 
após ano. Trazer a brilhante equipe de pes-
quisa e desenvolvimento da Amimon e a tec-

nologia de vídeo sem �o dentro de nossa orga-
nização, foi um passo importante para nós. Os 

proprietários do sistema de vídeo sem �o da ARRI, 
devem ter total con�ança de que essa aquisição não afe-
tará o suporte contínuo das soluções da ARRI baseadas 
no Amimon. Na verdade, com Teradek levando a Ami-
mon a desenvolver mais produtos focados no cinema, 
a comunidade de produção verá um desenvolvimento 
mais rápido de novas ferramentas e recursos. Estamos 
empolgados com o nosso caminho em conjunto e nossa 
cooperação contínua com a ARRI.” n
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OpenGear AJA amplia sua linha com OG-X-FR, uma nova estrutura de 2RU openGear projetado com Smart Smart Cooling e para 
fazer o a maioria de seus ambientes de alta densidade cartão openGear.

OG-X-FR openGear casas todas as placas de expansão, incluindo a última AJA openGear cartões com suporte de painel de bordo 
que combinam a fiabilidade e funcionalidade do AJA, Mini-Converters com a alta densidade openGear arquitetura.

Últimos Cartões de painel DashBoard 
openGear

O Aja expande seu lineup openGear com cinco 
cartoes para áudio, vídeo e conversão HDMI.

OG-3G-AMA: 3G-SDI para áudio analógico 
          Embedder/Disembedder 
OG-UDC: 3G-SDI para cima, para baixo, 
          Cross-Converter  
OG-4K2HD: 4K/UltraHD para HD Down-Converter 
OG-Hi5-4K-Plus: 4K/UltraHD SDI para  
          Conversor HDMI 2.0  
OG-HA5-4K: 4K/UltraHD conversor HDMI  
          para Conversor  SDI

Amplo suporte da industria para  
o painel dashboard

O software de painel DashBoard  é o padrão da 
indústria para configuração e controle openGear.

Basta instalar o novo AJA openGear openGear em 
qualquer estrutura openGear, incluindo o OG-X-FR 

de AJA, e aproveite a velocidade e a eficácia das 
opções de configuração para as necessidades  

do seu projeto.

Os mais novos cartões OpenGear AJA com suporte, 
software do painel DashBoard permitindo a 

configuração remota e controle no  
macOS®, Windows® ou Linux®. 

Rackframe compatível openGear

OpenGear é uma arquitetura aberta, estrutura 
modular, projetada por Ross Video e suportado por 
uma variada gama de fabricantes de equipamento 

terminal, incluindo AJA Video Systems.

O AJA OG-X-FR é um openGear frame 2RU, que é 
compatível com qualquer placa openGear.  

O frame tem uma capacidade de 20 slots com 
excelentes recursos de energia e refrigeração, para 
aplicações aplicacoes de alta densidade. Uma fonte 

de alimentação opcional, o OG-X-PS, dispõe  
de fonte de alimentação redundante, essenciais  

para ambientes críticos.

Escolha um cartão, qualquer cartão
Novas soluções de openGear AJA  

Saiba mais em| www.aja.com
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EVS comemora 25 anos de emoções com conectividade 
e liberdade criativa 

A empresa belga a�rma que os visitantes verão de-
monstrações de novos produtos e soluções, totalmen-
te integrados à plataforma de serviços VIA, que “está 
transformando a experiência do usuário”. Ainda haverá 
novidades para os servidores XT e XS-VIA. “Um novo 
servidor de ingest de�nido por software que está per-
mitindo operações de estúdio mais �exíveis”, e desta-
que para o AI Experience Room, onde a “EVS mostrará 
como está aplicando machine learning para oferecer o 
futuro dos esportes ao vivo por meio de inovações em 
VAR e produção uni�cada”.

Entre os destaques, a Plataforma VIA, uma solução 
modular que possibilita aumentar as experiências de 
usuário, já fornece UX; integração mais facilmente os 
produtos e soluções da EVS - bem como com uma va-

riedade de sistemas de terceiros; processos automati-
zados devido ao uso inteligente de AI; e maior controle 
de �uxos de mídia ao vivo e maior conectividade”.

Ainda, as soluções T-VIA & XS-VIA que foram amplia-
das para produções em vários formatos. O XT-VIA mos-
trará como pode oferecer upscale de 1080p HD para 
UHD-4K, e como os servidores podem gravar mídia em 
mais codecs para produções em UHD. E com o XNet-
VIA, os usuários dos servidores XT e XS-VIA podem 
introduzir uma nova velocidade de operação para o 
compartilhamento de mídia ao vivo. A rede ethernet 
pode atender os maiores eventos, com a possibilida-
de de conectar até 64 servidores, proporcionando aos 
usuários a tranquilidade de saber que eles têm uma 
rede segura e fácil de implantar. n

 A EVS dá início às celebrações do seu 25º aniversário na NAB 2019 mostrando sua extensa linha de tecnologia 
para conectar equipes criativas, reduzir demandas técnicas e permitir �uxos de trabalho de produção baseados 
em IP ao vivo mais e�ciente
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Interra Systems anuncia novas plataformas de controle 
de qualidade de vídeo, monitoramento e soluções de classi�cação 

GatesAir aposta na redução de custos na transmissão digital

Empresa a�rma que a indústria vive um momento em-
polgante, mas desa�ador, para os provedores de servi-
ços de vídeo, pois eles mantêm o modelo tradicional de 
distribuição de vídeo e adotam e exploram a plataforma 
OTT. Embora o OTT streaming ofereça excelentes opor-
tunidades de crescimento, sua distribuição é mais com-
plexa, pois exige novos formatos de pacotes e entrega 
de conteúdo, implantando uma nova infraestrutura de 
monitoramento VOD e ao vivo, garantindo a conformi-
dade regulatória e anúncios personalizados. 

Na NAB 2019, os especialistas da Interra Systems de-
monstrarão como as soluções da empresa podem aju-
dar a indústria de mídia com controle de qualidade de 
conteúdo (CQ), monitoramento e classi�cação para oti-
mizar o gerenciamento de conteúdo, melhorar a e�ciên-

cia e fornecer excepcional qualidade de áudio e vídeo 
em todos os dispositivos. A �exibilidade de implantar 
as soluções da Interra na nuvem, no local, ou uma com-
binação de ambas, permite que criadores de conteúdo 
e distribuidores adotem uma abordagem pragmática 
mais adequada para sua organização.

Uma das soluções de monitoramento são o BATON ABR 
QC e ORION-OTT, que estabelecem o benchmark do setor 
para oferecer vídeo transmitido de alta qualidade. BATON 
ABR e ORION-OTT realizam veri�cações profundas de CQ 

e monitoram o VOD e o conteúdo ao vivo 
desde a ingesta até os pontos de distribui-
ção. “Ao realizar veri�cações exaustivas nos 
estágios pré e pós-transcodi�cação, junta-
mente com veri�cações e monitoramento 
abrangentes e especí�cos da entrega, esta 
solução garante QoE excepcional para 
cada �uxo em cada dispositivo”, a�rma a 
empresa em comunicado.

O ORION-OTT pode monitorar um gran-
de número de �uxos para conformidade 

com ABR junto com veri�cações de qualidade de áudio 
e vídeo em tempo real. O conjunto de soluções de alto 
desempenho também oferece suporte a legendas ocul-
tas, veri�cação de anúncios e DRMs nos sistemas opera-
cionais Windows e Linux. n

A empresa norte-americana especializada em sistemas 
e plataformas de transmissão apresenta no Las Vegas Con-
vention Center, o Maxiva UHF / VHF e destaca sua linha de 
transmissores de TV que vão desde 10W até 100 kW.

A linha Maxiva possui “transmissores de TV refrigerados 
a ar comprimido que fornecem a distribuição de sinais di-
gitais no espectro UHF. O Maxiva UAXTE tem uma solução 
de banda larga com e�ciência de energia para oferecer, 
de maneira con�ável, conteúdo multiformato e de alta 
qualidade para os espectadores que assistam em casa ou 
em trânsito”, a�rma a empresa em comunicado.

A GatesAir a�rma que na situação atual é necessário 
ter equipamentos que reduzam o custo operacional e 
de aquisição. Para isso, é prioritário, a�rma a empresa 
em comunicado, maximizar o ROI e desta forma mudar 
a forma tradicional de funcionamento dos equipamen-
tos utilizando o PowerSmart , “uma arquitetura pioneira 
de transmissores que reduziu o consumo de energia, 
o footprint e a manutenção. Inovando em e�ciência 
over-the-air, a GatesAir introduziu sua próxima geração 
de arquitetura PowerSmart 3D em toda a sua linha de 
transmissores de rádio e TV, dobrando a e�ciência ope-
racional para reduzir ainda mais o custo total da infra-
estrutura”. O sistema funciona com refrigeração por ar e 
líquido que permite a correção adaptativa aprimorada 
para ótimo desempenho.

No estande ainda serão exibidas soluções de transpo-
sitores, Gap Fillers, transmissores de baixa potência ins-
talados ao ar livre, e será demonstrado um demo para 
ATSC 3.0 SFN Live. n©
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mizar o gerenciamento de conteúdo, melhorar a e�ciên-

cia e fornecer excepcional qualidade de áudio e vídeo 
em todos os dispositivos. A �exibilidade de implantar 
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solução garante QoE excepcional para 
cada �uxo em cada dispositivo”, a�rma a 
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O ORION-OTT pode monitorar um gran-
de número de �uxos para conformidade 

com ABR junto com veri�cações de qualidade de áudio 
e vídeo em tempo real. O conjunto de soluções de alto 
desempenho também oferece suporte a legendas ocul-
tas, veri�cação de anúncios e DRMs nos sistemas opera-
cionais Windows e Linux. n

A empresa norte-americana especializada em sistemas 
e plataformas de transmissão apresenta no Las Vegas Con-
vention Center, o Maxiva UHF / VHF e destaca sua linha de 
transmissores de TV que vão desde 10W até 100 kW.

A linha Maxiva possui “transmissores de TV refrigerados 
a ar comprimido que fornecem a distribuição de sinais di-
gitais no espectro UHF. O Maxiva UAXTE tem uma solução 
de banda larga com e�ciência de energia para oferecer, 
de maneira con�ável, conteúdo multiformato e de alta 
qualidade para os espectadores que assistam em casa ou 
em trânsito”, a�rma a empresa em comunicado.

A GatesAir a�rma que na situação atual é necessário 
ter equipamentos que reduzam o custo operacional e 
de aquisição. Para isso, é prioritário, a�rma a empresa 
em comunicado, maximizar o ROI e desta forma mudar 
a forma tradicional de funcionamento dos equipamen-
tos utilizando o PowerSmart , “uma arquitetura pioneira 
de transmissores que reduziu o consumo de energia, 
o footprint e a manutenção. Inovando em e�ciência 
over-the-air, a GatesAir introduziu sua próxima geração 
de arquitetura PowerSmart 3D em toda a sua linha de 
transmissores de rádio e TV, dobrando a e�ciência ope-
racional para reduzir ainda mais o custo total da infra-
estrutura”. O sistema funciona com refrigeração por ar e 
líquido que permite a correção adaptativa aprimorada 
para ótimo desempenho.

No estande ainda serão exibidas soluções de transpo-
sitores, Gap Fillers, transmissores de baixa potência ins-
talados ao ar livre, e será demonstrado um demo para 
ATSC 3.0 SFN Live. n©
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As atualizações de firmware do SkyPanel estão todas relacionadas com a versatilidade e controle,  
aproveitando o incrível poder do SkyPanel e colocando esse potencial nas mãos dos diretores de fotografia, 

ga�ers, iluminadores e programadores. O firmware 4 do SkyPanel leva essa capacidade a novos patamares com 
recursos como: Controle de Cor Estendido, controle DMX do sistema de luz, efeitos de iluminação adicionais,  

Modo de Palco, novo Portal Web integrado do SkyPanel e muito mais.

Controle Avançado. Projeto Simples.

SkyPanel: At your command.

SOFT LIGHTING | REDEFINEDARRI Brasil
Av. Ibirapuera, 2907 - Cj. 421 – Moema
São Paulo – SP
Tel. (11) 5041-9450
arribrasil@arri.com

Download do firmware 4 do SkyPanel:
www.arri.com/skypanelfirmware4
SkyPanel® é uma marca registrada da
Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG.
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Replay mais fácil!
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LiveTouch 4K: o único sistema de destaques e replay 
que realmente leva seus fluxos de trabalho de esportes 
HD para 4K! Inclui colaboração instantânea de edição/
produção em 4K sem copiar ou mover arquivos: 
•		Painel	de	controle	touchscreen	simples	e	intuitivo	para	
seleção	rápida	de	destaques,	edição	de	playlists	e	
controle	de	playout	ao	vivo

•		Desfrute	de	uma	experiência	de	colaboração	instantânea	
seja	com	um	ou	vários	servidores

•		Gráficos	integrados,	edição	de	arte	e	ferramentas	
avançadas	de	replay	que	podem	publicar	diretamente	
nas	redes	sociais

•		Alterne	livremente	entre	HD	e	UHD	4K	em	produções	 
de	resolução	mista

Junte-se à conversa

 Replay instantâneo com o LiveTouch 4K
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Empresa anunciou que os provedores de TV a cabo 
contam, agora, com “uma nova arma no combate à fa-
mosa e popular “gatonet”, (termo utilizado para de�nir a 
recepção não autorizada do sinal de TV por assinatura) 
com uma ferramenta que promete eliminar por comple-
to os altos custos associados à distribuição e controle 
dos cartões de acesso a seus serviços”.

“Temos uma tecnologia mais adequada para cada tipo 
de desa�o do setor. As várias camadas de segu-
rança da sua tecnologia de Acesso Condicional 
(CA) coíbem o acesso ilegal de conteúdo por 
meio da criptogra�a dos dados e dispensam 
o uso de cartões de acesso, os quais, nas solu-
ções tradicionais, demandam uma logística e 
um gerenciamento onerosos”, explica Gabriel 
Ricardo Hahmann, diretor de Vendas da Irdeto 
no Brasil e América Latina.

A solução Irdeto Cloaked CA, por exemplo, 
pode ser adotada tanto para serviços de TV a 
cabo que usam o Internet Protocol Television 
(IPTV), quanto para o sistema de Digital Video 
Broadcasting for Cable (DVB-C) e para comunica-
ção via satélite. Já o processador Irdeto FlexiCo-
re Processor (IFCP) permite às operadoras iden-

ti�carem o invasor no momento em que o usuário solicita 
a sua autorização de acesso à programação. A solução é 
mais uma importante barreira para a divulgação ilegal e 
em massa de conteúdo, pois traz mais segurança ao am-
biente de Acesso Condicional. A empresa também ofere-
ce a Trusted Execution Environment (TEE), solução indicada 
apenas para Digital Rights Management (DRM), um siste-
ma de proteção de direitos autorais para mídia digital. n

A nova família de comutadores MDX100G acontece devi-
do ao crescimento explosivo de tráfego de dados em tem-
po real em redes IP pro�ssionais. “Os dispositivos oferecem 
alta densidade de portas, permitindo que as instalações 
operem em qualquer escala, reduzindo os custos operacio-
nais e a complexidade da infraestrutura”, a�rma a empresa.

Os switches MDX100G da Media Links também têm 
como alvo a demanda do mercado por mídia e dados 
multicast bidirecionais, especialmente para produção 
remota e aplicações WAN e transporte de vídeo 4K.  
“Os switches tradicionais não podem manipular esses 
aplicativos, enquanto a família de switches MDX 100G 
faz isso. A arquitetura de rede que utiliza esses switches 
pode suportar comutação de proteção contínua (SPS) 
para um desempenho de transporte mais con�ável e 

robusto, um recurso que a arquitetura de switch de rede 
convencional normalmente não acomoda. Outros re-
cursos importantes incluem bridge e tradução de VLAN, 
serviços especiais de QoS, alarmes de camada física e 
suporte a diagnóstico e monitoramento de LLDP”, disse 
a empresa nipônica em comunicado. 

A empresa a�rma que o switch é “otimizado para per-
da zero de pacotes, taxa de transferência de 100%, taxa 
máxima de encaminhamento, baixa latência e alocação 
de memória para determinar prioridades. Um agente 
controlador de switch LSI incorporado especialmente foi 
projetado para garantir que não haja perda de pacote 
nos aplicativos multicast mais exigentes”. Para ambien-
tes SMPTE 2110, esses comutadores também suportam o 
sincronismo PTP e a sincronização de rede (IEEE 1588). n

 Empresa holandesa de segurança de plataformas digitais traz soluções que dispensam cartões de acesso

Na NAB 2019 a Media Links, fabricante japonês de tecnologia de transporte sobre IP, apresenta sua nova família 
de switches IP media-centric 100G

Irdeto anuncia criptogra�a para coibir pirataria 

Media Links lança série de comutadores IP de 100G 

© Foto: Divulgação
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SES expande frota O3b 

IDX anuncia dois novos modelos de baterias em Las Vegas

A SES tem como destaque para a NAB a sua frota O3b 
e pretende mostrar aos seus visitantes como continua a 
sua jornada MEO conectando pessoas e mudando vidas, 
segundo a�rma a empresa em comunicado.

A SES diz que “está pronta para ver mais quatro satéli-
tes de sua frota O3b provendo seus clientes e parceiros 
com incomparáveis serviços de banda larga similares à 
�bra óptica. Os satélites estão programados para serem 
lançados pela Arianespace na Guiana Francesa”.

Essa nova expansão na constelação O3b, informa a 
multinacional, elevará o número de satélites para 20, 

e é “parte da visão ousada da SES de igualdade digital 
global que se iniciou com os primeiros investimentos 
em 2009”.

O lançamento dos primeiros satélites O3b em 2013 “mu-
dou o modo como a conectividade de banda larga via sa-
télite era utilizada. Hoje, o sistema O3b entrega serviços 
comerciais para clientes em quase 50 países. Além de 
conectar comunidades afastadas no Brasil e Peru, a SES 
também se uniu ao projeto Loon da X e operadoras de 
telecomunicação locais em Porto Rico, para restaurar os 
serviços 4G/LTE após o furacão Maria”, explica a empresa.

A criação e posterior lançamento dos saté-
lites 17º, 18º e 20º da plataforma O3b esta-
belecerão um marco importante na jornada 
da SES. A companhia considera que desde 
“a primeira geração da frota O3b MEO—
única solução NGSO comercial e operacio-
nalmente comprovada da indústria— até o 
O3b mPOWER, a próxima geração do siste-
ma MEO”, as mudanças serão signi�cativas. 
A�nal, se trata de “um sistema NGSO com-
pletamente �nanciado e comercialmente 
bem sucedido que irá permitir que a SES 
entregue �exibilidade e performance de es-
cala cloud em qualquer lugar do mundo”. n

Empresa lança a IPL-98 e IPL-150

A IDX apresenta a nova série 
IPL na NAB 2019 em Las Vegas. A 
Série IPL é a mais recente solução 
de baterias PowerLinking (piggy-ba-
cking). A nova tecnologia PowerLink 
é útil, a�rma a empresa, porque 
são recomendadas para câme-
ras de cinema digital, onde são 
necessários tempos de execução 
prolongados. A série IPL inclui dois 
modelos, o IPL-98 e o IPL-150, com 
capacidades de 96Wh e 143Wh res-
pectivamente. O IPL-98 pode forne-
cer energia móvel para câmeras em 
estilo cinematográ�co como a ARRI 
ALEXA Mini e a RED Monstro. 

A empresa a�rma em comuni-
cado que a tecnologia PowerLink 
também é bené�ca ao carregar os 

equipamentos, já que quando 
usado com o carregador duplo 

simultâneo IDX VL-2000S, ele 
acomodará até quatro baterias 
IDX para serem empilhadas e car-
regadas. As baterias serão carre-
gadas sequencialmente, come- 
çando com a bateria mais distan-
te da porta para dentro. 

O IPL-98 e o IPL-150 são ade-
quados para viagens e com capa-
cidade de até 14A quando conec-
tados. Esses modelos chegam 
equipados com BMS (sistema 
de gerenciamento de bate-
ria), SMBus, D-Tap Advanced,  
D-Tap, USB, indicador de sta-
tus de energia de 5 LEDs e um  

LED V-Touch. n
© Foto: Divulgação
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© Foto: Divulgação

Março/Abril 2019  |  REVISTA DA SET   19©
 Fo

to
: D

ivu
lga

çã
o

©
 Fo

to
: D

ivu
lga

çã
o

Telestream anuncia o Vantage Cloud Port

MAXON anuncia Cinebench Release 20 para Cinema 4D

Empresa apresentará na edição 2019 da NAB Show, 
o Vantage Cloud Port, uma plataforma inovadora para 
�uxos de trabalho de processamento de mídia, seja na 
nuvem, nas instalações ou em ambos. A plataforma de 
processamento de Mídia Vantage pode criar implemen-
tações híbridas baseadas na nuvem com SaaS (Software 
as a Service).

Em comunicado, a companhia a�rma que cada �uxo de 
trabalho é único e as organizações exigem uma solução 
de processamento de mídia que possa se adaptar e di-
mensionar de maneira inteligente sob demanda. A nu-
vem nem sempre é a melhor opção para processar mídia, 
nem o processamento nas instalações. Frequentemente, 
é necessária uma abordagem híbrida, pois para gerar e�-

ciência e economia de custos a mídia deve ser processada 
onde ela está, minimizando a entrada e a saída.

“O Vantage Cloud Port pode implementar trabalhos a 
partir de um repositório de motores de processamento 
Vantage de versão compatível em contentores na nu-
vem”, disse Max Denton, Gerente de Produto da Telestre-
am. “Isso permite �uxos de trabalho de processamento 
de mídia híbridos �exíveis e inteligentes, baseados no 
padrão da indústria Vantage. ”

O Vantage Cloud Port permite a execução de ações de 
processamento do Vantage na nuvem usando micros-
serviços em contentores com motores idênticos aos 
serviços no local. Esses blocos de construção modula-
res e organizados podem otimizar as implementações 
brown�eld e green�eld. Qualquer instalação existente ou 
nova do Vantage pode transferir perfeitamente proces-
sos especí�cos de/para o provedor de nuvem escolhido. 
Os usuários do Vantage existentes também obtêm aces-
so a ações compatíveis com a nuvem, mesmo se essas 
ações não forem licenciadas em seu sistema Vantage lo-
cal. O mais importante é que a lógica do Vantage é con-
�gurada para decidir se o processamento deve ser feito 
no local ou na nuvem com base na localização da mídia 
e/ou na utilização do domínio. n

A Maxon anuncia a disponibilidade do Cinebench Re-
lease 20, uma versão modernizada da sua ferramenta de 
multiplataforma, padrão do setor, para avaliações com-
parativas da capacidade do hardware do computador. 
O Cinebench R20 impulsiona o potente motor 3D em 
Cinema 4D Release 20 para avaliar o desempenho de 
renderização do CPU. É oferecido gratuitamente.

“Cinebench R20 re�ete nossos esforços de engenha-
ria para potencializar os avanços à CPU e tecnologia de 
renderização em anos recentes”, disse David McGavran, 
diretor executivo da Maxon. “Os testes de atualização no 
Cinebench R20 entregam medidas de avaliações com-
parativas mais precisas para re�etir o desempenho de 
CPUs atuais em cargas de trabalho de renderização de-
sa�adoras”.

O dispositivo usa uma cena de teste muito maior e 
mais complexa do que a R15, requerendo cerca de  
8 vezes mais potência computacional e a necessidade 
de 4 vezes mais memória para a sua renderização. O Ci-
nebench R20 incorpora as arquiteturas de renderização 
mais recentes, incluindo a integração da tecnologia de 
raios interativos e recursos avançados em CPUs moder-
nas da AMD e Intel que permitem que usuários rende-
rizem a mesma cena no mesmo hardware duas vezes 
mais rápido do que antes. n

Combinando o poder do Vantage com a simplicidade do SaaS

Ferramenta aprimorada de avaliações comparativas entrega medidas de desempenho para as mais recentes 
capacidades de CPU e cargas de trabalho de renderização 
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Solução utiliza o plug-in HTML5 de forma a garantir 
NRCS interoperabilidade e compatibilidade com a maio-
ria das plataformas e sistemas envolvidos na produção 
de notícias, a�rma a empresa.

O novo VSN NewsConnect permite que os usuários 
criem um ambiente de produção de notícias especi�ca-
mente adequado às suas necessidades, complementan-
do e melhorando o �uxo de trabalho de produção de 
mídia em qualquer instalação, porque, segundo refere 
a empresa, “simpli�ca e aumenta a velocidade na qual 
as notícias são geradas, melhora a e�ciência e a produ-
tividade, eliminando a necessidade de os usuários tra-
balharem e alternar entre diferentes guias e interfaces. 
Os usuários também podem ver em tempo real como as 
reportagens �nais — incluindo grá�cos e vídeo — serão 
exibidas”.

A solução chega como um complemento para a plata-
forma VSNExplorer para gerenciamento de mídia e �uxo 
de trabalho, porque com o VSN NewsConnect os usuá-
rios poderão interconectar-se via MOS, NRCS, CG, NLE, 
ao seu  sistema de playout de estúdio e servidores de 
vídeo, dentro de um único espaço de trabalho centrali-
zado e intuitivo.

“A compatibilidade MOS do Plug-in signi�ca que é al-
tamente interoperável, oferecendo aos usuários a �exi-
bilidade e a liberdade de escolha exigidas no ambiente 
de transmissão”, disse Jordi Utiel, CEO da VSN. “O plug-in 
VSN NewsConnect é agnóstico para qualquer marca es-

pecí�ca e permite combinar a plataforma VSNExplorer 
com os melhores sistemas de terceiros e reunir todos 
eles em um único espaço de trabalho centralizado e fá-
cil de usar para criar um �uxo de trabalho uni�cado para 
notícias e produção ao vivo. ”

O plug-in web permite aos usuários visualizar todos os 
ativos e vídeos armazenados no sistema VSNExplorer 
MAM/PAM dentro da interface da grande maioria dos 
sistemas NRCS disponíveis no mercado, e rapidamente 
alocar e arrastar e soltar esses arquivos nas histórias do 
NRCS, a �m de completar suas notícias, �naliza o comu-
nicado.

O novo VSN NewsConnect também oferece aos usuá- 
rios acesso simples e direto a todas as vantagens e 
recursos do gerenciamento de mídia do VSNExplorer 
MAM - como a rápida catalogação; pesquisa rápida e 
avançada de ativos e arquivos de vídeo; procurador; 
recuperação de conteúdo, e assim por diante, direta-
mente dentro da interface do sistema NRCS da escolha 
do usuário.

Da mesma forma, o VSN NewsConnect foi integrado 
com sistemas grá�cos através do uso de metagrá�cos, 
a �m de permitir o acesso a modelos CG diretamente 
da interface NRCS, permitindo que eles sejam uni�ca-
dos com os arquivos de vídeo �nais para transmissão 
ou publicação. Tudo isso é possível graças ao acesso 
direto através do plug-in ao editor de vídeo da web do  
VSNExplorer, Wedit. n

Empresa espanhola lança em Las Vegas o VSN NewsConnect

VSN apresenta novo plug-in HTML5
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Switcher de Produção Streaming

O MCX-500 é um switcher de produção acessível e de fácil operação. Desenvolvido especialmente para produções via 
streaming, sua flexibilidade de funções e recursos faz com que seu evento seja transmitido de forma rápida e sem a 
necessidade de grandes equipes. Possui diversas entradas de vídeo que podem ser combinadas e também configura-
das através das entradas 3G-SDI, HDMI e Vídeo composto.

Onde comprar:  Revendas autorizadas Sony Brasil

merlindistribuidora.com.br
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de notícias, a�rma a empresa.

O novo VSN NewsConnect permite que os usuários 
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MAM - como a rápida catalogação; pesquisa rápida e 
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da interface NRCS, permitindo que eles sejam uni�ca-
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Grass Valley aposta na produção remota

Tendo em conta o aumento do interesse em realizar 
produção remota, a Grass Valley e o seu work�ow de 
câmeras têm-se adaptado aos novos tempos. Assim, na 
empresa do Grupo Belden terá inovações nesta área no 
seu estande no Las Vegas Convention Center.

“Como o único parceiro de tecnologia que fornece 
uma solução IP nativa, a Grass Valley oferece às equipes 
de produção a �exibilidade para apoiar as produções ao 
vivo de diversas maneiras, seja com produção remota 
ou “at-home”, ou com uma abordagem mais tradicional 
de produção móvel ao vivo”, a�rma Nahuel Villegas, Vice
-presidente de Vendas, CALA da Grass Valley.

O executivo a�rma que as interfaces Direct IP e Direct 
IP+ na Série LDX 86 e 86N da Grass Valley fornecem uma 
variedade de soluções para produção remota e foram 

testadas em campo a distâncias de até 20.000 quilôme-
tros. “As câmeras e estações base podem ser facilmente 
conectadas através de infraestruturas IP e switches IP 
COTS. Nossas estações base XCU Universe UXF foram de-
senvolvidas para suportar os requisitos de maior largura 
de banda das câmeras de alta velocidade da série LDX 
86 com velocidade de operação de até 6X, garantindo 
latência mínima em um ambiente de produção remota”.

As câmeras da Série LDX 86 e LDX 86N, câmeras 4K com 
15 F-stops com High Dynamic Range (HDR), também, 
“oferecem um conjunto de vantagens para os clientes, 
e são as únicas soluções no mercado que permitem aos 

usuários alterar o tamanho do pixel entre 4K nativo e HD 
nativo dentro dos sensores de imagens CMOS. Esse re-
curso oferece excelente qualidade em operação HD de 
alta velocidade, permitindo que os usuários se bene�-
ciem de pixels 4K nativos para operação em velocidade 
única”, explica Villegas.

Isso porque, segundo Villegas, no momento de transi-
ção para o 4K UHD e HDR é necessário encontrar solu-
ções. Enquanto os broadcasters e organizações de mídia 
assumem o desa�o de atender às novas demandas dos 
consumidores, a capacidade de fornecer conteúdo mais 
rico e envolvente em todas as plataformas se tornou ex-
tremamente importante. “Estamos vendo uma deman-
da crescente por câmeras e lentes 4K/UHD e HDR, mas 
isso varia de região para região e de cliente para cliente, 

dependendo de seus orçamentos. O consumo de televi-
sores 4K está aumentando, mas a maioria dos especta-
dores em todo o mundo assiste seu conteúdo em tele-
visores HD, então ainda temos muitos clientes pedindo 
sistemas de câmeras HD”.

Embora, reforça o executivo, os formatos de produção 
de última geração combinem resolução, faixa dinâmica 
e gama de cores (por exemplo, 1080p com HDR e WCG), 
nem sempre são necessárias câmeras 4K. “Com nosso 
amplo e crescente portfólio de câmeras, a Grass Valley 
está fortemente posicionada para atender a uma ampla 
gama de requisitos com soluções otimizadas”. n
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Quase uma década após o lançamento revolucioná-
rio do Christie MicroTiles, a multinacional anuncia o 
lançamento do seu sucesso, o LED Christie MicroTiles,  
que “é menor, mais brilhante, e mais poderoso”, e será 
destaque na NAB 2019.

Oferecendo espaço de cor P3, totalmente compatí-
vel com HDR-10 e software patenteado que mantém o  
videowall calibrado com 97% ou mais de uniformidade, 
o LED Christie MicroTiles é adequado para estúdio de TV, 
empresas, museus, varejo, estádios e universidades. Inclui 
um sistema QuickMount  de baixa profundidade compa-
tível com ADA para que os displays possam ser criados em 
qualquer formato e tamanho, incluindo cantos internos 
externos de 90 graus e curvas côncavas e convexas.

“A Christie tem sido muito bem-sucedida com os clien-
tes �nais da marca MicroTiles e nossos integradores ado-
ram isso porque cria uma solução criativa e fácil. Com 
isso em mente, a empresa pegou tudo o que havia de 
bom em MicroTiles e o trouxe para um LED de alta reso-
lução”, disse Ted Romanowitz, gerente sênior de produ-
tos da Christie.

A empresa ainda lança em 
Las Vegas,  o Christie Capti-
va DHD410S 1DLP, “um 
projetor a laser de curto 
alcance de 4.100 lumens 
compacto, leve e silen-
cioso que permite que 
você maximize seu espa-
ço sem sacri�car o impacto visual. Crie facilmente telas 
de resolução HD de até 100” na diagonal, horizontal ou 
vertical. Além disso, com o recurso opcional Captiva 
Touch IR, os usuários podem desfrutar de uma expe- 
riência interativa perfeita”.

Será lançado ainda na NAB 2019 o Christie Spyder X80 
que permite processamento de múltiplas janelas, com 
80 milhões de pixels em vários monitores que podem 
ser usados de forma �exível. “Como a próxima geração 
do Spyder — a ferramenta de con�ança dos pro�ssio-
nais para as aplicações mais exigentes — o Christie  
Spyder X80 permite a criação de espetaculares expe- 
riências visuais”, �naliza a empresa em comunicado. n

Empresa holandesa chega ao Las Vegas Convention 
Center para apresentar o primeiro Network Attached 
Processor (NAP). A plataforma, a�rma a empresa, foi de-
senvolvida para atender às necessidades de ambientes 
híbridos e IP complexos, suportando o processamento 
de sinal 200 Gb/s, com até 64 canais HD ou 16 canais 
UHD em uma única unidade de rack.

A plataforma que é IP nativa pode ser implementada de 
forma modular ou para trabalhar em conjunto com a tec-
nologia SDI legada a um ambiente IP porque “a impres-
sionante capacidade de processamento FGPA da Neuron 
oferece desempenho garantido de largura de banda para 
oferecer produções complexas Ultra HD e 8K”.

“Mudar para a IP é um desa�o para as emissoras, par-
ticularmente quando se trata de integrar e controlar 

camadas tecnológicas cada vez mais complexas”, disse 
o diretor de tecnologia da Axon, Peter Schut. “Estamos 
con�antes de que o nosso processador Neuron Network 
Attached irá facilitar e acelerar essa transição, fornecen-
do desempenho de largura de banda garantida, inde-
pendentemente do formato que as emissoras decidam 
implementar.”

A Axon destaca também o sucesso da sua plataforma 
de controle e monitoramento Cerebrum, que “simpli�ca 
�uxos de trabalho complexos, integrando e controlando 
uma variedade de tecnologias. Considerado como o sis-
tema de controle para notícias e produção de OB, o Cere-
brum tem desempenhado um papel importante em uma 
série de grandes eventos esportivos ao vivo, incluindo a 
Copa do Mundo de 2018, os campeonatos Open Golf, os 
Jogos Asiáticos, e a produção em  IP de Wimbledon de-
senvolvido pela NEP, onde integrou e gerenciou de forma 
transparente as tecnologias mais recentes da GVG, Arista, 
EVS, Phabrix, Calrec e Evertz em um �uxo de trabalho de 
IP uni�cado”, �naliza o comunicado. n

Do cubo ao LED de alta resolução sem borda. “A próxima evolução de uma plataforma 
de tecnologia transformadora”

Empresa lança em Las Vegas o novo processador Network Attached Processor (NAP), que atende às necessidades 
de ambientes complexos de transmissão híbrida e IP

Christie apresenta LED Christie MicroTiles

AXON anuncia desenvolvimentos no processamento e controle de IP

A empresa ainda lança em 
Las Vegas,  o Christie Capti-

Do cubo ao LED de alta resolução sem borda. “A próxima evolução de uma plataforma 

©
 Fo

to
: D

ivu
lga

çã
o

©
 Fo

to
: D

ivu
lga

çã
o



SET REGIONAISPré-NAB 2019

Quase uma década após o lançamento revolucioná-
rio do Christie MicroTiles, a multinacional anuncia o 
lançamento do seu sucesso, o LED Christie MicroTiles,  
que “é menor, mais brilhante, e mais poderoso”, e será 
destaque na NAB 2019.

Oferecendo espaço de cor P3, totalmente compatí-
vel com HDR-10 e software patenteado que mantém o  
videowall calibrado com 97% ou mais de uniformidade, 
o LED Christie MicroTiles é adequado para estúdio de TV, 
empresas, museus, varejo, estádios e universidades. Inclui 
um sistema QuickMount  de baixa profundidade compa-
tível com ADA para que os displays possam ser criados em 
qualquer formato e tamanho, incluindo cantos internos 
externos de 90 graus e curvas côncavas e convexas.

“A Christie tem sido muito bem-sucedida com os clien-
tes �nais da marca MicroTiles e nossos integradores ado-
ram isso porque cria uma solução criativa e fácil. Com 
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Las Vegas,  o Christie Capti-
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oferecer produções complexas Ultra HD e 8K”.
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con�antes de que o nosso processador Neuron Network 
Attached irá facilitar e acelerar essa transição, fornecen-
do desempenho de largura de banda garantida, inde-
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IP uni�cado”, �naliza o comunicado. n

Do cubo ao LED de alta resolução sem borda. “A próxima evolução de uma plataforma 
de tecnologia transformadora”

Empresa lança em Las Vegas o novo processador Network Attached Processor (NAP), que atende às necessidades 
de ambientes complexos de transmissão híbrida e IP
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Ross Video anuncia soluções de produção de alto impacto e e�ciência 

Empresa canadense chega ao Las Vegas Convention 
Center com o tema “High Impact, High Efficiency”,  
apresentando “soluções que aproveitam a tecnologia 
mais recente e permitem que os profissionais que tra-
balham em produção ao vivo criem conteúdo mais 
atraentes, com mais eficiência”, afirma a empresa em 
comunicado.

Dentre os destaques da empresa, e continuando com 
a estratégia traçada há alguns anos pelo seu CEO, Da-
vid Ross, a companhia aposta em soluções completas 
de produção ao vivo e fluxos de trabalho, que incluem 
uma suíte de produção de notícias de ponta a ponta, 
que vão desde as câmeras ACID e PIVOT, o sistema 
de Inception News Room Computer System, Streamli-
ne MAM, Tria News Clip Player e XPression Graphics,  
Acuity Production Switcher e a solução de automação 
de produção OverDrive.

Ainda, um espaço dedicado a produção esportiva 
com “os mais recentes gráficos independentes de re-
solução XPression Tessera para telas de LED e a solu-
ção Ross Unified Venue Control”. Uma produção total-
mente virtual em chroma key com fluxo de trabalho 
automatizado, “demonstrando o que há de mais re-
cente em soluções virtuais, e a estreia do nosso novo 

mecanismo de renderi-
zação baseado no Unity 
4 da Voyager”.
Ainda, uma cadeia de 

produção de 12G 4K/
UHD que suporta ví-
deo High Dynamic Ran-
ge (HDR) e Wide Color 
Gamut (WCG). Demons-
trações de Infraestru-
tura IP, SMPTE-2110, e 
uma área de demons-
tração de tecnologia de 
virtualização de compu-
tadores com “os mais 
recentes avanços em 
virtualização para pro-

dução ao vivo em tempo real”.
Para David Ross, a NAB 2019 será importante porque 

a empresa entende que “os desafios e as oportunida-
des da produção ao vivo” são fundamentais no traba-
lho de hoje. “Por isso, estamos levando soluções de 
produção de alto impacto e alta eficiência para a NAB. 
Nossas equipes técnicas trabalharam arduamente para 
o Show e acho que os clientes vão adorar o que te-
mos para eles este ano, incluindo algumas surpresas 
divertidas que serão reveladas durante a feira”. n

Março/Abril 2019  

Riedel comemora 10 anos do MediorNet

Empresa alemã apresenta na edição 2019, da NAB 
Show, soluções inovadoras para sistemas de comu-
nicação com e sem fio, processamento de vídeo e 
transporte de sinais. “Importante ressaltar que a Rie-
del oferece um completo fluxo de trabalho em SMP-
TE 2110 e é a única empresa atualmente com uma 
solução de comunicação (Intercom) 
100% em AES67”, afirma 
Fredy Litowsky, diretor da 
Alliance Technologies, dis-
tribuidora oficial da Rie-

del no Brasil. A empresa comemora nesta edição os 
primeiros 10 anos do lançamento do MediorNet, um 
dos seus principais produtos.
Thomas Riedel, fundador e CEO da Riedel, afirma que 

a solução criou a “rede de mídia em tempo real mais 
amplamente implantada no mundo”, e que nesta edi-

ção, a empresa “mostrará expansões inte-
ressantes para o 
nosso ecossiste-
ma de intercomu-
nicação”. n
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“4 horas. O que você faria com 4 horas a mais no seu 
dia?”, pergunta-se a empresa brasileira. Para ela é fun-
damental entender que o �uxo de trabalho na área de 
broadcast já não é o mesmo. A forma como se produz 
conteúdo está sendo reformulada, infraestruturas e cus-
tos estão sendo reduzidos, além de outras mudanças 
que geram impacto na Emissora. Por isso, a SNEWS vai 
além, otimizando o seu tempo e levando a expressão de 
que “tempo é valor”. Ter tempo disponível é um valioso 
recurso e que está cada dia mais caro e escasso. 

“ Reduzir os recursos necessários para a criação, pro-
dução, distribuição e publicação multiplataforma é nos-
sa premissa. Desde o momento em que o conteúdo é 
gerado, sem forma e sem veículo prede�nido, até a pu-
blicação em qualquer plataforma. Tudo de maneira au-
tomatizada e rápida, reduzindo em pelo menos 4 horas 
de custos de operações. Mas não se resume a isso, essas  
4 horas podem ser investidas em criatividade, produção 
e distribuição. Nossas ferramentas formam um comple-
to sistema de gerenciamento de produção de conteú-

do”, a�rmou  à reportagem da Revista da SET, Vanessa 
Vasconcelos, analista de Marketing da empresa.

Vanessa disse que para a SNEWS, “não existe formato 
ou plataforma, existe uma história. Essas histórias pre-
cisam ser contadas de forma rápida, direta e com qua-
lidade para obter a audiência dos seus telespectadores.  
A gestão do conteúdo e seu legado também são tra-
tados com muito cuidado por nós. Gerar valor a partir 
do conteúdo histórico da empresa é uma das nossas 
atividades mais empolgantes, pois muitas vezes nos 

deparamos com conteúdo 
riquíssimo guardado em es-
tantes prontas para serem 
perdidas. Dar a essas mídias 
o valor que elas merecem é 
um modo de viabilizar novas 

oportunidades de receita para a empresa, além de uma 
atitude de respeito a história da instituição. Essa tarefa 
nós fazemos de uma maneira que parece mágica, mas 
não é. É basicamente a inteligência dos nossos softwa-
res dando conforto para as empresas de comunicações”.

Assim sendo, disse Vanessa, “este ano na NAB não lan-
çaremos produtos. Nosso foco serão os resultados das 
integrações dos nossos produtos. O objetivo é mostrar 
que tendo eles de forma integrada, uma emissora pode 
economizar até 4 horas de trabalho por dia”. n

Empresa britânica aposta na “velocidade na execução” 
quando e trata de resolver as demandas que misturam 
TV e OTT. “Nós da Synamedia, notamos que os opera-
dores de TV paga, de forma geral, possuem plataformas 
de vídeo que precisam de atualização, alto custo de ma-
nutenção, complexidade para ganhar escala, e algumas 
delas até em ciclo de �m-de-vida de produto. O grande 
desa�o para os operadores é entregar aos clientes uma 

plataforma robusta, aberta e que traga inovações cons-
tantes ao consumidor �nal, por isso velocidade na exe-
cução é o fator crítico de sucesso para os operadores”, 
a�rmou à reportagem da Revista da SET, Fabio Souza, 
gerente de Marketing para Latam da Synamedia.

Por este motivo, a�rma Souza “as soluções em nuvem 
têm vantagens muito claras em alguns work�ows como 
encoding de vídeo ou o gerenciamento das informações 
dos clientes por exemplo. Por outro lado, existem alguns 
processos que são muito mais complexos e sensíveis 
como o stream de vídeo ao vivo por exemplo. Eu acredi-
to que a indústria fará a migração de seus serviços para 
a nuvem, porém numa velocidade que varia conforme 
os benefícios e os custos de cada work�ow. Quero dizer 
que os operadores preferem trabalhar com tecnologias 
on-prem e cloud dependendo do work�ow”.

A Synamedia apresenta no Las Vegas Convention Cen-
ter a sua plataforma de vídeo In�nite, Credentials Sha-
ring Insight, e Video Processing com Low Latency ABR e 
Work�ow Automation. n

SNews aposta na economia de tempo na produção de notícias

Synamedia fornece soluções para plataformas de vídeo na nuvem
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APRESENTANDO
• SD, HD, 3G 1080P & 12G UHD
• Chassi Ultra-compacto de 1 RU
• 1-3 MEs e 4 MiniMEs
• 24 inputs / 14 outputs > Compatibilidade com HDR
• 4 x 16 janelas de MultiViewer > 64 Total
•• Set completo de recursos de processamento de I/O
• Painel de switcher, softpanel e controle touch
• Inclui grafismo Xpression Live CG

E-mail: contato@alliance-technologies.com.br
Telefone: (12) 3631-1217

Switcher de Produção ultra compacto.
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A EditShare anuncia em Las 
Vegas os seus novos avanços 
em segurança de armazena-
mento, integração na nuvem 
e IMF.“ Esta NAB visa assegurar 
que nossos clientes possam 
levar adiante sua infraestru-
tura de mídia e adaptar-se às 
tecnologias emergentes e às 
necessidades de seus negócios 
que estão se transformando”,  
a�rma Andy Liebman, fundador 
e CEO da EditShare. 

Segundo o executivo, os  pro-
dutos da EditShare “oferecem aos clientes a �exibilidade 
su�ciente para que escolham o caminho, seja criando 
uma solução híbrida onde parte do �uxo de trabalho re-
side na nuvem, expandindo seus negócios globalmente 
e garantindo que suas instalações sejam à prova de pos-
síveis problemas na hora de realizar negócios com distri-
buidores de conteúdo que têm uma preocupação cres-
cente com segurança e roubo.”

Liebman a�rma que o ecossistema de mídia da Edit-
Share facilita o compartilhamento de conteúdo e ideias 
por meio do acesso organizado de mídia em uma plata-
forma aberta que integra todos os sistemas de edição 
de áudio e vídeo padrão do setor, soluções de gradação 
de cores e aplicativos de efeitos visuais. Sua principal 
solução de armazenamento escalável para empresas de 

armazenamento distribuída é 
o EFS EditShare que foi desen-
volvida para organizações de 
mídia de larga escala, suportan-
do centenas de usuários simul-
taneamente com ferramentas 
incorporadas para compartilha-
mento de mídia e colaboração 
entre departamentos, sites e 
em todo o mundo. 

O gerenciamento de ativos de 
�uxo de mídia, fornecido como 
parte da plataforma EFS e de 
outras plataformas de armaze-

namento compartilhado, fornece a camada de controle 
e governança inteligentes para gerenciar milhões de ati-
vos digitais e automatizar processos de mídia, como ta-
refas repetitivas como transcodi�cação e arquivamento. 

O módulo AirFlow traz o benefício da colaboração 
baseada em nuvem para o �uxo de trabalho criativo, 
permitindo que as instalações aumentem rapidamente 
em projetos ou gerem �uxos de trabalho remotos sem 
expandir a infraestrutura no local. A veri�cação de quali-
dade automatizada do QScan e a veri�cação de arquivos 
complementam a experiência colaborativa com o con-
trole de qualidade dos arquivos, dando aos criativos a 
tranquilidade de saber que os arquivos de mídia com os 
quais estão trabalhando atendem às especi�cações do 
setor, a�rma a empresa. n

Empresa apresenta novas soluções e �uxos de trabalho com práticas recomendadas de segurança 
de última geração em �uxos de trabalho baseados em nuvem

EditShare redobra cuidados em segurança e nuvem 

Empresa apresenta na NAB 2019 as suas melhores 
soluções para playout. A solução Orca de canal IP vir-
tualizado pode ser implementada por organizações 
que buscam um sistema de canal integrado totalmente 
IP, projetado para playout sem concessões a partir da 
nuvem. A Pebble apresentará um sistema completo de 

Continuidade de Negócios usando o Orca na nuvem da 
AWS, em sincronização total com o sistema local para 
que a saída e a funcionalidade do canal permaneçam 
as mesmas, mesmo em um cenário de desastre.
Ainda, destaque para automação de playout multica-

nal escalável com o Marina, um sistema de automação 
de playout multicanal da Pebble para sistemas de emis-
são de um até centenas de canais. “Os participantes da 
NAB Show descobrirão como as emissoras podem atu-
alizar ou migrar seus sistemas de automação herdados 
para a poderosa plataforma de automação Marina, de 
uma maneira controlada. Estas infraestruturas podem 
evoluir, do controle de dispositivos legados até incor-
porar tecnologias novas e em evolução, com o mínimo 
de interrupção nos processos e na equipe”. n

Pebble Beach Systems prioriza �uxos de playout IP 

Lighthouse da Pebble permite monitoramento e/ou controle 
a partir de um painel único e centralizado baseado na web
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Canon aumenta seu work�ow 4K HDR

Canon aumenta o kit de lentes Cine Prime 
FP-X, um kit composto por sete
lentes �xas

Na edição 2019 da NAB a empresa nipônica apresen-
ta novas soluções 4K HD. Além de linha de produtos 
focados para produções de cinema e vídeo profissio-
nal, “apresentaremos ao mercado novos conceitos e 
produtos desenvolvidos a partir da opinião de pro-
fissionais da indústria, como diretores de fotografia, 
operadores de câmera, profissionais de pós produ-
ção e engenheiros de televisão. O grande destaque, 
no entanto, fica com nossos lançamentos: um novo 
kit de lentes Cine Prime, duas lentes de broadcast 4K 
com valores acessíveis e novas camcorders profissio-
nais com resolução 4K”, afirma a empresa em comuni-
cado enviado à pedido da Revista da SET.

A Canon lança treze (13) produtos na NAB 2019, e 
“todos com grande importância na indústria de cine-
ma e vídeo profissional”, destes quatro (4) são mode-
los de camcorders — XA40, XA45, XA50 e XA55. Essas 
câmeras profissionais “criam um novo marco para a 
Canon na área de vídeo profissional, trazendo a re-
solução 4K para as camcorders da série XA, que con-
sideramos nossa linha de entrada nesse segmento.  
Os modelos XA40, XA45, XA50 e XA55 possuem pre-
ços mais acessíveis, sem comprometer a funcionali-
dade e qualidade de imagem, perfeitas para quem 

possui uma demanda em que mobilidade e peso são 
fatores chaves para a produção”. 

Duas lentes broadcast, a CJ15ex8.5B e a CJ18ex28B, 
atenderão a demanda de transmissão 4K com câ-
meras de sensor de 2/3”, cada vez mais comuns. Elas 
possuem o tamanho e peso similares de lentes HD 
das mesmas especificações, sendo “perfeitas para re-
portagens e documentários. Além de terem o preço 
mais acessível em comparação com uma lente 4K Pre-
mium, atendem também à demanda de emissoras e 
produtoras que queiram entrar na era 4K sem grandes 
investimentos iniciais”.   

A Canon também lançará lentes de cinema. Na série 
Cine Prime FP-X, são, ao todo, sete (7) novos dispo-
sitivos: CN-E14mm T3.1 FP X, CN-E20mm T1.5 FP X, 
CN-E24mm T1.5 FP X, CN-E35mm T1.5 FP X, CN-E50mm 
T1.3 FP X, CN-E85mm T1.3 FP X e CN-E135mm T2.2 FP X.

Por fim, as novas lentes Cine Prime FP-X, um kit 
composto por sete lentes fixas (14mm, 20mm, 24mm, 
35mm, 50mm, 85mm e 135mm) e bocal PL, padrão 
na indústria cinematográfica. O conceito desse kit foi 
criar uma lente que produza um visual mais vinta-
ge — herdado das antigas lentes K35, da década de 
1970, extremamente populares entre profissionais da 
indústria — com um projeto ótico moderno, aten-

dendo essa nova era de 4K HDR — especialmente 
com novas câmeras cinematográficas de sensor 
fullframe, como a C700FF (apresentada na NAB 
de 2018). n
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Evento reune especialistas, do Brasil e do exterior, que discutirão 
os temas que mais impactam os negócios dos setores de mídia 
e entretenimento audiovisual no momento
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O
evento se realiza entre os 
dias 8 e 10 de abril, das 
7h30 às 9h, na sala N116 do 
Las Vegas Convention Cen-

ter (LVCC). É dividido em sete painéis, 
nos quais um moderador debate 
com key players do mercado, – en-
tre broadcasters, produtores de con-
teúdo, vendors e tech companies –, 
as inovações tecnológicas sob a 
perspectiva de quem produz e de 
quem consome.
“Cobriremos os avanços e tendên-

cias de produção, tecnologia IP, ar-
mazenamento, distribuição de conte-
údo e novas formas de propaganda 
dirigida. Teremos, por exemplo, um 

painel dedicado aos destaques da 
feira da NAB, que contará com os co-
mentários e participações de alguns 
dos principais diretores e influencia-
dores do mercado audiovisual”, re-
vela Olímpio José Franco, superinten-
dente da SET.
Os temas escolhidos este ano estão 

entre os mais importantes no mo-
mento: o uso de tecnologias IP na in-
fraestrutura televisiva; as novidades 
em serviços via satélite e na produ-
ção de conteúdo; as novas tecnolo-
gias de distribuição e as plataformas 
OTT; o advanced advertising; e os 
novos serviços de storage, cloud e 
segurança de dados.

“O SET E TRINTA representa uma das 
melhores oportunidades de intercâm-
bio de conhecimentos entre os brasi-
leiros e os profissionais do resto do 
mundo, entre profissionais que con-
somem tecnologia e os que desen-
volvem e fornecem soluções”, avalia 
Roberto Franco, Diretor de Rede e As-
suntos Regulatórios do SBT.
Para Raymundo Barros, CTO da Glo-

bo, “o SET e TRINTA é o espaço que 
melhor traduz a diversidade e com-
plexidade do ambiente de tecnologia 
e negócios para as empresas de mí-
dia do Brasil. É o ponto de encontro 
onde os executivos e engenheiros 
brasileiros têm um espaço privile-

Set e Trinta: Especialistas 
brasileiros discutem 
as novidades da NAB 2019
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giado para discutir com os principais 
stakeholders da transformação digi-
tal da indústria de mídia as grandes 
tendências do ano”.
Raimundo Lima, diretor de Tecno-

logia e Operações do SBT e membro 
do Conselho Deliberativo da SET, con-
sidera que o encontro é essencial e 
uma parte indissociável da maior feira 
de tecnologia e televisão do mundo: 
“Para os profissionais brasileiros que 
visitam a NAB todos os anos, já é fato 
que a feira começa obrigatoriamente 
nos encontros do SET e Trinta. Evento 
essencial, que já se caracterizou como 
extensão obrigatória dos debates e 
análises sobre a NAB. Palestrantes, 
moderadores, profissionais em geral, 
marcas, equipamentos e tendências 
tornaram esse evento matinal uma 
parte indissociável da maior feira de 
tecnologia de televisão do mundo”, 
enfatiza Raimundo Lima.

Destaque
No dia 10 de abril, às 8h15, especia-

listas brasileiros realizam um debate 
sobre os principais avanços do setor 
de mídia e entretenimento audiovi- 
sual no NAB Show em painel especial 
do seminário SET e Trinta.
O encontro será mediado pelo jor-

nalista e professor, Fernando Carlos 

Moura, editor-chefe da Revista da 
SET, e visa mostrar o olhar conver-
gente da engenharia brasileira. “Em 
um mercado em convergência e com 
a Indústria 4.0 avançando a passos 
largos, a indústria audiovisual passa 
por uma mudança sem precedentes”, 
explica Fernando Moura.
“Nesse contexto afirmar que o har-

dware está perdendo espaço para 
o software já não é uma tendência, 
mas sim uma realidade já que avan-
çamos para a integração total dos 
ecossistemas e para a interligação 
de pessoas e máquinas com a con-
fluência da inteligência artificial e a 
aprendizagem da máquina”, disse o 
editor da Revista da SET.
“Por isso, a SET convidou referências 

em engenharia de TV das principais 
emissoras brasileiras para debater e 
explicar aos broadcasters e profissio-
nais da indústria presentes no SET e 
Trinta as principais tendências na feira 
e o que pensam desenvolver em 2019 
no seu dia-a-dia de trabalho”, resume 
o jornalista e professor.
Participam da palestra,  Raimundo 

Lima, Diretor de Tecnologia e Ope-
rações do SBT e membro do Con-
selho Deliberativo da SET;  Gilvani 
Moletta, Diretor de Tecnologia da TV 
Cultura (SP); José Marcelo Amaral, Di-

retor de Engenharia e Operações da  
RecordTV; José Chaves, Diretor de 
Tecnologia da Band.

O futuro com UHD
O SET e TRINTA propiciará um en-

contro inédito e imperdível, o Ultra 
HD Forum e o Projeto UHD Brasil es-
tarão juntos para discutir o desenvol-
vimento de tecnologias de imagens 
em Ultra Alta Definição. 
Olímpio José Franco, superintenden-

te  da SET e moderador do debate 
afirma que o encontro terá como foco 
as produções recentes e os meios de 
distribuição (internet, TV por assina-
tura e TV terrestre).” Haverá espaço 
também para a apresentação de da-
dos sobre a produção e o consumo 
global de televisores com capacidade 
para reproduzir conteúdos em UHD e 
eventos de grande porte transmitidos 
em 4K. O Ultra HD Forum (Estados 
Unidos) e o Projeto UHD Brasil são 
associados que reúnem os principais 
players e entidades do setor em seus 
respectivos países”.
Na palestra “UHD Forum: onde esta-

mos depois de quatro anos”, o UHD 
Forum, associação global que reúne 
os principais players do setor, discu-
tirá o trabalho em interoperabilidade 
UHD e as diretrizes para o aprimora-
mento e criação de novas tecnologias; 
implementações globais e o estado 
do HDR; tendências futuras em UHD; 
e quais benefícios o Fórum pode tra-
zer para os stakeholders brasileiros.
Participam da palestra: Paulo Hen- 

rique Castro, diretor de Tecnolo-
gia e P&D da TV Globo; Thierry  
Fautier, presidente da UHDF; e Benja-
min Schwarz, presidente de Comuni-
cação da UHDF.
O SET e Trinta conta com o patrocí-

nio da Grass Valley, Vecima, Newtek, 
Lawo etc. e o apoio do NAB Show. n
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A
s 12 empresas participantes na edição 2019 
da NAB são: Biquad Broadcast, Hitachi Kokusai 
Linear, Ideal Antenas, INATEL, Media Portal, Mi-
rakulo, TSDA, Tecsys do Brasil, VoiceInteraction 

do Brasil, Showcase Pro, EiTV e  STB.
Desde 2007, o SINDVEL em parceria com a APEX-BRA-

SIL, organiza o Pavilhão Brasil na NAB que se realiza no 
Las Vegas Convention Center. As empresas brasileiras 
expositoras se destacam no mercado de broadcasting 
mundial, oferecendo produtos e serviços que atendem 
aos mais rigorosos padrões de qualidade.
Em 2018, as 12 empresas expositoras do Pavilhão 

Brasil realizaram negócios na ordem de US$ 1 milhão, 
um aumento de 45% em relação ao ano anterior. Para 
2019, a expectativa é de ultrapassar em até 10% os 
negócios.

Doze empresas nacionais 
no Pavilhão Brasil

por Fernando Moura

Na décima terceira participação, a SINDVEL e Apex-Brasil levam 
empresas brasileiras a Las Vegas, nos Estados Unidos, para mostrar 
o que há de melhor em tecnologia para a indústria audiovisual, 
aumentado o volume de negócios

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

SET REGIONAISPré-NAB 2019

36   REVISTA DA SET  |  Março/Abril 2019

©
 Fo

to
: D

ivu
lga

çã
o





©
 Fo

to
: D

ivu
lga

çã
o

SET REGIONAISPré-NAB 2019

38   REVISTA DA SET  |  Março/Abril 2019

Para o CEO da STB — Superior Technologies in Broad- 
casting, Paulo Miller, as expectativas para este ano são 
as melhores possíveis. “Acreditamos na retomada do 
mercado e esperamos ótimos negócios. Apresentaremos 
a nossa nova linha de Transmissores Compactos de Alta 
Eficiência especialmente voltados a aplicações em mul-
ticanal, nossas soluções para Torres e Shelters, Medido-
res de Potência e Transmissores de FM”.
O projeto é formado por empresas que desenvolvem 

produtos, serviços e soluções com o objetivo de abrir 
novos mercados, consolidarem e ampliarem a atuação 
de empresas brasileiras nos mercados tradicionais, so-
bretudo através do incremento nas vendas de itens com 
maior valor agregado. Com gestão sob a responsabi-
lidade da Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção 

de Exportações e Investimento) 
e do SINDVEL (Sindicato das In-
dústrias de Aparelhos Elétricos, 
Eletrônicos e Similares no Vale da 
Eletrônica), instituição que con-
grega cerca de 150 empresas da 
cidade de Santa Rita do Sapucaí, 
estado de Minas Gerais, região 
mais conhecida como “O Vale da 
Eletrônica”.
Seguem alguns lançamentos das 

empresas brasileiras que serão 
apresentados durante o evento:

Biquad
Destacando-se no mercado 

mundial de Áudio Profissional 
e Radiodifusão, o Processador 
de Áudio digital PUNCH possui 

cinco (5) bandas de processamento digital, entrada e  
saída AES, conexão ethernet além de permitir a inclusão 
de CARDS que ampliam sua funcionalidade. Com foco 
em promover uma maior interatividade entre locutor e 
ouvinte o ACADIA RDS é capaz de enviar mensagens 
programadas e instantâneas de texto diretamente para 
o display do rádio do ouvinte.

Media Portal
Empresa paulistana especializada em MAM cus-

tomizado (Media Asset Management) e MPW (Me-
dia Processing Workflow), apresenta, na NAB 2019, 
“a integração do nosso sistema MAM com OTT, es-
tabelecendo um fluxo de trabalho unificado para  
Broadcast e OTT”. Isso porque, segundo expressa a em-

presa em comunicado, “há 10 anos, 
ajudamos empresas em sua trans-
formação digital, sistematizando e 
automatizando fluxos de trabalho de 
vídeo digital”. 

Voice Interaction
Empresa apresentará a 6ª gera-

ção da linha de produto de Closed 
Caption Automática e Monitorização 
de Mídia, — Audimus.Media e MMS 
— voltada a transmissões ao vivo e 
streaming de vídeo. Dentre as novas 
features e com novas interfaces to-
talmente intuitivas, destaca-se a in-
tegração com os principais Sistemas 
de Jornalismo, mais amplo conjunto 
de aprendizado do vocabulário, Com-
pliance Loudness, análise dos servi-
ços e acessibilidade em conformida-
de com as normas vigentes. n
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V
ocê lê está coluna na NAB Show, 
no Las Vegas Convention Cen-
ter em Las Vegas. Mais que um 
grande encontro de tecnologia, 

principalmente voltado à televisão, é 
também uma oportunidade entre muitos 
povos se encontrarem, tendo entre eles, 
um grande número de profissionais que 
trabalham no Brasil e nos Estados Uni-
dos.
Nesta edição resolvi lembrar os primei-

ros grandes encontros entre empresá-
rios das duas nações que acabaram por 
criar a televisão no Brasil. Os primeiros 
encontros obviamente aconteceram ain-
da nas primeiras demonstrações do que 
era televisão no Brasil, ocorrida na Feira 
de Amostras do Rio de Janeiro, em 1939, 

na antiga região do Calabouço – local 
onde hoje opera o Aeroporto Santos 
Dumont (SDU). Na Feira de Amostras as 
empresas de rádio e outras empresas 
de tecnologia, de todas as partes do 
mundo investiram na demonstração de 
aparelhos que fossem “além do tem-
po”, portanto, desde rádios modernos 
até a misteriosa televisão – que a Fei-
ra Mundial de Nova York também havia 
aparecido com destaque, naquele mes-
mo ano.
O primeiro nome que podemos men-

cionar é o de David Sarnoff, fundador da 
NBC (National Broadcasting Company), 
sendo que liderou sua detentora, a RCA 
(Radio Corporation of America), de 1919 
a 1970, quando se aposentou.

Primeiros grandes encontros entre empresários das duas nações 
que acabaram por criar a televisão no Brasil por Elmo Francfort
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no Las Vegas Convention Cen-
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grande encontro de tecnologia, 

principalmente voltado à televisão, é 
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povos se encontrarem, tendo entre eles, 
um grande número de profissionais que 
trabalham no Brasil e nos Estados Uni-
dos.
Nesta edição resolvi lembrar os primei-
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rios das duas nações que acabaram por 
criar a televisão no Brasil. Os primeiros 
encontros obviamente aconteceram ain-
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era televisão no Brasil, ocorrida na Feira 
de Amostras do Rio de Janeiro, em 1939, 
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onde hoje opera o Aeroporto Santos 
Dumont (SDU). Na Feira de Amostras as 
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mundo investiram na demonstração de 
aparelhos que fossem “além do tem-
po”, portanto, desde rádios modernos 
até a misteriosa televisão – que a Fei-
ra Mundial de Nova York também havia 
aparecido com destaque, naquele mes-
mo ano.
O primeiro nome que podemos men-

cionar é o de David Sarnoff, fundador da 
NBC (National Broadcasting Company), 
sendo que liderou sua detentora, a RCA 
(Radio Corporation of America), de 1919 
a 1970, quando se aposentou.
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SISTEMA DE MULTICONFERÊNCIA E TALK-SHOW
SYSTEL IP 16

O Systel IP 16 apresenta conectividades VoIP e AoIP Dante. Combina-
do ao SYSTEL IP TV, é capaz de incorporar as unidades móveis ao 
sistema de intercomunicação para coordenar as retransmissões. O 
terminal Systelset+ é baseado em um telefone IP e conta com tela 
sensível ao toque, controlando os talk shows e a coordenação de 
exteriores. 

NOVO BELTPACK WIRELESS PARA INTERCOM 
Sistema wireless confiável, flexível e robusto para todos os tipos de 
sistemas de intercomunicação nas produções de televisão. Baseado 
em WiFi com "roaming", o sistema evita cortes de comunicação ao se 
mover e funciona com ou sem uma matriz de intercomunicação 
(Party-line), coexistindo com os painéis de usuários, posições dos 
comentaristas e terminais de software.
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Se não fosse o encontro com David Sarnoff, no Ro-
ckfeller Center, talvez jamais tivéssemos televisão no 
Brasil. Isso porque foi com ele que Assis Chateaubriand, 
presidente dos Diários Associados, foi se encontrar para 
conhecer o novo aparelho em 1944. Foi numa conversa 
entre os dois que o magnata da imprensa no Brasil, 
detentor de um conglomerado de rádios, revistas e jor-
nais (com a antológica Revista O Cruzeiro e a Rádio 
Tupi), resolveu que queria trazer a televisão a nosso 
país. Chatô, como era conhecido, chegou a ver não só 
a televisão eletrônica como experimentos em cores, que 
Sarnoff confirmou que estavam em teste e que não po-
deria comercializar. Foi até numa discussão, nada acalo-
rada, que ficou decidido como o empresário paraibano 
traria ao Brasil a televisão. Sarnoff chegou a argumentar 
com o empresário brasileiro se o país teria condições 
de manter um engenhoso equipamento, uma vez que 
era caro e talvez não tivesse a mesma aceitação que os 
rádios tiveram no Brasil – mais baratos, mais práticos, 
cuja montagem e manutenção eram mais baratas que 
de uma emissora de televisão. Contrariado, Chateau-
briand disse que era uma afronta achar que o Brasil não 
poderia ter televisão e, de forma visionária, não apenas 
comprou o desafio de adquirir uma emissora inteira – 
com direito até a carro de externas – como resolveu 
comprar uma segunda estação. Dois partes técnicos, 
sendo um da RCA e o outro da General Eletric (GE), 
“irmã” da empresa comandada por Sarnoff. 
Inicialmente a ideia foi a de que a primeira emissora 

fosse montada no Rio de Janeiro, então Capital Federal 
e local em que muitas das atividades dos Diários As-
sociados eram centralizadas. Por fim, acabou que São 
Paulo foi a primeira emissora do País, após estudos 
internos dentro dos Diários Associados. 
São Paulo em 18 de setembro de 1950 inaugurou, com 

equipamentos da RCA, a TV Tupi, canal 3 paulistano. 
Pouco tempo depois, com equipamentos da GE, foi im-

plantada no Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 1951, a 
TV Tupi, canal 6 carioca.

David Sarno�
Ainda sobre David Sar-

noff, vale lembrar que 
ele não era estaduni-
dense. O empresário 
nasceu na Bielorússia 
em 1891 e foi para Nova 
York em 1900. Chegou 
a trabalhar na empresa 
de Guglielmo Marconi, 
onde aprendeu tudo 
sobre telegrafia e rádio. 
Foi com o telégrafo que 
ele, na madrugada de 15 

de abril 1912, recebeu os primeiros pedidos do socorro 
do Titanic, que afundava causando uma grande tragédia 
mundial. Sarnoff trabalhou por 72 horas ininterruptas 
na telegrafia. Infelizmente nem metade dos tripulantes 
do transatlântico se salvaram.
Já com o rádio, o jovem descobriu o potencial de utili-

zá-lo para as massas e ajudou no seu progresso, como 
na popularidade do meio durante o período de guerra. 
A esta altura já trabalhava na GE, que havia adquirido 
a empresa de Marconi, e fez dela a RCA. A venda de 
aparelhos foi intensa! 
Em 1926, já na RCA, Sarnoff adquiriu sua primeira es-

tação de rádio e lançou a NBC, sendo presidente da 
empresa. Foi dele o mérito também de estabelecer o 
padrão de transmissão em amplitude modulada (AM) 
no mundo todo.
No caso da televisão, Sarnoff conheceu em 1928 o 

engenheiro Vladimir Zworykin, que havia criado um sis-
tema de TV eletrônica na Westinghouse. O empresário 
da RCA decidiu financiar e apadrinhar o projeto. Natu-
ralmente, a RCA saiu na frente, também, na venda de 
televisores e logo, em 1939, durante a Feira Mundial de 
Nova York, lançou a NBC. Por mais que a Segunda Guer-
ra Mundial tenha “freado” o processo de crescimento da 
televisão, pouco tempo depois, o processo acelerado 
ressurgiu. As emissoras de TV se espalharam pelo mun-
do todo, sendo que David Sarnoff ainda conseguiu ver 
o surgimento da televisão em cores, o videoteipe, e a 
transmissão em rede, falecendo em 1971.

Walther Obermüller
Outro profissional que entrou para história inaugural 

da televisão brasileiro foi o encarregado da RCA, envia-
do por Sarnoff, para ajudar na implantação da TV Tupi 
em São Paulo. Falo do engenheiro Walther Obermüller, 
diretor da NBC TV. Ele acompanhou todo processo de 
montagem desde o descarregamento dos equipamentos 
no porto de Santos em 1949, como a implantação dos 

Homero Silva e Chateaubriand na inauguração da TV Tupi, 
ao lado do pedestal da RCA, no palco da emissora
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detentor de um conglomerado de rádios, revistas e jor-
nais (com a antológica Revista O Cruzeiro e a Rádio 
Tupi), resolveu que queria trazer a televisão a nosso 
país. Chatô, como era conhecido, chegou a ver não só 
a televisão eletrônica como experimentos em cores, que 
Sarnoff confirmou que estavam em teste e que não po-
deria comercializar. Foi até numa discussão, nada acalo-
rada, que ficou decidido como o empresário paraibano 
traria ao Brasil a televisão. Sarnoff chegou a argumentar 
com o empresário brasileiro se o país teria condições 
de manter um engenhoso equipamento, uma vez que 
era caro e talvez não tivesse a mesma aceitação que os 
rádios tiveram no Brasil – mais baratos, mais práticos, 
cuja montagem e manutenção eram mais baratas que 
de uma emissora de televisão. Contrariado, Chateau-
briand disse que era uma afronta achar que o Brasil não 
poderia ter televisão e, de forma visionária, não apenas 
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com direito até a carro de externas – como resolveu 
comprar uma segunda estação. Dois partes técnicos, 
sendo um da RCA e o outro da General Eletric (GE), 
“irmã” da empresa comandada por Sarnoff. 
Inicialmente a ideia foi a de que a primeira emissora 

fosse montada no Rio de Janeiro, então Capital Federal 
e local em que muitas das atividades dos Diários As-
sociados eram centralizadas. Por fim, acabou que São 
Paulo foi a primeira emissora do País, após estudos 
internos dentro dos Diários Associados. 
São Paulo em 18 de setembro de 1950 inaugurou, com 

equipamentos da RCA, a TV Tupi, canal 3 paulistano. 
Pouco tempo depois, com equipamentos da GE, foi im-

plantada no Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 1951, a 
TV Tupi, canal 6 carioca.

David Sarno�
Ainda sobre David Sar-

noff, vale lembrar que 
ele não era estaduni-
dense. O empresário 
nasceu na Bielorússia 
em 1891 e foi para Nova 
York em 1900. Chegou 
a trabalhar na empresa 
de Guglielmo Marconi, 
onde aprendeu tudo 
sobre telegrafia e rádio. 
Foi com o telégrafo que 
ele, na madrugada de 15 

de abril 1912, recebeu os primeiros pedidos do socorro 
do Titanic, que afundava causando uma grande tragédia 
mundial. Sarnoff trabalhou por 72 horas ininterruptas 
na telegrafia. Infelizmente nem metade dos tripulantes 
do transatlântico se salvaram.
Já com o rádio, o jovem descobriu o potencial de utili-

zá-lo para as massas e ajudou no seu progresso, como 
na popularidade do meio durante o período de guerra. 
A esta altura já trabalhava na GE, que havia adquirido 
a empresa de Marconi, e fez dela a RCA. A venda de 
aparelhos foi intensa! 
Em 1926, já na RCA, Sarnoff adquiriu sua primeira es-

tação de rádio e lançou a NBC, sendo presidente da 
empresa. Foi dele o mérito também de estabelecer o 
padrão de transmissão em amplitude modulada (AM) 
no mundo todo.
No caso da televisão, Sarnoff conheceu em 1928 o 

engenheiro Vladimir Zworykin, que havia criado um sis-
tema de TV eletrônica na Westinghouse. O empresário 
da RCA decidiu financiar e apadrinhar o projeto. Natu-
ralmente, a RCA saiu na frente, também, na venda de 
televisores e logo, em 1939, durante a Feira Mundial de 
Nova York, lançou a NBC. Por mais que a Segunda Guer-
ra Mundial tenha “freado” o processo de crescimento da 
televisão, pouco tempo depois, o processo acelerado 
ressurgiu. As emissoras de TV se espalharam pelo mun-
do todo, sendo que David Sarnoff ainda conseguiu ver 
o surgimento da televisão em cores, o videoteipe, e a 
transmissão em rede, falecendo em 1971.

Walther Obermüller
Outro profissional que entrou para história inaugural 

da televisão brasileiro foi o encarregado da RCA, envia-
do por Sarnoff, para ajudar na implantação da TV Tupi 
em São Paulo. Falo do engenheiro Walther Obermüller, 
diretor da NBC TV. Ele acompanhou todo processo de 
montagem desde o descarregamento dos equipamentos 
no porto de Santos em 1949, como a implantação dos 
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equipamentos, tanto na torre do Banco do Estado de 
São Paulo (antigo “Banespão”, hoje “Farol Santander”, 
no centro da cidade), como também nas instalações da 
emissora na até então conhecida “Cidade do Rádio”, 
na Rua Professor Alfonso Bovero, no bairro do Sumaré. 
Ali os profissionais de rádio viram aos poucos seus es-
paços serem divididos com a televisão e a chegada de 
estudos específicos para o meio. 
O campo de peteca, local de descanso, foi um dos 

lugares que primeiro foi extinto para abrigar o Estúdio A 
da TV Tupi. Obermüller estava lá, tendo todos os cuida-
dos possíveis para que a inauguração saísse de acordo 
não apenas do que queria Assis Chateaubriand como 
também a RCA, a qual estava ali representando, como 
os olhos de David Sarnoff no Brasil, naquela ocasião. 
Foi dele, por exemplo, a indagação de quantos recepto-
res existiam no País para que assistissem à inauguração 
da TV Tupi. Foi, portanto, o engenheiro que fez com que 
Chateaubriand se atentasse para ideia de adquirir em 
torno de 200 televisores e espalhá-los pela capital, para 
que os populares pudessem ver gratuitamente a estreia 
do canal 3. Afinal, quem iria ver TV sem televisor?
Há outra passagem, já no dia 18 de setembro, data 

da inauguração que marcou o nome de Walther Ober-
müller na história da televisão brasileira. Tudo estava 
programado e ensaiado quando no início da transmis-
são uma das câmeras RCA TK-30 apontou um defeito e 
parou de funcionar, conforme o engenheiro da TV Tupi, 
Jorge Edo (não, é folclore a história que Chatô batizou 
uma das câmeras e ela pifou... foi realmente uma falha 
técnica). Tenso, nervoso, ordenou o cancelamento da 
estreia da TV Tupi naquela noite. Acontece que o jovem 
Cassiano Gabus Mendes – com pouco mais de 20 anos, 
o primeiro operador de switcher do Brasil, e assistente 
do diretor-geral da emissora Dermival Costa Lima – dis-
cordou, e “bateu o pé” em relação à decisão do enge-
nheiro. Disse que o show ia continuar com uma câmera 

a menos. E foi o que aconteceu. Com garra, criatividade 
e improviso foi ao ar o show “TV na Taba”, em que 
numa só noite todos os gêneros foram apresentados, 
da teledramaturgia ao esporte. Claro que hoje entende-
se porque Cassiano foi também nosso primeiro diretor 
artístico, além de ser conhecido mundialmente como 
novelista de tramas inesquecíveis como “Que Rei Sou 
Eu?”, “Anjo Mau” e “Ti Ti Ti”.

“Ginga” brasileira
Naquela noite entendemos que a nossa televisão ti-

nha que acontecer e talvez aí, quando falamos de te-
levisão digital, justifica-se o nome de nosso middlewa-
re ser “Ginga”. Tivemos ginga desde o início, desde 
o primeiro momento, mas o show continuo. O que se 
sabe é que Whalter Obermüller desapareceu, no limite 
do nervosismo, e que ao final de tudo reapareceu para 
cumprimentar toda equipe pelo “milagre” que havia ido 
ao ar, sendo que testemunhos ainda afirmam que o 
Obermüller assistiu à televisão de um lugar, não se sabe 
se bar, restaurante ou padaria, sendo que estava mui-
to alegre e aliviado porque a missão estava cumprida.  
E foi assim, há quase 70 anos, que dois empresários 
dos Estados Unidos colaboraram diretivamente na cria-
ção da televisão brasileira que junto da nossa gente foi 
ar e deu show. n

Fontes de Pesquisa:
Assis Chateaubriand - http://www.radionors.jor.br/2013/08/farroupi 

lha-de-flores-da-cunha-a-assis-chateaubriand.html
Câmera RCA TK-30 - https://i.pinimg.com/originals/ce/f2/71/cef27 

1d70f9fccd1e06e1a5a039dc5fe.jpg
David Sarnoff - https://pt.wikipedia.org/wiki/David_Sarnoff#/media/

File:DavidSarnoff_1922.jpg
Homero Silva e Chateaubriand - http://www.saopauloinfoco.com.br/ 
wp-content/uploads/2016/04/RTEmagicC_CHATO.jpg.jpg

Elmo Francfort é radialista, jornalis-
ta, professor e coordenador do curso  
de Rádio, TV e Internet da Univer-
sidade Anhembi Morumbi, como  
também diretor do Memória da Mí-
dia (www.memoriadamidia.com.br).  
É Mestre e pesquisa comunicação 

desde os anos 1990. Francfort é autor de diversas obras 
sobre história da mídia e participa dos eventos da SET 
desde 1998. Escreva-me: elmo@francfort.com.br

Câmera RCA TK-30, iguais as utilizadas pela TV Tupi
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Vivemos em um momento no qual a produção audiovisual, a engenharia de televisão 
e a Tecnologia da Informação (TI) ficaram totalmente interdependentes Dessa maneira 
a produção audiovisual hoje exige, mais do que nunca, conhecimentos básicos 
e a adoção criteriosa de parâmetros técnicos para a garantia da qualidade em todo 
esse fluxo. Assim conhecer as taxas de dados e formatos suportados pelos equipamentos 
envolvidos nos processos, suas capacidades, tipos de memória e os formatos 
de armazenamento fazem parte de um ecossistema tecnológico essencial para 
que não exista o risco de um trabalho perder a qualidade na entrega final para o uso 
determinado, ou quando for necessário resgatá-lo de um sistema de armazenamento.

por Fábio de Sales Guerra Tsuzuki e Fernando Moreira
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Codecs
Um codec – codificador / decodificador – é um algo-

ritmo que processa os arquivos de áudio ou vídeo, e 
uma de suas funções é tornar o tamanho do arquivo 
menor, descartando cuidadosamente os dados que pro-
vavelmente não precisamos, uma sequência de imagens 
pode ter vários elementos que não se movem e um 
codec pode representar essa repetição de informação 
de maneira a diminuir o tamanho dos arquivos, para 
isso usam algoritmos para reduzir significativamente o 
tamanho do arquivo de áudio ou vídeo e, em seguida, 
descompactá-lo quando necessário. 
Um arquivo de vídeo codificado corresponde a vários 

arquivos, cada arquivo menor que compõe o arquivo 
original de vídeo é chamado de trilha e pode armazenar 

informações como a imagem gravada, o áudio gravado 
(um arquivo original pode ter muitas trilhas de áudio, 
de 1 a 32) e ainda existem as trilhas adicionais com 
dados de apoio – ancilary data. Todo eles são vários pe-
quenos arquivos que são colocados juntos, e a maneira 
de juntar todos esses arquivos é feito pelo wrapper, o 
empacotador do arquivo.

Containers ou wrappers
Os chamados Containers ou Wrappers são utilizados 

para armazenar dados de áudios e vídeos juntos em um 
único arquivo junto com informações adicionais, de for-
ma a agrupar todos os arquivos de áudio, vídeo e codec 
em um pacote organizado Os containers têm extensão 
de arquivo tais como .mov, .avi, .mp3 ou .mp4. Embora 
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alguns containers tendam apenas a armazenar mídia em 
um codec específico, como o container de arquivo .mpg 
usado para arquivos MPEG, outros, como .mov, podem 
conter dados em vários codecs de áudio e vídeo. Os con-
tainers informam se há dados de áudio e vídeo contidos 
nele para que aplicações, como os softwares players de 
mídia, saibam que devem ser reproduzidos de uma vez.

Compactação com perda
Ao definir um tipo de codec, a compactação com per-

das é o método mais viável disponível. Embora perca 
qualidade em áudio, vídeo ou ambos, a compactação 
atualmente é um mal necessário devido a necessidade 
de compartilhar e armazenar o que, de outra forma, 
equivaleria a tamanhos de arquivo impraticáveis. 

A chave ao usar a compactação com perdas é estabe-
lecer o formato de compactação da mais alta qualidade 
para o uso pretendido, para que você siga a linha tênue 
entre a perda de qualidade e o tamanho do arquivo.

Compactação sem perda
A compactação sem perdas funciona muito como a tec-

nologia que conhecemos nos tipos de arquivo ZIP ou 
RAR, depois de compactar e descompactar, o arquivo é 
exatamente o mesmo. Por meio do uso de algoritmos 
inteligentes, o arquivo não perde qualidade, porém não 
é uma maneira eficiente de armazenar grandes arquivos 
de vídeo. 
Um problema comum é a incompatibilidade entre co-

decs de gravação e reprodução, mas  está se tornando 
menos comum, pois os containers modernos geralmen-
te incluem todos os codecs de áudio e vídeo necessá-
rios para reproduzir o arquivo.

Arquivamento digital
Hoje ter apenas o arquivo salvo e protegido não é 

suficiente, é necessário ter um conjunto mínimo de me-
tadados para facilitar a identificação do mesmo, incluin-
do seu número de registro, o registro de tombamento 
(VIANA, 2008), além disso podem conter dados a res-
peito do arquivo, como o conteúdo, ou ainda são dados 
que apoiam (ou apoiaram) o processo de produção do 
conteúdo.
As soluções tecnológicas para estes assuntos são 

chamadas de MAM – Media Asset Management – na 
indústria de Broadcast, DAM – Digital Asset Manage-
ment – na indústria de Tecnologia da Informação, LOR –  
Learning Object Repository – na indústria da Educação, 

PACS – Picture Archiving and Commu-
nication System – na indústria médi-
ca. São nomes distintos para resolver 
o mesmo problema básico: gerenciar 
grandes acervos digitais. Dependen-
do da vertical de negócio, algumas 
funcionalidades são essenciais como 
o caso dos sistemas PACS, que pre-
cisam garantir a segurança da infor-
mação gerenciada, atendendo a uma 
série de certificações, de forma que 
informações pessoais são acessadas 
apenas por algumas pessoas.
Os pequenos acervos, encontrados 

em produtoras e pequenas emissoras 
de televisão, normalmente são aco-
modados em discos externos, que são 
mídias muitos frágeis, de maneira que 
uma simples queda resulta em perdas 
irreparáveis. Alguns locais acabam uti-
lizando as mídias de produção para 
formar o acervo digital, como o caso 
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de empresas que usam os discos XDCAM, baseados em 
tecnologia óptica, o que pode ser um  problema, visto 
que as mídias voltadas para produção com a finalidade 
de arquivamento digital não são uma solução economi-
camente viável, mas com uma análise mais profunda ela 
pode ser interessante conforme o tamanho do acervo e 
se o período de guarda for bastante curto, até cinco (5) 
anos, inclusive isso ajuda na questão das migrações, já 
que utilizar a mídia de produção para fazer o arquiva-
mento evita custos operacionais referentes à migração 
do conteúdo entre diferentes suportes. 
Em se tratando de grandes acervos surgem os grandes 

problemas, como, por exemplo, a infraestrutura neces-
sária e qual codec e wrapper utilizar.
Outra necessidade crescente consiste em converter os 

arquivos para uso em sistemas de OTT – Over-The-Top, 
até por que a força do OTT está na mudança dos hábi-
tos de consumo de conteúdo e a necessidade de con-
verter e formatar os vídeos para cada uma das telas de 
consumo (SHOBHANA,2018). 
Outro problema para ser tratado é referente à elabo-

ração de metadados para facilitar a recuperação dos 
itens arquivados. Até recentemente esses problemas 
eram resolvidos através das seguintes abordagens: um 
sistema de catalogação, como os sistemas utilizados 
para catalogar e classificar livros e um sistema para 
armazenar os arquivos digitais, porém o custo para am-
pliar e manter uma equipe, normalmente bibliotecários, 
é bastante elevado. 

As matérias jornalísticas atuais ganham credibilidade 
quando contextualizadas através do uso de matérias 
de acervo e a história contada ganha uma visão ampla 
quando segue uma linha do tempo, inclusive a principal 
finalidade dos acervos televisivos consiste em atender 
as demandas da equipe de jornalismo (NATIONAL,2017).
O sistema exige o preenchimento de campos específi-

cos para descrição do assunto da matéria, descrição da 
imagem apresentada, e ainda uma descrição do que é 
falado e esse trabalho consome bastante tempo, para 
cada hora de conteúdo são necessárias de 2 ou 3 horas 
para fazer todo trabalho de catalogação.
Com o avanço da inteligência artificial já está sendo 

possível a integração com a gestão de acervos digitais, 
visto que já temos uma base de informações cadastra-
das manualmente por bibliotecários e que, se usada 
de forma adequada, serve como base para ensinar os 
algoritmos de inteligência artificial como deve ser feito 
uma catalogação adequada, inclusive utilizando as no-
vas técnicas desenvolvidas em deep learning, que será 
efetivamente muito mais automatizada e permitirá orga-
nizar de forma muito melhorada os grandes volumes de 
conteúdo (WEIDNER,2014).
A maneira como o acervo deve ser catalogado depen-

de da finalidade que ele vai cumprir, por exemplo, se 
houver alguma integração entre o perfil do acervo e o 
perfil de consumo, então o acervo passa a ser distribuí-
do e assim tem potencial de gerar receitas. 
Existem poucas tecnologias disponíveis para realizar 

arquivamento digital. A mais difundida e utilizada é a 
tecnologia LTO, Linear Tape-Open uma tecnologia criada 
nos anos 1990 baseada em uma fita magnética especial, 
e largamente utilizada em backup pelos bancos, na in-
dústria financeira, e por essa razão apresenta um custo 
benefício muito bom para a finalidade de arquivamento 
digital. 
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falado e esse trabalho consome bastante tempo, para 
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uma catalogação adequada, inclusive utilizando as no-
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efetivamente muito mais automatizada e permitirá orga-
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conteúdo (WEIDNER,2014).
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Ainda existem outras tecnologias apropriadas para 
arquivamento digital, dentre elas a tecnologia ODA, 
Optical Disc Archive, desenvolvida pela Sony em par-
ceria com a Panasonic. É de fato a primeira tecnolo-
gia especialmente desenvolvida para a finalidade de 
arquivamento digital, segundo testes realizados pela 
Sony a capacidade de retenção da informação é garan-
tida por 100 anos, utilizando a segunda geração ODA 
(SONY,2015).
Existem muitas empresas usando discos de baixa ro-

tação para fazer arquivamento digital,  o que apresenta 
muitas vantagens: não necessitam de um dispositivo 
especial para leitura e gravação de informações, se inte-
gram facilmente com os sistemas de informática e  apre-
sentam um consumo de energia extremamente baixo, 
o que por si só justifica a sua aplicação para arqui-
vamento digital, outra característica importante deste 
discos é que permitem oferecer capacidades superiores 
aos discos de altas velocidades, ou seja,  características 
importantes que se alinham com a finalidade de arqui-
vamento digital.
Ainda existe a possibilidade de realizar o arquivamen-

to em nuvem, que, apesar de consistir em um custo 
mensal e ainda ter um custo relativamente alto para 
recuperações, já tem se demonstrado ser mais barato 
do que realizar o arquivamento utilizando fitas LTO. 

O uso da nuvem para arquivamento digital ainda apre-
senta as seguintes vantagens, como a facilidade para in-
tegrar com sistemas de distribuição de conteúdo como 
as redes sociais, plataformas de streaming, VOD (Vídeo 
sob demanda) e OTT (Over-the-Top), e também a facili-
dade para realizar integrações com serviços de análise 
inteligente de conteúdo disponibilizados pelos grandes 
players do momento: Amazon, Azzure, IBM (Watson), 
Google, Oracle, dentre outros.

Compatibilizando passado e futuro
Os sistemas de MAM nasceram para formar o acervo 

digital e devido a esta natureza ele ganhou a vocação 
de garantir a compatibilidade entre as diferentes tec-
nologias adotadas ao longo do tempo, com as mais 
variadas tecnologias, passando pelo padrão do vídeo 
SD, HD, Full HD, 4K e assim por diante, e inclui a com-
patibilização de wrappers e codecs através de conver-
sores de formato. O mais importante papel do sistema 
de MAM na atualidade está em permitir a consolidação 
dos fluxos de produção de conteúdo integrando diferen-
tes meios de distribuição tais como a TV aberta e OTT 
(WANG, 2014)
Os sistemas de MAM apesar de gerenciarem o acervo 

legado, que é um conteúdo antigo, estão abrindo as 
portas para novos perfis de negócios com geração de 

Road map do desenvolvimento da tecnologia ODA Sony
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novas receitas, e consequentemente permitindo a inte-
gração de novas tecnologias, em particular a integração 
com os mecanismos de catalogação baseados em inte-
ligência artificial, permitindo a abertura de novos negó-
cios cujo perfil de consumo deve ser caracterizado pela 
fenômeno da cauda longa: grandes acervos consumidos 
por grandes públicos (ANDERSON,2016).

Conclusão
Este texto demonstra que não existe uma única so-

lução para a escolha das tecnologias ideais para todo 
o ecossistema da indústria audiovisual, tratando-se na 
verdade de uma decisão que envolve a quantidade de 
pessoas, processos e tecnologias disponíveis, e soma-
se ainda a evolução constante da tecnologia. 
Enfim, a escolha das tecnologias, desde os codecs na 

captação até o sistema de armazenamento, deve ser 
pensada de ponta a ponta levando em consideração o 
objetivo final da entrega, tempo necessário para execu-
tar a produção, custo dos equipamentos envolvidos e o 
tempo de armazenamento. n
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2018 Update on High Dynamic 
Range Television

High dynamic range (HDR) television sets have 
taken over the premium segment of the market.  
In 2018, no major manufacturer would even think 

about releasing a high-end TV without some kind of 
HDR capability. But, increasingly, HDR is beginning 
to spread throughout the midrange and even lower 
cost TV lines. Disc players, streaming boxes, and game 
consoles have been rapidly joining the HDR ecosystem 
too. And millions of HDR capable phones, tablets, and 
even laptops can now display HDR images. With plenty 
of HDR hardware in place, content providers have been 
steadily ramping up their supply of HDR 
programs to deliver to eager viewers.
Broadcasters have been conducting ex-

periments as they also prepare to en-
ter the HDR playing field in a big way. 
In these times of transition, standards 
provide vital guidance to align not only 
signal formats but also working practic-
es. This helps to ensure that programs 
from different providers will interoperate technically 
and also share a similar visual consistency. It is these 
operational practices that have received the most at-
tention in the International Telecommunication Union—
Radiocommunication Sector (ITU-R) in the past year, 
and they will be the focus of this update.

Core HDR Speci�cations
ITU-R Recommendation BT.2100 “Image parameter 

values for high dynamic range television for use in 
production and international programme exchange” 
was first published in July 2016. This is the fundamen-
tal HDR signal specification that most other organiza-
tions are looking to for guidance. Normally, revisions 
to such an important document would not happen so 
soon after its initial release, but, because HDR systems 
have significantly different capabilities than standard 

dynamic range (SDR) systems, it was determined that 
some additional tunings of the recommendation would 
be more appropriate now rather than later. This way 
implementors of this new technology could take ad-
vantage of improvements, clarifications, and harmoni-
zation efforts with other specifications as they were 
constructing their first HDR systems, and not have to 
go back and upgrade pieces of their brand-new infra-
structure in the near term.
The first changes made to BT.2100 dealt with relat-

ing the new HDR signals to the existing methods of 
calculation for SDR signals. Hybrid Log 
Gamma (HLG), for example, was speci-
fied using a very different normalization 
factor than the traditional SDR signals. 
The original HLG optoelectronic transfer 
function (OETF) specification, Associa-
tion of Radio Industries and Businesses 
(ARIB) STD-B67, converted a normalized 
[0..12] linear input signal to the [0..1] 

normalized HLG signal, where the traditional signal 
specifications use a [0..1] input range. BT.2100 used 
the [0..12] normalization for the normative specifica-
tion while also including the [0..1] normalized version 
in a note. The two sets of equations, along with the 
default nontraditional [0..12] normalization seemed to 
be a source of confusion for many early implementors, 
so BT.2100-1 (published in June 2017) adopted the tra-
ditional [0..1] normalization and dropped any mention 
of the [0..12] version.
Another topic of confusion related to camera input 

ranges was found with the Perceptual Quantizer (PQ) 
section of the specification. Some early camera im-
plementors had tried lining up the maximum output 
of their camera sensor’s range with the maximum 1.0 
value of the normalized [0..1] linear input to the PQ 
OET F, not realizing that the PQ signal range was in 

by Scott Miller
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The use of HDR 
for live broadcast 
content is still 
brand new

 
Scott Miller analisa neste artigo da SMPTE o estado da arte da HDR para televisão mostrando os avanços, 
impasses e retrocessos da tecnologia. Para isso faz uma análise detalhada dos principais eventos e disposi-
ções tomadas pela organização e a indústria durante 2018. O autor afirma que “o uso de HDR para conteúdo 
de transmissão ao vivo ainda é novo, e ainda há muitas coisas para aprender sobre como as emissoras 
escolherão usar esse novo formato e seus amplos recursos”.

por Fernando Moura
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some cases much greater than their camera sensor’s 
dynamic range. This practice, of course, would lead to 
unacceptably bright images as well as an unnecessarily 
elevated camera noise floor. To save future camera im-
plementors some of this confusion, a note was added 
to the PQ signal specification stating that scaling the 
full exposure range of the camera to an appropriate 
segment of the total [0..1] linear input range should 
be performed first. This note appeared in BT.2100-1. 
Interestingly, a related issue was later recognized for 
HLG as well. In some scenarios, camera makers desired 
to maintain the same look between their HDR and SDR 
camera outputs, especially in terms of the noise floor. 
In these cases, the camera sensor may have more 
range at the top end than the HLG signal, so scaling a 
segment of the sensor’s total range to the total [0..1] 
linear input range would need to be performed.
Not wanting to be too prescriptive in how câmera 

makers choose to create output images, a generic note 
was added to both the PQ and HLG specifications that 
simply state “The mapping of the camera sensor sig-
nal output to E may be chosen to achieve the de-
sired brightness of the scene.” This new note appears 
in the most recent version of the Recommendation:  
BT.2100-2.
The full-range signal specification was adjusted to 

bring BT.2100 into alignment with SMPTE standards 
like ST 2084 and RP 2077. The differences between 

BT.2100-0 and the other specifications (as well as 
those of MPEG and ITU-T) were extremely small. But in 
the interest of removing any and all confusion and pre-
venting even slight errors from creeping in over mul-
tiple conversion cycles, the math was harmonized so 
that all parties’ definitions of full-range signal coding 
match exactly.
A modification was also made to the way that black-

level lift is handled for HLG signals. The original ver-
sions of BT.2100 included a black-level offset beta that 
was applied in the linear domain. This was a diferente 
approach than the traditional SDR, where the black-
level offset was added in the nonlinear signal domain.
The linear approach was found to not be very effec-

tive when lifting black levels significantly, as would be 
done in a much brighter ambient viewing environment 
than the reference condition. Therefore, BT.2100-2 was 
changed to have HLG implement a nonlinear blacklevel 
lift similar to the traditional SDR method.

Operational Practices
A new report was published in October 2017, Report 

ITU-R BT.2048 “Operational practices in HDR television 
production.” This report was revised in April 2018 as 
BT.2048-1. A significant aspect of this report is estab-
lishing guidance as to where to set nominal signal  
levels given the greater dynamic range afforded by 
HDR production systems. These levels were also de-

High dynamic range television for production and international programme exchange
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signed to be the same for a PQ signal or a 1000-cd/
m2 HLG signal. This ensures that programs produced 
in either PQ or HLG would have similar object bright-
ness levels, and when converted using the guidelines 
in Report BT.2390 should intermix well with native PQ 
or HLG content. The target luminance level for HDR 
reference white (also known as a 100% white card, 
diffuse white, and graphics white) is roughly 200 cd/
m2, which corresponds to a 58% signal level in PQ or 
a 75% signal level in HLG. This setup would produce 
about 26 cd/m2 on the reference display for an 18% 
gray card, which corresponds to a 38% signal level in 
both PQ and HLG.
Given these reference levels, an additional guidance 

is given for a selection of skin tones and grass, which 
are often used in practice to set signal levels in the 
field when test charts are not available or would be 
inconvenient. BT.2048 also gives guidance on how to 
display the PQ and HLG signals on monitors with dif-
fering capabilities and in nonreference viewing envi-
ronments. Some useful tables are provided for HLG 
signals, to look up what display gamma values should 
be used and what HDR reference white levels should 
be expected on different brightness monitors. Instruc-
tions are also given to adjust HLG gamma values based 
upon different production environments. An addition-
al section on displaying HLG signals on SDR screens 
notes that the SDR monitors should support BT.2020 
for the best results. BT.709 SDR monitors may be used 
for noncritical displays, but a 3D-Look Up Table is rec-
ommended to minimize hue shifts and desaturation 
effects.

Several experimental results are included in BT.2048 
for background information, and details are shared re-
garding comfortable brightness levels for static images 
and for tolerance to brightness shifts in program tran-
sitions. The rest of the report discusses mixed HDR and 
SDR production issues along with a reminder that the 
HLG system has a different overall look than SDR, so 
it is important to keep in mind the context of conver-
sions.  Graded content should be converted in a dis-
play-referred manner, while raw camera content should 
be converted in a scene-referred manner to preserve 
the intended look.

Test Signals
Accompanying these new operational practice guide-

lines are two new test signal specifications to aid HDR 
signal monitoring and adjustment of displays: Recom-
mendation ITU-R BT.2111 “Specification of colour bar 
test pattern for high dynamic range television systems” 
and Recommendation ITU-R BT.814-4 “Specifications of 
PLUGE test signals and alignment procedures for set-
ting of brightness and contrast of displays.” BT.2111 is 
a new Recommendation published in December 2017 
that specifies an HDR color bar pattern with three dif-
ferent configurations, i.e., HLG narrow range, PQ nar-
row range, and PQ full range. Instructions are given 
for generating these patterns at either 2K, 4K, or 8K 
resolutions. Various PLUGE test patterns for setting 
black levels have been around since the early days of 
television. PLUGE is actually an archaic acronym for 
picture line-up generating equipment, but the term has 
become synonymous with this style of test signal and 
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television. PLUGE is actually an archaic acronym for 
picture line-up generating equipment, but the term has 
become synonymous with this style of test signal and 
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remains in common use today. The original PLUGE pat-
tern for HDTV was suggested in BT.814-1 (for 1035 line 
video) in 1994. It was updated in 2007 to the 1080 line 
video with BT.814-2. In December 2017, BT.814-3 was 
published, which added UHD resolutions to the pat-
tern, as well as new signal levels and adjustment pro-
cedures for HDR signals. Interestingly, the exact same 
signal levels are used for both PQ and HLG PLUGE, 
meaning one unified test chart is specified for HDR. 
A method for adjusting the PQ electro-optical transfer 
function for nonreference viewing conditions is also 
specified in this document. The instructions for adjust-
ing display levels using PLUGE were later modified for 
more clarity, resulting in the newly published BT.814-4.

Functional HDR Details
Finally, a new revision of ITU-R BT.2390-4 “High dy-

namic range television for production and interna-
tional programme exchange” was published in April 
of 2018. This latest revision adds much more detail 
about how to convert between the PQ and HLG signal 
formats. Topics include transcoding using a 1000-cd/
m2 reference for HLG, using common camera optoop-
tical transfer functions for simultaneous PQ and HLG 
outputs, handling PQ signals with greater than 1000 
cd/m2 content during transcoding, and possible color 

differences when converting from PQ to HLG. The re-
port also discusses how to map SDR signals into either 
PQ or HLG using display-referred mapping. In these 
situations, different scaling factors are suggested with 
1.0 scaling retaining the original reference look of the 
SDR content, and 2.0 scaling being more consistent 
with HDR reference white levels laid out in BT.2048.  
A gamma adjustment may also be applied when scal-
ing factors other than 1.0 are used. Other sections 
discuss scene-referred mappings of SDR into HLG to 
harmonize the look of live camera signals. Additionally, 
a new system gamma model was included for HLG. 
This new formula provides improved values for system 
gamma when using an extended range of peak lumi-
nance levels. Today, there is a growing comfort level 
with HDR in cinematic post-production, as many mov-
ies and episodic programs have been graded for HDR 
delivery over the past few years. But the use of HDR for 
live broadcast content is still brand new, and there are 
still many things to learn about how broadcasters will 
choose to use this new format and its broad capabil-
ities. The specifications and recommendations above 
have made a first attempt to stabilize this new area of 
television production with some common guidelines. 
But, with these guidelines also comes the understand-
ing that artistic preferences and practical knowledge 
will be shaped over the coming months and years as 
broadcasters gain firsthand experience with HDR, and 
operational practices will almost certainly evolve as 
both producers and consumers explore the enhanced 
experiences that HDR can deliver. Exciting times lie 
ahead!

Scott Miller is a senior member of the 
research staff at Dolby Laboratories 
in their image technology group. He 
received a BS degree in electrical 
engineering from Cornell University 
and has spent nearly 30 years 
working in the video industry. He 
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systems design before joining Panasonic Research, 
where he turned his attention to hardware and algorithm 
design for several broadcast and consumer devices. 
He moved to Dolby in 2005, where he continues to 
specialize in image display technology and video signal 
processing. For the past several years, Miller has been 
working to enable high dynamic range (HDR) production 
and distribution for cinema and television. He has also 
been active in the standardization efforts for HDR and 
wide color gamut systems in both SMPTE and ITU-R.
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