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

NSET está sempre na vanguarda. A nossa as-
sociação, que completou 31 anos em março, 
é o farol que guia os profissionais de mídia 
eletrônica no Brasil. Com a SET, esses profis-

sionais têm o lugar certo para debater o que de mais 
importante acontece no mercado de áudio e vídeo em 
escala mundial. E isso só acontece porque a SET está 
empenhada a olhar o setor de um ponto de vista con-
vergente, o que permite uma compreensão abrangente 
sobre as mudanças que acontecem nos negócios e nas 
profissões.
Vivemos a era do “e”, da soma e do compartilhamento 
entre os mundos linear e digital. Por isso, essas mu-
danças são absolutamente necessárias e o reflexo de 
uma atividade pujante, crescente e inovadora como é 
a nossa. 
Recentemente no SET e Trinta, o seminário que reali-
zamos em Las Vegas, na NAB Show, discutimos essas 
transformações. No evento, debatemos as incríveis 
oportunidades que as novas tecnologias são capazes 
de oferecer e salientamos a capacidade transformado-
ra e adaptativa dos negócios e dos profissionais em 
nosso país.
Discutimos todos os temas mais importantes da NAB 
Show, como o UHD, os protocolos IP e trouxemos a vi-

são das principais redes de TV brasileiras sobre o atual 
momento da indústria, em um debate inédito. O SET 
e Trinta foi um sucesso e esperamos repetir e evoluir 
nos próximos anos.
Agora em maio, levamos os mesmos temas a Belo 
Horizonte (MG) com o nosso seminário regional SET 
Sudeste, que mostrou a evolução dos padrões digitais 
e a importância do compartilhamento de infraestrutura 
nesta fase final de switch-off.
Em agosto, teremos o Congresso do SET EXPO, e já 
temos uma grade de programação com os assuntos 
mais impactantes. Esses temas serão distribuídos em 
52 painéis durante quatro dias.
Da monetização do rádio multiplataforma à distribui-
ção de conteúdo em 5G, passando pelas OTTs e pela 
Inteligência Artifical, tudo será contemplado pelo Con-
gresso em painéis imperdíveis com líderes da indús-
tria.
Nas páginas a seguir, você confere os principais acon-
tecimentos da SET e do mercado nos últimos meses 
em reportagens e artigos exclusivos e inéditos.

Bons negócios e boa leitura!

Carlos Fini
Presidente da SET
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SET e SBT se reúnem em São Paulo

SET fecha acordo de promoção com a FIEE

SET REGIONAISSET News

A
equipe da SET esteve na sede do SBT, situada 
na Rodovia Anhanguera na capital paulista, para 
uma reunião com a equipe de RH da emissora, 
liderada por Vivian Jacovazzo. O encontro foi via-

bilizado por Roberto Franco, diretor de Relações Institu-
cionais e Assuntos Regulatórios do SBT e atual presidente 
do Conselho de ex-Presidentes da SET.

“O Conselho Deliberativo da SET vem se empenhando 
em encontrar novas oportunidades de aproximação com 
as emissoras de TV, tradicionais parceiras da entidade, 
neste momento de mudanças profundas no cenário da 
radiodifusão”, avaliou Olímpio José Franco, diretor geral 
da SET.
“A SET reúne o conhecimento,  a informação e o conteú-

do que interessa ao profissional de TV, não só da área de 
operações, mas também de toda a cadeia produtiva do 
audiovisual”, explicou Roberto Franco. “Por isso, quere-
mos que nossos profissionais conheçam e se beneficiem 
do que a SET pode oferecer. Os resultados serão positivos 
para todos”, disse.
Da parte da SET, além de Olímpio Franco, estavam pre-

sentes José Munhoz, diretor executivo, Carla Dórea Bartz, 
de Comunicação; Daniel Calleia, de Associados; Luana Bra-
vo, de Conteúdo e Projetos; e Roberta Munhoz, de Eventos.
A comitiva da SET foi recebida por Vivian Jacovazzo, 

Adriana Ferrari e Priscila Gravello, do setor de Recursos 
Humanos do SBT. Entre as iniciativas acordadas estão a 
inclusão de temas como os “soft skills” (as competências 
comportamentais necessárias para os profissionais que 
atuam no ambiente da indústria 4.0) na grade do Con-
gresso do SET EXPO 2019, e a abertura de um canal de 
divulgação das atividades da SET entre os colaboradores 
do SBT. n

A
FIEE organiza a mais impor-
tante feira do setor de ener-
gia elétrica do país. Pelo 
acordo, tanto a SET, quanto 

o SET EXPO são agora apoiadores 
oficiais do FIEE Smart Future, que 
acontecerá no São Paulo Expo, de 23 a 26 de julho.
Em contrapartida, a SET passa a divulgar o FIEE Smart 

Future em seu site e em boletins como o SET News.  
O FIEE Smart Future também entrou na lista de apoiado-
res oficiais do SET EXPO.
Em sua 30ª edição, que acontece entre os dias 23 a 26 

de julho, no São Paulo Expo, a FIEE se transformou para 
atender aos anseios da indústria e, para acompanhar toda 
a movimentação ocorrida nos últimos anos, lançou duas 
novas marcas: FIEE Smart Future e FIEE Smart Energy.
Com o objetivo de apresentar as soluções e tendências 

para o mercado industrial, os eventos juntos oferecerão 
mais de 250 horas de conteúdo especial, com dezenas 

de atividades para promover o co-
nhecimento e a geração de negó-
cios no mercado. Para isso, a feira 
conta com o apoio oficial da ABINEE  
(Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica), que respalda 

o evento com sua credibilidade diante do mercado nacio-
nal e internacional.
“Os participantes da FIEE Smart Future terão acesso às 

mais modernas tecnologias e inovações para maior co-
nectividade, produtividade e eficiência energética com 
foco em promover a transformação dos negócios de seus 
clientes”, diz Renan Joel, Diretor do Portfólio de Energia e 
Indústria da Reed Exhibitions Alcantara Machado, organi-
zadora e promotora do evento.
Ao todo, a feira terá o apoio de centenas de marcas e 

mais de 30 entidades, consolidando-se como o centro 
dos negócios, discussões e disseminação de novidades 
do setor. n

Entre as iniciativas acordadas com a emissora, destaque para a inclusão 
de temas como os “soft skills” na grade do Congresso do SET EXPO 2019

Da esq. para a dir: Roberta Munhoz (SET), Priscila Gravello 
(SBT), Carla Bartz, Olímpio Franco, José Munhoz (SET), 
Vivian Jacovazzo, Adriana Ferrari (SBT), Luana Bravo 
e Daniel Calleia (SET)
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Entre as iniciativas acordadas com a emissora, destaque para a inclusão 
de temas como os “soft skills” na grade do Congresso do SET EXPO 2019

Da esq. para a dir: Roberta Munhoz (SET), Priscila Gravello 
(SBT), Carla Bartz, Olímpio Franco, José Munhoz (SET), 
Vivian Jacovazzo, Adriana Ferrari (SBT), Luana Bravo 
e Daniel Calleia (SET)
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SET EXPO 2019 está com inscrições abertas 
para a Feira e para o Congresso

O 
evento reunirá especialistas, líderes empresa-
riais, empreendedores, produtores e comunica-
dores de todas as partes do mundo para uma 
intensa programação de debates e exposições 

em São Paulo, de 26 e 29 de agosto, no Expo Center 
Norte. É organizado pela SET, associação referência do 
setor de tecnologia audiovisual no Brasil.
O avanço da tecnologia tem revolucionado a forma 

como as pessoas produzem e consomem informação e 
entretenimento. Esse movimento tem impactado direta-
mente a cadeia produtiva do audiovisual, impulsionando 
novos negócios e desafiando os meios tradicionais.
Diante deste cenário de intensas mudanças e constante 

adaptação, o SET EXPO 2019 é o principal fórum de dis-
cussão sobre essas mudanças no Brasil, reconhecido in-
ternacionalmente como a “NAB Show da América Latina”.

O Congresso
O evento será realizado em quatro salas simultâneas 

ao longo de quatro dias. A expectativa é reunir mais 

de 1.500 participantes, que poderão assistir e interagir  
com mais de 250 especialistas do mercado em mais de 
60 painéis, somando mais 300 palestras.
O Congresso será dividido em temas como inovação e 

tecnologias disruptivas; produção de conteúdo; contribui-
ção audiovisual e infraestrutura; distribuição audiovisual; 
eletrônica de consumo; e assuntos regulatórios e de nor-
matização.

Feira de Produtos e Serviços
A Feira do SET EXPO 2019 será o maior encontro de ne-

gócios de tecnologia de produção e distribuição de con- 
teúdo audiovisual da América Latina e uma das maio-
res do mundo. Este ano são esperados 15 mil visitantes 
de mais de 35 países, que devem passar pelo Pavilhão 
Vermelho do Expo Center Norte para conferir as novida-
des das mais de 400 marcas nacionais e internacionais.  
A Feira acontece de 27 a 29 de agosto. n

Fo
to

: S
ET

Este ano são esperados 15 mil visitantes de mais de 35 países



Inteligência artificial 
e microsserviços na nuvem 
avançam na indústria 
audiovisual

por Fernando Moura*, em Las Vegas

A edição 2019 da maior feira 
de tecnologia do mercado 

audiovisual mostrou, mais uma vez, 
que a nuvem e a inteligência 
artificial serão fundamentais 
na nova forma de produção, 
distribuição e consumo de conteúdos 

N
esta edição da Revista da 
SET avançamos como alguns 
insights e aproximações de 
uma feira desafiante, e de 

uma indústria em plena transição e 
disrupção. A frase até parece repetiti-
va, mas estamos frente a mudanças 
estruturais e paradigmáticas.  
Na última década, com a chegada 

da Revolução 4.0, mudou basica-
mente a forma de produção, dis-
tribuição e consumo de TV. Toda a 
cadeia de produção da indústria au-
diovisual mudou, ou se encontra no 
processo. Passamos de uma experi-
ência de consumo em grupo, cole-
tiva, para uma experiência cada vez 
mais individual e solitária. Mudou a 
forma de consumo audiovisual e se 
transformou. Hoje o consumo audio-

visual é multicast. Ou 
seja, podemos assistir 

em diferentes platafor-
mas, diferentes espaços, e 

de forma complementar. 
O consumo audiovisual, 

seja o tradicional com uma TV 
na sala – TV aberta, a cabo, ou 

TV conectada –, ou em dispositivos 
móveis, permite interações. As novas 
formas de entrega e distribuição de 
vídeo, com destaque para o strea-
ming para diferentes dispositivos, 
sejam fixos ou móveis, permitiu que 
o (tel)espectador assuma, em certo 
sentido, o controle. Com isso, mudou 
o conceito de emissor e receptor. O si-
nal já não é unicamente linear, quan-
do este segue uma sequência espaço 
temporal definida pelo programador, 
ou seja, a emissora avança para uma 
forma de olhar não linear, na qual o 
usuário escolhe onde, como e quando 
assistir a um determinado conteúdo.
Por isso, e porque a forma de con-

sumir conteúdos audiovisuais está 
em uma etapa de transição e mu-
dança de hábitos, os modelos de 

negócios tradicionais das emissoras 
de TV têm lutado nos últimos tem-
pos contra os serviços OTT, VoD e TV 
Everywhere oferecidos por streaming 
para não perder audiência. 
Nesse ponto, a NAB faz a diferença 

porque continua englobando todos 
os setores, e abrindo os braços para 
novas formas de produção, distri-
buição e consumo, com dois objeti-
vos. Primeiro, abrir o guarda-chuvas 
para todas as áreas da indústria; 
e, segundo, para não deixar de ser 
relevante. Exemplo disso são os ex-
positores e a forma como a feira os 
distribui em seus enormes pavilhões. 
Assim, e de novo, que a NAB Show 
está mudando não é novidade, e 
que o Google é o maior conglome-
rado de mídia do mundo tampouco. 
Mas uma das principais novidades 
desta edição é que a empresa e as 
suas parceiras montaram um estande 
que ofereceu serviços e microsservi-
ços para todo o workflow da indús-
tria audiovisual, com produtos para 
produção, pós-produção, edição, 
codificação, playout, distribuição, 
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 www.aja.com/whatsnew

Novidades AJA
Produtos poderosos e novas atualizações

Os nossos produtos mais recentes incluem o Ki Pro GO, um poderoso gravador multi-channel HD H.264 com 
gravação redundante para USB media off-the-shelf; dois transmissores são Mini-Converter 2110 SMPTE; e 14 novos 
conversores openGear.

As principais novas atualizações  sao para nossos produtos mais populares incluindo software desktop v15.2 com 
o Apple ProRes em Windows, Linux e MacOS, além de 8 K; FS-HDR v3.0 introduz um novo modo de filmar, LUT 
dinâmico e transformações de apoio; e Analisador de Imagem HDR v1.1 trazendo suporte ao desktop remoto e uma 
nova interface gráfica do usuário baseada na nova base web GUI.

• O novo gravador multicanal H.264 Ki Pro GO
• Dois novos  transmissores Mini-Conversores, SMPTE 2110 ST • 
• 14 Novos  convesores openGear 

• Novo Desktop Software Update v15.2 
• Novas atualizações FS-HDR v3.0 
• Novas atualizações do Analisador de imagens v1.1
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nuvem e monetização de conteúdos 
audiovisuais.
Outro ponto que vislumbra a mu-

dança é um espaço enorme dedicado 
os e-Sports, onde em edições ante-
riores dezenas de empresas mostra-
vam equipamentos para emissão de 
sinais como transmissores, codifi-
cadores e analisadores. O “e-Sports 
Experience” destacou empresas e 
soluções para este mercado, e rea-
lizou inúmeras demonstrações de jo-
gos, e claro, jogos transmitidos por 
streaming com câmeras Panasonic 
AW-UE150 em formato 4K. 
Nesta edição tentaremos mostrar 

algumas das principais disrupções 
de uma edição 2019 que levou até o 
Las Vegas Convention Center 91.460 
profissionais, 24.096 vindos de 160 
países, um público um pouco menor 
que o de 2018, mas que cumpriu as 
expectativas dos organizadores que 
esperavam superar os 90 mil visitan-
tes. A exposição teve mais de 1.600 
expositores e a configuração dos 
espaços voltou a mostrar as mudan-
ças e nuances de uma indústria em 
transformação. Menos drones, mais 
telas gigantes, menos hardware e 
mais, muito mais, espaços de con-

versa onde os expositores mostram 
suas soluções baseadas em nuvem e 
software em pequenas telas e mesas 
redondas de conversa.

A feira e a visão da NAB 
do mercado audiovisual
Na cerimônia de abertura, Gordon 

Smith, presidente e CEO da National 
Association of Broadcasters (NAB), 
afirmou que o evento permite aos 
seus visitantes e participantes ter 
uma visão geral das inovações que 
“contam a história da indústria de 
mídia e entretenimento por meio 
de exibições de produtos. Estamos 
apresentando a próxima geração de 
tecnologias, como inteligência artifi-
cial, computação em nuvem, próxima 
geração de tecnologias WiFi, e-Sports 
e carros conectados. Há um ditado 
que diz: “Todo mundo tem uma his-
tória para contar”.
Para Smith, as rádios e emissoras de 

TV não estão perdendo espaço com o 
avanço das novas formas de distribui-
ção de conteúdo, pelo contrário, “as 
estações de rádio e televisão locais 
hoje são mais relevantes, mais vitais 
e mais confiáveis   do que nunca. E é 
por isso que a história do heroísmo 
cotidiano dos radiodifusores que eu 
compartilhei há 10 anos ecoa, ainda 
hoje, mais verdadeiro. Como seus de-
fensores na capital de nossa nação 
(Congresso), a NAB está garantindo 
que os legisladores (Deputados e 
Senadores) e o resto da América do 
Norte realmente entendam as muitas 
maneiras com que o radiodifusor re-
tribui. De fato, o seu desejo de estar 
sempre presente nas suas comunida-
des é o que incentiva o radiodifusor a 
inovar constantemente”.
Nesse sentido, e no fim da feira, 

o balanço da organização foi posi-
tivo. Dennis Wharton, VP executivo 
de comunicações da NAB, agradeceu 
os presentes e disse que, mais uma 
vez, a NAB mostrou ser “a principal 
vitrine dos mais recentes avanços 
que estão remodelando o mundo da 
mídia, entretenimento e tecnologia. 
Agradecemos aos nossos exposi-
tores, parceiros do programa e pa-

lestrantes por fazer do NAB Show o 
evento obrigatório para criadores de 
conteúdo, produtores e distribuido-
res de todo o mundo”. 
Finalmente, o presidente da NAB 

afirmou que o futuro passa por apos-
tar na nova geração de TV (Next Gen 
TV) que “incluem vídeo de alta defi-
nição 4K, som imersivo, semelhante 
ao do cinema, aplicativos interativos 
e mobilidade”, assumindo que os 
dispositivos móveis são essenciais 
para a sobrevivência da indústria. 
“Com este dispositivo (referindo-se 
ao seu smartphone), estou conecta-
do a uma lifeline (linha de vida) que 
pode me avisar de uma tempestade 
iminente e me alertar para outras 
emergências com avisos públicos di-
recionados que sejam interativos e 
móveis, mas também, pode me brin-
dar entretenimento e informações.”
Para Wharton, a NAB Show é o 

melhor espaço para encontrar solu-
ções que transcendem a transmissão 
tradicional e alimentam o storytelling 
na nova economia digital. “Da cria-
ção ao consumo, em múltiplas pla-
taformas e inúmeras nacionalidades,  
o NAB Show é onde os visionários 
globais se reúnem para dar uma 
nova forma ao conteúdo”. 
Em 2020, a NAB terá um novo for-

mato. Começará no domingo, 19 de 
abril, e vai até a quarta-feira, 22.  
Os horários de exibição, também mu-
dam. Isto porque “a medida que a 
indústria passa por enormes mudan-
ças e interrupções, continuamos em-
penhados em evoluir para oferecer o 
melhor valor para expositores, parti-
cipantes e parceiros”, afirmou Chris 
Brown, Vice-Presidente Executivo de 
Convenções e Operações de Negó-
cios da NAB. “Mudar as datas dá aos 
profissionais a oportunidade de com-
parecer o NAB Show fora dos dias 
da semana enquanto se alinham aos 
nossos programas e congresso.” n

*Fernando Carlos Moura é professor 
dos cursos de Design Digital, Jorna-
lismo e Publicidade e Propaganda do 
Centro de Linguagem e Comunicação 
(CLC) da Pontifícia Universidade Católi-
ca de Campinas (PUCC)

SET REGIONAISNAB 2019

Gordon Smith, presidente e CEO da 
National Association of Broadcasters 
(NAB,) afirmou que a NAB trabalha 
ativamente com montadoras 
e provedores de serviços de Internet 
de todo o mundo para desenvolver a 
próxima geração de rádio que combina 
transmissão com conectividade 
à Internet para criar novas experiências 
de usuário no carro conectado e além
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Esq. para Dir.: Matheus Domingues, Rafael Castillo 
e Eduardo Mune, equipe para Brasil e América Latina 
da TVU na NAB que apresentou a solução G-Link 
para transmissão de notícias e esportes com qualidade 
de vídeo HD ao vivo de ponto a ponto

A Sony lançou a 
sua nova câmera 

HDC-5500, 2/3” 
4K com Ultra 
High Bitrate 

transmission, 
especialmente 

desenhada 
para esporte. 

A empresa 
destacou, mais 

uma vez, a 
transmissão do 
Carnaval do Rio 

2019 pela Globo, 
produzida com a 

câmera Venice

Para distribuição audiovisual 
via broadband por LTE 
as soluções foram muitas 
e diversas. Na foto, solução 
da Telstra da Austrália

Harmonic anunciou a integração
com a Sony pensando em uma nova 
geração com ATSC 3.0 híbrido 
que unifique o delivery do broadcast 
e o OTT. E a associação da empresa 
com a Azzure e Akamai
para transmissão via streaming

 Jurandir Pitsch da SES afirmou que o mercado 
de satélites vive em uma etapa de convergência digital 
na qual o consumo audiovisual mudou a forma 
de distribuir conteúdo, e as empresas agora “trabalham 
para mover vídeos de um lugar para o outro”, 
e não apenas como distribuidores de sinais satelitais
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A GrassValley continua focando nas produções remotas de grandes 
eventos, assumindo o IP como a solução mais prática, flexível 
e operacional e afirmando que hoje “94% dos lives produzidos em 4K 
no mundo de forma remota utilizam equipamentos da marca”. 
Anunciou ainda o GV Creative Grading (gráficos), o GV Stratus One 
para produções ao vivo, e uma parceria com a Franklymedia 
para serviços de streaming e na nuvem

O 5G e as suas aplicações foram um dos temas abordados 
com mais frequência nos dias de feira e congresso em Las Vegas

No estande da Grass Valley destaque para a produção 
ao vivo de e-Sports com câmeras IDX C86 em 4K com 
estrutura robotica e produção remota 

FOR-A apresentou a sua nova FT-One-SS4K com lente B4 
de 2/3 que grava em 4K até 1000 FPS, e até 2000 fps em HD. 
Trabalha com saída 12G-SDI e suporta HDR/SDR e WCG

Ross Vídeo apresentou o seu novo  Furio SkyDolly, um  sistema 
de dolly que não pode ser descarrilado e vem com amarras 
de segurança para a carga e a cabeça, com colunas fixas 
de 12 a 48 polegadas

A AJA lançou o seu novo KI Pro Go, um multi-channel 
H HD7SD que permite gravar e produzir conteúdos 
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Vizrt compra NewTek

Dias antes da NAB 2019, a Vizrt anunciou a aquisição da 
NewTek, o que causou certo reboliço nos primeiros dias 
da feira. Em coletiva de imprensa, a norueguesa afirmou 
que as empresas combinaram estratégias para acelerar 
a inovação e promover uma visão compartilhada para 

criação, produção 
e distribuição de 
vídeo, aproveitan- 
do-se da trajetó-
ria e público de 
ambas.

O anúncio foi 
importante por-
que a aquisição 
criou a maior em-
presa no espaço 
de transmissão do 
setor que trabalha 
em produção de 
vídeo baseada em 

TI. “O objetivo é possibilitar que as pessoas contêm sua 
história usando vídeo, seja uma criança em uma sala de 
aula ou uma emissora de nível”, afirmou a empresa duran-
te a feira.

As empresas combinadas surgem como “uma força 
motriz na transição para o vídeo IP para produção ao 
vivo com NDI e SMPTE 2110, cada uma atendendo a di-
ferentes necessidades”. A empresa fornecerá fluxos de 
trabalho flexíveis, de ponta a ponta, para todos os níveis 
de produção e produtos e serviços baseados em softwa-

re para mídia, esportes, entretenimento, educação, em-
presa e e-Sports.

“A combinação de nossas organizações nos permite 
buscar uma visão conjunta de produção de vídeo ba- 
seada em software, alavancando o poder e a flexibilida-
de da computação e de sistemas baseados em TI”, dis-
se Michael Hallén, CEO da Vizrt. “O negócio combinado 
estará muito bem posicionado para fornecer sistemas 
prontos para uso que dão poder criativo a qualquer or-
ganização que tenha ambições de produzir conteúdo 
para qualquer plataforma de produção.”

Andrew Cross, presidente e CTO da NewTek, afirmou 
que “aproveitando a tecnologia computacional de sof-
tware e de rede podemos tornar o vídeo mais acessível. 
Esta foi a missão da NewTek. Essas mudanças revolucio-
naram a forma como as histórias são contadas em todo o 
mundo, permitindo que qualquer pessoa crie e comparti-
lhe um conteúdo. As ferramentas de nossas duas empre-
sas alimentaram a revolução do vídeo — desde crianças 
em salas de aula, jogos, e shows na Web até os níveis mais 
altos de transmissão, notícias e esportes. A empresa com-
binada representa uma das mudanças mais perturbado-
ras do vídeo. Em décadas, no entanto, a meta permanece 
a mesma — construir um novo mundo de tecnologia de 
vídeo baseada em TI para aumentar o alcance e o impacto 
de qualquer pessoa com uma história para compartilhar”.

Michael Hallén, atual presidente e CEO da Vizrt, lidera 
desde abril o negócio, e Andrew Cross, o até então presi-
dente e CTO da NewTek, assumiu o cargo de presidente 
de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa. n

Empresa nórdica torna-se um dos grandes players do mercado e foca em sistemas de produção 
em tempo real baseados em software aproveitando a expertise de ambas companhias

SET REGIONAISNAB 2019
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seada em software, alavancando o poder e a flexibilida-
de da computação e de sistemas baseados em TI”, dis-
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prontos para uso que dão poder criativo a qualquer or-
ganização que tenha ambições de produzir conteúdo 
para qualquer plataforma de produção.”

Andrew Cross, presidente e CTO da NewTek, afirmou 
que “aproveitando a tecnologia computacional de sof-
tware e de rede podemos tornar o vídeo mais acessível. 
Esta foi a missão da NewTek. Essas mudanças revolucio-
naram a forma como as histórias são contadas em todo o 
mundo, permitindo que qualquer pessoa crie e comparti-
lhe um conteúdo. As ferramentas de nossas duas empre-
sas alimentaram a revolução do vídeo — desde crianças 
em salas de aula, jogos, e shows na Web até os níveis mais 
altos de transmissão, notícias e esportes. A empresa com-
binada representa uma das mudanças mais perturbado-
ras do vídeo. Em décadas, no entanto, a meta permanece 
a mesma — construir um novo mundo de tecnologia de 
vídeo baseada em TI para aumentar o alcance e o impacto 
de qualquer pessoa com uma história para compartilhar”.

Michael Hallén, atual presidente e CEO da Vizrt, lidera 
desde abril o negócio, e Andrew Cross, o até então presi-
dente e CTO da NewTek, assumiu o cargo de presidente 
de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa. n

Empresa nórdica torna-se um dos grandes players do mercado e foca em sistemas de produção 
em tempo real baseados em software aproveitando a expertise de ambas companhias
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Kula
 

Copyright © 2019 Grass Valley Canada. Todos os direitos 
 reservados. Especificações sujeitas a alterações sem aviso  
prévio.

Projetado para os mercados profissionais de broadcast e AV, 
o Kula oferece um poderoso conjunto de recursos em um 
sistema compacto de fácil instalação e operação. 
  
• SD, HD, 1080p, UHD 4K usando a tecnologia FormatFusion3
 
• IP (compatível com SMPTE ST 2110) e single-link 12G SDI / I/O 
 
• Multiviewer integrado e clipstore 
 
• Disponível com 1 M/E, 2 M/E ou 3 M/E
 
• Chassi de 2RU e sete opções de painéis de controle, incluindo um 
  painel de 19 polegadas de largura ideal para produções móveis e kits 
  fly-away

Junte-se à conversa

O Poderoso Switcher de Produção  
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Panasonic continua sua integração de produtos 
pensando em Tóquio 2020

O estande da Panasonic na NAB 2019 apresentou 
soluções que iam desde sistema de câmeras para 
‘Smart Studio’, com o novo sistema 8K ROI e 4K Pan/
Tilt/ Zoom com o Tecnopoint, BlackTrax e Brainstorm 
em uma demonstração ao vivo que agora permitem a 
integração com sistemas virtuais de terceiros que se 
adequam a produções realizadas em RA (Realidade 
Aumentada).

Como em anos anteriores, a empresa continua ex-
pandido seus workflows de trabalho, e neste ano os 
destaques foram para os produtos que podem ser uti-
lizados nas próximas Olimpíadas em Tóquio. O novo 
sistema 8K ROI é uma aposta clara para os Jogos, já 
que inclui em sistema multicâmera de 8K ROI que uti-
liza câmeras robóticas 8K, permite a reprodução e cor-
te posterior de até quatro vídeos HD diferentes. Além 
deste recurso, cada imagem recortada pode ser deslo-
cada, inclinada e ampliada individualmente, permitin-

do que uma única câmera 8K ROI sirva como quatro 
câmeras HD. Assim, é possível economizar espaço nos 
locais de produção, afirma a empresa. Esta solução 
permite ainda que um múltiplo de unidades de câ-
meras multifuncionais 8K (máximo de oito unidades) 
pode ser conectado e operado como um sistema in-
tegrado e sem operadores de câmera, tudo de forma 
remota. Finalmente, o sistema é combinado com o 
sistema de rastreamento BlackTrax em tempo real que 
rastreia automaticamente o que se movimenta no set.

Sergio Constantino, gerente Geral da Panasonic 
Brasil, disse à Revista da SET que o novo Workflow 
8K com câmeras robóticas remotas que utilizam in-
teligência artificial (AI) na produção ao vivo se deve 
ao aumento de demanda do setor neste campo, e 
permite “realizar produções remotas com redução 
drástica de equipamento, o que acaba favorecendo 
a introdução de câmeras 8K que permitem que com 
3 ou 4 câmeras desta qualidade o produtor realize 
eventos ao vivo que seriam realizados com 10/12 câ-
meras. Isso porque cada câmera 8K terá quatro áreas 
de crop diferentes. Podemos fazer, assim, imagens 
que possam ser usadas com áreas diferentes em HD 
escolhendo o que vai ao ar, ou deixar a inteligência 
artificial atuar e ela escolher qual a imagem que deve 
ou pode ser utilizada”.

No estande ainda foram apresentadas a nova câmera 
AG-CX350, com lente fixa 4K 10-bit, e o EVA 3.0, a última 
versão da solução para cinema que grava 5.7K. n

Na NAB 2019 destaque para as câmeras e workflow em 8K com inteligência artificial
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LARGE FORMAT, SMALL CAMERA

ALEXA MINI LF. TRULY CINEMATIC.

THE ARRI 
LARGE-FORMAT 
CAMERA SYSTEM

ARRI Brasil
Av. Ibirapuera, 2907 - Cj. 421 – Moema
São Paulo – SP
Tel. (11) 5041-9450
arribrasil@arri.com
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Canon avança para novas lentes 4K e anuncia o lançamento 
de duas novas camcorders profissionais

Empresa nipônica lançou, no Las Vegas Convention 
Center, duas novas camcorders de uso profissional da 
série XA com gravação 4K/30p. A XA55, equipada com 
um sensor CMOS de 1 polegada para captura de alta 
qualidade de imagem, e a XA40, que é mais compacta 
e mais leve.

As camcorders de uso profissional da série XA da Ca-
non “possuem grande mobilidade, necessária para di-
versos tipos de operação como transmissões ao vivo, 
jornalismo, documentários, e gravação de eventos”, afir-
mam os seus criadores. 

Os modelos recém-anunciados XA55 e XA40 são os pri-
meiros modelos da série XA da companhia, capazes de 

capturar vídeos em 4K. A XA55 oferece alta qualidade de 
imagem e desempenho exigidos por profissionais, en-
quanto a XA40 é mais compacta, leve e possui excelen-
te mobilidade e operabilidade, ideais para videomakers 
profissionais e entusiastas.

“A Canon sempre apresenta soluções inovadoras ao 
mercado e esses produtos reforçam esse compromisso 
para com os clientes. Os profissionais de agora têm mais 
uma opção para suas produções de vídeo 4K. O desem-
penho dessas câmeras é inigualável”, afirma Fabio Zucca-
ratto, supervisor de vendas Broadcast da Canon do Brasil.

A XA55 é equipada com um sensor CMOS de 1,0 po-
legada – o primeiro da série XA – e um processador 
de imagem DIGIC DV 6, juntamente com uma lente de 
zoom ótico 15x compatível com 4K que possibilita a 
captura de imagens 4K / 30p em toda faixa de zoom, de 

25,5mm na extremidade grande angular a 382,5mm na 
extremidade telefoto*. Além disso, graças à tecnologia 
Dual Pixel CMOS AF da Canon, a XA55 alcança autofoco 
suave de alto desempenho durante a gravação. Mesmo 
durante a gravação 4K, quando a alta precisão é crucial, 
as operações intuitivas do painel touch permitem um 
foco rápido e preciso.

A XA40 possui um sensor CMOS de 1/2.3”, uma lente 
de zoom ótico de 20x e um processador de imagem DI-
GIC DV 6, tudo em um corpo compacto e leve medindo 
aproximadamente 109 mm (L) x 84 mm (A) x 182mm 
(P) e pesando aproximadamente 7930 gramas. Além 
da captura de vídeo 4K/30p em toda faixa de zoom de 

29,3mm na extremidade grande angular até 601mm na 
extremidade telefoto. A função de processamento HD 
Over Sampiling da XA40 utiliza dados adquiridos pelo 
sensor de imagem 4K para gravar vídeo Full HD com 
qualidade de imagem ainda maior do que sua anteces-
sora, a XA30 (lançada em dezembro de 2015).

Entre os diversos anúncios, destaque para duas lentes 
broadcast, a CJ15ex8.5B e a CJ18ex28B que, segundo a 
empresa, atendem a demanda de transmissão 4K com 
câmeras de sensor de 2/3”, cada vez mais comuns. Elas 
possuem o tamanho e peso similares de lentes HD das 
mesmas especificações. Ainda, lentes de cinema. Na série 
Cine Prime FP-X, são ao todo, sete (7) novos dispositivos: 
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. n

Equipamentos são os primeiros da série XA capazes de capturar vídeos em 4K

Novas lentes de cinema  
da empresa apresentada 
em Las Vegas
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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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Blackmagic apresenta HyperDeck Extreme 8K HDR

O novo HyperDeck Extreme 8K HDR combina a tec-
nologia HyperDeck com as últimas inovações, como ar-
quivos H.265 para economia de espaço, cache interno 
opcional, LUTs 3D, 8K nativo e suporte a HDR.

O novo dispositivo da empresa tem capacidade de gra-
var 8K nativo em H.265. A tela de toque grande garan-
te a visualização da sua gravação, além do controle de 
todas as configurações do HyperDeck. Ainda inclui uma 
interface do usuário em tela de toque inovadora com 
controles de deck.

A solução possui dois compartimentos de mídia, 
12G-SDI de enlace quádruplo para 8K, conexões ana-
lógicas para arquivamento, gravação USB-C em disco 
externo, além de um alto-falante e conector tipo jack 
para fone de ouvido no painel frontal. Também “há um 
cache opcional que elimina quadros descartados caso 
sua mídia seja muito lenta ou fique cheia. Ambas cone-
xões de energia AC e DC são incluídas, assim você pode 
configurá-lo para uso no estúdio ou em locação”, afirma 
o comunicado da empresa.

O HyperDeck Extreme Control permite que “o usuário 
controle decks antigos, defina um ponto de entrada e 
saída e, depois, edite. Basta adicionar um HyperDeck 
Extreme 8K e HyperDeck Extreme Control a cada deck 
antigo para manter ambos arquivando constantemen-
te com um único operador. É possível, inclusive, editar 
com múltiplos formatos ao utilizar um Teranex Express 
para converter fitas de SD para HD em apenas um passo. 
Você pode controlar uma ampla variedade de decks, in-
cluindo Digital Betacam 1, formato C de uma polegada 
e Betacam SP.

“A Blackmagic Design tem soluções para um fluxo de 
trabalho completo, seja na área de Cinema, Broadcast, 
Streaming ou Pro-AV, e estar palestrando no SET e Trinta, 
foi muito interessante, já que nos anos anteriores, mui-
tos profissionais do mercado Broadcast não enxerga-

vam a Blackmagic e hoje, com toda a mudança no setor 
e os recursos que a Pinnacle está oferecendo no Brasil, 
tivemos um êxito muito grande e pudermos passar a 
mensagem que sim, a Blackmagic Design está pronta 
para ganhar mais espaço no mercado”, comentou Fabio 
Angelini, engenheiro de Vendas da Pinnacle, distribui-
dor oficial da marca australiana no Brasil.

Angelini destacou, ainda, o novo ATEM, agora chama-
do “ATEM Constellation 8K”, uma solução com 40 entra-
das 12G SDI ( Full HD, ou Ultra HD) que podem ser ajus-
tadas para Quad 12G SDI e se tornarem 10 entradas 8K, 
e o novo conversor da linha Teranex, já em 8K – “Teranex 
Mini SDI to HDMI 8K HDR”, ideal para monitoramento de 
vídeos em 8K, com o DaVinci Resolve, aliviando o pro-
cessamento de CPU e GPU, já que ele configura os LUTs 
3D e escopos. n

Empresa australiana surpreende a indústria e apresenta vários produtos em 8K na última edição da NAB 
realizada no Las Vegas Convention Center
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BlacjMagic lançou o DaVinci 16 nesta edição da NAB
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Blackmagic entrou no Mercado 8K com várias soluções 



E-mail: contato@alliance-technologies.com.br
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LiveU mostra avanços da tecnologia HEVC e o uso da Inteligência 
Artificial

AVID continua apostando nas soluções virtualizadas

A LiveU apresentou, em Las Vegas, novidades no seu 
portfólio de encoders HEVC baseados em hardware e 
serviços de gerenciamento de vídeo IP ao vivo. Na NAB 
demonstrou tecnologias que ajudam as estações de no-
tícias, os produtores de conteúdo e as organizações es-
portivas a contar as histórias digitais mais interessantes 
desde qualquer lugar, de forma rentável e com a mais 
alta qualidade possível.

José Luis Reyes, VP de Ventas para América Latina, 
afirmou à reportagem da revista da SET que a empresa 
está cada vez mais consolidada no país e na região, tan-
to que “na tragédia de Brumadinho/MG, as equipes de 
televisão conseguiram mostrar o ocorrido com o apoio 
de sistemas de streaming de vídeo da empresa”. Na NAB 
foi apresentado novo encoder de campo LU300 HEVC, 
encoders HEVC montados em rack e a solução HEVC 
4K-SDI, para que “os nossos clientes possam implemen-
tar o HEVC em uma escala maior, serem mais eficientes, 
e trabalhar de forma ainda mais prática e efetiva”.

Outro dos destaques 
da empresa, no Las Ve-
gas Convention Center, 
foi a parceria com a Grii-
ip, fabricante de carros 
de Fórmula G1, exibindo 
o carro de corrida de ní-
vel básico equipado com 
o LU300 da LiveU, que 
impulsionou a transmis-
são multi-câmera ao vivo 
de maior velocidade de 
todos os tempos.

E o LiveU Matrix, um serviço de gestão de conteúdo 
altamente eficiente que permite aos diretores de salas 
de redação fornecer acesso rápido e fácil a centenas de 
afiliados, a feeds ao vivo das unidades LiveU em campo 
e outras fontes sem interrupção, recursos adicionais ou 
taxas caras. n

Em uma nova edição do Avid Connect, 
evento organizado pela empresa e os seus 
parceiros comerciais, a ACA (Avid Costu-
mer Association) mostrou que continua 
crescendo (alcançou os 33 mil membros) 
e que as soluções compartilhadas na nu-
vem são um caminho numa indústria em 
transformação.

O presidente e CEO da Avid, Jeff Rosica, 
disse que a indústria audiovisual está mu-
dando e precisa de três coisas para avan-
çar neste mundo disruptivo: “Repensar-se, 
ressignificar-se e reinventar-se”, além de 
trabalhar com “um novo espírito e uma 
nova energia” para, desta forma, “enten-
der como a disrupção tecnológica pode 
ajudar as empresas a entender o que fa-
zer, como fazer e os players desenvolve-
rem soluções para essas necessidades”.

Para Rosica, a disrupção passa por solu-
ções “compartilhadas”, nas quais o “story-

telling é o centro” de novas e diferentes 
histórias. Entre as principais novidades 
apresentadas, a nova versão do Avid Me-
dia Composer que suporta até 8K com 
32-bit full com delivery a partir da nuvem, 
com diferentes formatos e frame rate que 
estará disponível a partir de maio deste 
ano.

Outra das novidades foi a apresentação 
de uma nova versão do ProTools MTRX 
com novas placas de hardware, e a nova 
mesa da série S6L, que desta vez será a 
S6L-48D, uma mesa para grandes eventos.

Ainda novidades para o Avid Media En-
terprise com integração da plataforma 
de gráficos Avid Maestro para produções 
esportivas ao vivo. O Avid Nexis agora su-
portando vídeo 4K, com ligação direta a 
nuvem na versão CloudSpaces. E a plata-
forma Avid Link que fará parte do ecossis-
tema da Avid na nuvem. n

Empresa apresenta tecnologia de última geração que impulsiona o storytelling digital e IA 
para a distribuição de Notícias

Empresa lançou no AVID Connect 2019 uma atualização da plataforma Media 
Composer e novas soluções de hardware para o ProTools

SET REGIONAISNAB 2019

José Luis Reyes

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

Angel Ylisastigui, gerente 
de Marketing para Latina 
América de Avid afirmou 
que o Nexis é um produto 
diferenciado e que será 
uma excelente opção 
para os radiodifusores 
latino-americanos
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LiveU mostra avanços da tecnologia HEVC e o uso da Inteligência 
Artificial

AVID continua apostando nas soluções virtualizadas

A LiveU apresentou, em Las Vegas, novidades no seu 
portfólio de encoders HEVC baseados em hardware e 
serviços de gerenciamento de vídeo IP ao vivo. Na NAB 
demonstrou tecnologias que ajudam as estações de no-
tícias, os produtores de conteúdo e as organizações es-
portivas a contar as histórias digitais mais interessantes 
desde qualquer lugar, de forma rentável e com a mais 
alta qualidade possível.

José Luis Reyes, VP de Ventas para América Latina, 
afirmou à reportagem da revista da SET que a empresa 
está cada vez mais consolidada no país e na região, tan-
to que “na tragédia de Brumadinho/MG, as equipes de 
televisão conseguiram mostrar o ocorrido com o apoio 
de sistemas de streaming de vídeo da empresa”. Na NAB 
foi apresentado novo encoder de campo LU300 HEVC, 
encoders HEVC montados em rack e a solução HEVC 
4K-SDI, para que “os nossos clientes possam implemen-
tar o HEVC em uma escala maior, serem mais eficientes, 
e trabalhar de forma ainda mais prática e efetiva”.

Outro dos destaques 
da empresa, no Las Ve-
gas Convention Center, 
foi a parceria com a Grii-
ip, fabricante de carros 
de Fórmula G1, exibindo 
o carro de corrida de ní-
vel básico equipado com 
o LU300 da LiveU, que 
impulsionou a transmis-
são multi-câmera ao vivo 
de maior velocidade de 
todos os tempos.

E o LiveU Matrix, um serviço de gestão de conteúdo 
altamente eficiente que permite aos diretores de salas 
de redação fornecer acesso rápido e fácil a centenas de 
afiliados, a feeds ao vivo das unidades LiveU em campo 
e outras fontes sem interrupção, recursos adicionais ou 
taxas caras. n

Em uma nova edição do Avid Connect, 
evento organizado pela empresa e os seus 
parceiros comerciais, a ACA (Avid Costu-
mer Association) mostrou que continua 
crescendo (alcançou os 33 mil membros) 
e que as soluções compartilhadas na nu-
vem são um caminho numa indústria em 
transformação.

O presidente e CEO da Avid, Jeff Rosica, 
disse que a indústria audiovisual está mu-
dando e precisa de três coisas para avan-
çar neste mundo disruptivo: “Repensar-se, 
ressignificar-se e reinventar-se”, além de 
trabalhar com “um novo espírito e uma 
nova energia” para, desta forma, “enten-
der como a disrupção tecnológica pode 
ajudar as empresas a entender o que fa-
zer, como fazer e os players desenvolve-
rem soluções para essas necessidades”.

Para Rosica, a disrupção passa por solu-
ções “compartilhadas”, nas quais o “story-

telling é o centro” de novas e diferentes 
histórias. Entre as principais novidades 
apresentadas, a nova versão do Avid Me-
dia Composer que suporta até 8K com 
32-bit full com delivery a partir da nuvem, 
com diferentes formatos e frame rate que 
estará disponível a partir de maio deste 
ano.

Outra das novidades foi a apresentação 
de uma nova versão do ProTools MTRX 
com novas placas de hardware, e a nova 
mesa da série S6L, que desta vez será a 
S6L-48D, uma mesa para grandes eventos.

Ainda novidades para o Avid Media En-
terprise com integração da plataforma 
de gráficos Avid Maestro para produções 
esportivas ao vivo. O Avid Nexis agora su-
portando vídeo 4K, com ligação direta a 
nuvem na versão CloudSpaces. E a plata-
forma Avid Link que fará parte do ecossis-
tema da Avid na nuvem. n

Empresa apresenta tecnologia de última geração que impulsiona o storytelling digital e IA 
para a distribuição de Notícias

Empresa lançou no AVID Connect 2019 uma atualização da plataforma Media 
Composer e novas soluções de hardware para o ProTools
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Angel Ylisastigui, gerente 
de Marketing para Latina 
América de Avid afirmou 
que o Nexis é um produto 
diferenciado e que será 
uma excelente opção 
para os radiodifusores 
latino-americanos

www.rossvideo.com/carbonite-ultra

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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AEQ apresenta novo sistema de intercomunicação sem fios Xplorer

Dielectric lança RFHawkeye

Baseado em tecnologia WiFi, a solução chega equipa-
da com uma interface de usuário com 4 teclas de atalho 
organizadas em páginas, duas outras teclas programá-
veis   e uma tela multifuncional, o que “permite trabalhar 
associado a uma matriz de intercomunicação ou como 
um terminal Party-Line”, afirma a empresa.

Isso porque para a empresa a tecnologia WiFi de 5 GHz” 
facilita a instalação, a inicialização e a manutenção do 
sistema, pois é uma tecnologia genérica implantada 
em todo o mundo e permite até mesmo o compartilha-
mento da rede sem fio existente. Os sistemas WiFi com 
pontos de acesso gerenciados desenvolvem a função 
“roaming”, que permite que você se mova livremente 
por toda a área de cobertura”.

Esta solução associada a uma matriz de intercom AEQ 
Crossnet, Conexia e TH5000, pode ativar qualquer um 
dos seguintes comandos: Talk, Listen, Talk&Listen, Re-
mote One Way, Remote Both Ways, Remote Volume, e Dial 
Call, de uma forma remota, além de gravar e reproduzir 
os últimos 30 segundos da última chamada.

Neste ecossistema pode coexistir, além dos painéis de 
usuário Série 8000, com terminais montados com o apli-
cativo Xvirtual em sistemas operacionais iOS e Windows, 
como iPad, iPhone e PC. A empresa explica ainda que a 
solução pode “trabalhar no modo Party-Line, sem a ne-
cessidade de uma matriz, como um terminal do sistema 
Easynet, com 4 canais independentes e até 28 disposi-
tivos”.

Interface do usuário
O Xplorer está equipado com uma interface de usuário 

com 4 teclas de atalho (x4 páginas), que são controlados 
e configurados independentemente. O nível de entrada 
é representado para cada alto-falante, o nível de carga 
da bateria e o nível do sinal Wi-Fi. Possui duplo controle 
de volume para dar acesso direto ao ajuste de nível do 
interlocutor principal, diferenciando-o do resto.

Suas dimensões e peso são reduzidas. Está protegido 
de solavancos e respingos, pode ser preso a um cinto 
ou pendurado. Sua antena é interna, possui um grande 
ganho e tem autonomia para 20 horas de trabalho (com 
recarga múltipla de base). n

Companhia apresenta o RFHawkeye, uma plataforma 
de monitoramento que permite controlar à distância e 

via browser li-
nhas de trans-
missão RF de 
até 2200 FT.  
A solução re-
gistra qualquer 
alteração de si-
nal da antena 
e de qualquer 
ponto, estabe-
lecendo uma 
diferença, se-
gundo a em-

presa, porque detecta o ponto exato onde se produz a 
alteração de sinal. 

O sistema, explicou José Elias, gerente de IFTelecom, 
funciona independentemente do transmissor e comple-
menta os sistemas de monitoramento DAC existentes. 
Pode ser habilitado para SNMP e funciona com duas in-
terfaces de I/O. Mediante a interface e configuração SW 
baseada na Web, o sistema envia e-mail, SMS, notifica-
ções de alarme APP a partir dos parâmetros definidos 
pelo usuário.

Assim, afirma Elias, operadores de todo o mundo po-
dem usar este programa para monitorar o desempenho 
da faixa de sinais de RF “estando em qualquer lugar” e 
“ganhar tempo ao saber exatamente onde se encontra o 
problema da antena”. n

Empresa espanhola lançou, na última NAB, um sistema 
de intercom beltpack em um painel sem fios

Sistema de monitoramento e controle de RF é apresentado pela empresa
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Hispasat apresentou um serviço de vídeo sob demanda via satélite

24i demonstra soluções para SVOD e OTT

A Hispasat realizou uma demonstração de televisão 
híbrida, que oferece serviços de vídeo sob demanda via 
satélite (Push VoD), permitindo aos radiodifusores que 
operam com essa solução oferecer aos seus clientes uma 
experiência de usuário completa ao combinar os con- 
teúdos sob demanda com a televisão linear, afirmaram os 
responsáveis da empresa em Las Vegas.

Com este projeto, afirma a empresa, esta “se consolida 
como uma operadora que oferece valor agregado aos 
seus clientes do setor audiovisual, já que, graças a esta 
solução de satélite, difunde-se um catálogo de conteú-
dos que ficam armazenados no decodificador do usuá-
rio, podendo ser reproduzidos no momento desejado”. 

Desta forma, os assinantes das plataformas de DTH (Te-
levisão por Satélite) que contem com este serviço po-
derão desfrutar também dos seus conteúdos favoritos a 
qualquer momento, sem necessidade de uma conexão 

à Internet. Para este demonstrador, a HISPASAT contou 
com a colaboração tecnológica das empresas Panaccess 
e Network Broadcast. n

A 24i Media, desenvolvedora global de aplicativos de 
vídeo líder do setor, anunciou que construiu e implan-
tou um conjunto de novos aplicativos de vídeo para Pu-
reFlix.com, um serviço de SVOD que atende consumido-
res nos Estados Unidos e Canadá. 

A PureFlix.com 
está usando a 
solução Smar-
tOTT da 24i para 
impulsionar seu 
serviço SVOD ba-
seado em uma 
ampla variedade 
de plataformas 
e dispositivo.  
A seleção, afirma 
a 24i em comu-
nicado, aconte-
ceu porque uti-
lizará a solução 

como “a plataforma de tecnologia de front-end para ofe-
recer uma experiência mais consistente e personalizada 
para seus aplicativos em dispositivos que vão da web 
ao Roku, Android, Amazon FireTV, Chromecast, XBox e 

Smart TVs (modelos Samsung e LG selecionados), iOS e 
Apple TV. A solução fornecerá uma experiência de usu-
ário aprimorada para os assinantes do PureFlix.com em 
seu dispositivo de streaming”.

“A tecnologia de aplicativos de vídeo da 24i nos per-
mitiu oferecer uma experiência rica para nossa grande 
biblioteca de conteúdo para assinantes em várias telas”, 
disse Marc Beckwitt, VP executivo de desenvolvimento 
de negócios da PureFlix.com. “A abordagem flexível e 
modular do gerenciamento de aplicativos no SmartOTT, 
juntamente com sua integração com tecnologia de  
back-end da Comcast Technology Solutions, nos permi-
te ficar à frente dos outros concorrentes. É importante 
ressaltar que a plataforma da 24i nos ajuda a cumprir 
nossa missão de fornecer conteúdo, oferecendo aplica-
ções dinâmicas, imersivas e personalizadas que colocam 
o usuário em primeiro lugar”.

Martijn van Horssen, CEO da 24i Media, afirmou, em 
comunicado, que a empresa está “entusiasmada por ter 
sido selecionado pela PureFlix para a evolução de sua 
experiência de transmissão de vídeo e esperamos ajudá
-los a expandir sua presença através de experiências de 
vídeo on-line envolventes e de alta qualidade em vários 
dispositivos.” n

A operadora espanhola demonstrou uma solução técnica que complementa a televisão linear com um catálogo 
de conteúdos adicionais que podem ser vistos quando se desejar, sem precisar conectar-se à Internet

A solução SmartOTT pode ajudar a impulsionar experiências de aplicativos OTT altamente personalizadas 
em vários dispositivos
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ARRI lança os novos Dovetails e o Studio Bridge Plate SBP-1

Net Insight apresenta solução Nimbra

A ARRI anunciou em Las Vegas novos produtos para 
reformular a sua linha Dovetails e Studio Bridge Plates 
(SBP) com recursos aprimorados. “Estes novos acessórios 
profissionais de câmera vão estabelecer novos padrões 
em versatilidade e melhorar a usabilidade profissional 
da ARRI e de outras câmeras”, afirma a empresa.

Os novos Dovetails (Bottom Dovetail Plates) da ARRI 
vêm em quatro tamanhos diferentes, 150mm/6”, 
300mm/12”, 450mm/18” e 600mm/24”. Feitos de liga 

de alumínio, todos os  
Dovetails são otimiza- 
dos para serem leves 
e robustos. Um botão 
de liberação em cada 
extremidade permi- 
te que a câmera se- 
ja facilmente libera- 
da pela extremidade 
frontal ou traseira. Um 

parafuso em cada lado oferece segurança adicional 
quando necessário e mantem a câmera travada, mesmo 
quando não solicitado. Cada Dovetail inclui diversos 
furos para montagem em ¼-20» e 3/8-16» e é acoplada 
diretamente às cabeças de tripé O›Connor 2060, 
O›Connor 2575, O›Connor 120EX e Sachtler Cine 30.

O Dovetail inferior da ARRI mais curto, 150mm/6”, é 
mais adequado para Dollies, Camera Car, Steadicam ou 
quaisquer aplicações para as quais o balanceamento 
não é necessário. O Dovetail padrão é para todas as len-
tes, onde um balanceamento mínimo é necessário, é de 
300mm/12”. O Dovetail de 450mm/18” se encaixa perfei-

tamente com lentes zoom menores e médias, onde um 
pouco mais de balanceamento é necessário.

Finalmente, a solução perfeita ao trabalhar com lentes 
zoom grandes e pesadas, onde o balanceamento máxi-
mo é necessário, é o Dovetail de 600mm/24”. Um supor-
te de longarina adicional para estabilizar as lentes pesa-
das na frente está disponível para o Bridge Plate Studio 
de 15mm ou o Studio de 19mm.

Studio Bridge Plate SBP-1
“Com a ajuda dos Studio Bridge Plates, as câmeras 

podem ser ajustadas nos Dovetails para um equilíbrio 
perfeito. O novo SBP-1 vem em dois tamanhos, SBP-1 
15mm e SBP-1 19mm, para acomodar diferentes largu-
ras de longarinas. Ao contrário de outros Bridge Plates, 
o SBP-1 pode ser fixado de cima para baixo, em todas 
as posições, eliminando a necessidade de deslizá-lo pela 
parte de trás ou pela frente. O SBP-1 bloqueia automa-
ticamente na posição deslizante. Empurrar a alavanca 
para frente trava o plate com segurança e uma alavan-
ca de trava de segurança extra impede a liberação não 
intencional do SBP-1 do Dovetail”, afirma a empresa em 
comunicado.

A interface ARRI 3/8-16” no lado direito com furos para 
pinos anti-torção, oferece a possibilidade de fixar acessó-
rios adicionais. Os parafusos de fixação na parte inferior 
do SBP-1 podem ser ajustados por quatro ferramentas 
diferentes, HEX 4, HEX 5, HEX 5/32” e uma chave de fen-
da de cabeça chata, proporcionando maior flexibilidade. 
Tal como acontece com os modelos anteriores dos Studio 
Bridge Plates da ARRI, o novo SBP-1 é leve e robusto. n

Empresa sueca anunciou, no Las Vegas Convention 
Center, o lançamento do Nimbra Edge, uma solução 
de transporte interoperável em nuvem, que permite 
dimensionar e fornecer fluxos de trabalho de mídia 

ao vivo profissional, como distribuição 
primária e serviços de interconexão.
O Nimbra Edge tem como principal ob-

jetivo, explicou à reportagem da Revista 
da SET, Daniel Diniz, gerente de Vendas 
para Brasil da Net Insight, a distribui-
ção primária, de esportes e para reali-
zar a interconexão de notícias por meio 

de uma arquitetura nativa em nuvem para que, “tanto 
os provedores de serviços quanto as empresas de mí-
dia possam implantar e operar uma solução de ingest, 
transporte e distribuição de nuvem altamente elástica 
e confiável foi desenvolvida uma interface fácil de usar, 
permitindo que os clientes se separem entre o geren-
ciamento de conteúdo e o transporte de mídia ao vivo”.
O executivo afirmou que a solução funciona com 

uma arquitetura aberta que permite ao cliente unir o 
Nimbra Edge ao seu atual ecossistema Nimbra, bem 
como outros protocolos abertos e formatos de vídeo, 
“para assim ser transparente as soluções dos clientes 
e colocar a disposição um serviço que não deve mo-
dificar o playout”. n

Empresa alemã apresenta recursos aprimorados para ajudar a acelerar configurações no set, resistente e leve, 
com uma variedade de opções de montagem e fixação 

SET REGIONAISNAB 2019

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

Daniel Diniz, gerente de Vendas 
para Brasil da Net Insight
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O workflow 8K foi destaque da edição deste ano da NAB

Maurício Carrión,  
VP de Sales, Channel 
Distribution, e 
Programmers da 
região da América 
Latina e Caribe na 
Arris afirma que os 
set-top-boxs tem 
vida longa apesar 
dos serviços de 
streamings estar 
em crescimento 
porque os sistemas 
embarcados  
continuarão sendo 
utilizados e porque 

a empresa aposta em gerenciamento de sistemas de distribuição 
primaria inteligente por IP com a solução ME-7000 que permitam  
um controle da gestão satelital e terrestre dos sinais

A Google entra no mercado de distribuição de conteúdos 
broadcast e apresenta um workflow interessante  

de serviços e micro-serviços para a indústria audiovisual

Sennheiser apresentou Ambeo Sports Microphone Array, 
um prototipo de áudio imersivo 3D que automatiza  
o trabalho pesado, por meio da tecnologia beamforming, 
o Ambeo possui 32 microfone projetados para gravação 
de áudio espacial de 360   °, o AMBEO VR é um microfone 
ambisonic equipado com quatro cápsulas KE 14 
compatíveis em um arranjo tetraédrico

A Lewitt Audio apresentou a sua variada série de microfones de alto 
rendimento e baixa impedância
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A Google entra no mercado de distribuição de conteúdos 
broadcast e apresenta um workflow interessante  

de serviços e micro-serviços para a indústria audiovisual

Sennheiser apresentou Ambeo Sports Microphone Array, 
um prototipo de áudio imersivo 3D que automatiza  
o trabalho pesado, por meio da tecnologia beamforming, 
o Ambeo possui 32 microfone projetados para gravação 
de áudio espacial de 360   °, o AMBEO VR é um microfone 
ambisonic equipado com quatro cápsulas KE 14 
compatíveis em um arranjo tetraédrico
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A edição 2019 da NAB levou até o Las Vegas Convention 
Center , 91460 profissionais chegados de 160 países

Para o diretor da Verizon para América Latina, Jossi 
Fresco, com a mudança no consumo audiovisual  
é essencial que as empresas da indústria se adaptem as 
mudanças e entendam que o futuro passa por estratégias 
de segurança dos conteúdos e controle na distribuição  
de áudio e vídeo por streaming

Interra Systems demonstrou soluções de controle de qualidade  
de conteúdo (CQ), monitoramento e classificação com destaque 
para o Baton ABR QC e Orion-OTT, que estabelecem o benchmark 
do setor para oferecer vídeo transmitido de alta qualidade, 
afirmou  Juanchy Mejía, diretor de vendas para América Latina  
da Interra Systems

Gabriel 
Ricardo 
Hahmann, 
diretor de 
vendas da 
Irdeto no 
Brasil e na 
América 
Latina 
afirmou 
que a 
solução 
Cloaked 
CA da 
empresa  

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 comunicação via satélite e assim evitar a pirataria,  
um dos maiores desafios que enfrentam os produtores  
e distribuidores de conteúdo neste momento

A Synamedia fez a 
sua apresentação  
na NAB em 2019.  
Na foto a equipe 
completa para 
América Latina de 
uma empresa que 
nasceu da Cisco, e 
que apresentou a sua 
plataforma de vídeo 
Infinite, Credentials 
Sharing Insight, e 
Video Processing com 
Low Latency ABR e 
Workflow Automation 

A empresa Snews continua avançando no mercado internacional e 
por segundo ano consecutivo apresentou um estande próprio, no 
Las Vegas Convetion Center, com resultados positivos, segundo 
explicaram os integrantes de numerosa empresa brasileira.  
Neste ano destaque para soluções que permitam a otimização  
do tempo nas produções  e a integração de soluções 
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BitMovin aposta no mercado latino-americano 
e novas parcerias comerciais

Riedel anuncia um novo Artistc com 1024 saídas

Empresa apresentou novas soluções e o seu novo Pro-
grama de Parceiros Comerciais o que expande seu leque 
de opções e canais de cliente. Ainda destacou na feira 

a sua recente integração com a Akamai que permite o 
armazenamento dos dados produzidos nas soluções da 
empresa em os sistemas da nova parceira.

Tom Macarthy, gerente de vendas para América Latina 
da empresa disse à reportagem da Revista da SET que a 
empresa demonstrou nesta NAB a sua alta capacidade 
de integração. “Para nossos clientes e os da Akamai esta 
integração facilitará muito o trabalho e gerar melhoras 
no serviço”, já que este “programa de parceria visa ofere-
cer soluções integradas de vários fornecedores em um 
único ecossistema”.

Macarthy explicou que a tecnologia baseada em API 
aberta da Bitmovin é “a plataforma ideal para a criação 
de soluções altamente personalizadas que são perfei-
tamente adequadas às necessidades de empresas indi-
viduais de transmissão de TV, provedores de serviços 
de vídeo e editores. A combinação da tecnologia da 
Bitmovin com as soluções de seus parceiros resulta em 
experiências de qualidade aprimoradas e custos ope-
racionais reduzidos, mesmo em redes de baixa largura 
de banda”. n

Na NAB Show, a Riedel cele-
brou os seus primeiros 10 anos 
de vida do Mediorner, e reve-
lou o seu novo Artist-1024, a 
expansão do seu ecossistema 
de intercomunicação Artist. 
“O que poderia ser facilmente 
descrito como a próxima peça 
do quebra-cabeça. Com maior 
densidade de portas e total 
conformidade SMPTE 2110-
30/31 (AES67), o Artist-1024 é 
o próximo passo evolutivo no 
desenvolvimento contínuo do 
ecossistema de intercomunica-
ção Artist”, afirmou a empresa.

O novo Artist-1024 possui 
1024 portas sem bloqueio em apenas 2 RU, reduzindo 
significativamente os requisitos de espaço em rack. Essa 
mais recente adição ao ecossistema do Artista apresen-
ta uma série de inovações técnicas centradas em UIC 
(Universal Interface Cards) que podem ser definidas pelo 
software. Este novo tipo de placa de interface combina 

rede, mixagem e gerencia-
mento, e pode ser configura-
do para atuar como um cartão 
AES67 ou MADI, ou como um 
cartão de fibra / roteador / 
processador. “Alterar o tipo 
de conectividade é tão fácil 
quanto reconfigurar o UIC 
com o clique de um botão no 
software de configuração”.

O Frame fornece dez com-
partimentos para UICs, sendo 
dois reservados apenas para 
UICs de roteamento e de rede. 
Os oito compartimentos res-
tantes podem ser equipados 
com UICs de várias configu-

rações para fornecer conectividade. O mixer integrado 
em cada cartão pode ser escalado de 8 a 128 portas por 
cartão, e pode acessar todas as 1.024 portas do backbo-
ne do Artist. Além disso, quatro slots de expansão estão 
disponíveis para vários aplicativos GPIO ou de sincroni-
zação. n

Nova matriz redefine a conectividade de comunicação com maior densidade de portas e suporte IP nativo
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de conectividade é tão fácil 
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dois reservados apenas para 
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Os oito compartimentos res-
tantes podem ser equipados 
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MOG Technologies reforça fluxos de trabalho baseados em arquivos

Intelsat assina acordo em Latam

O sistema de ingest central  
mxfSPEEDRAIL integra-se com a 
tecnologia de transmissão e for-
matos mais populares, oferecendo 
um alto desempenho de tráfego, 
ótima interoperabilidade entre 
plataformas e partilha de metada-
ta eficiente. 

O mxfSPEEDRAIL agora suporta 
fluxos de trabalho 8K, HDR e HFR 
até 240fps, com entrada e saída, 
e ainda novas fontes de cinema 
digital como ARRIRAW, Blackma-
gic RAW, Digital Cinema Package, 
Ikegami GFPAK, e RED Digital Ci-
nema. O sistema está totalmente 
apto para lidar com formatos de 
closed caption, como CEA-708, 
EIA-608, Scenarist (SCC) e SubRip 
(SRT). A opção “Graphic Burnt-In” 
permite a inserção de qualquer 
marca d’água, texto, imagem, ví-
deo ou o logotipo de uma empre-
sa para uma entrega mais rápida, 
e a capacidade de gravação em 
loop do modelo mediaREC permi-
te uma gravação ininterrupta por 

um período definido pelo usuá-
rio, mantendo a mídia disponível 
para acesso, em seguida, faz o 
loop do feed e apaga o material 
anteriormente gravado, econo-
mizando assim espaço de arma-
zenamento, afirma a empresa em 
comunicado.

Plataforma de Vídeo Online 
Com suporte para transmissão ao 

vivo e VoD, a empresa afirma que a 
solução Vizzi permite segmentar o 
seu público com experiências en-
volventes; define o melhor modelo 
de negócio, combinando qualquer 
plano de monetização, escolhen-
do entre as opções de publicidade 
tradicional e contextual; e medin-
do todos os resultados com análi-
ses detalhadas e poderosas. Com 
um modelo de negócio de paga-
mento conforme o crescimento do 
negócio, Vizzi aumentará a presen-
ça e resultados online e garantirá 
que as empresas pagarão apenas 
os serviços que usam. n

A Intelsat e a Aldea Solutions informaram, durante a 
última NAB que se realizou em Las Vegas, que firma-
ram um relacionamento para expandir globalmente, na 
mesma medida, as redes de distribuição de vídeo por 
satélite e fibra para clientes de mídia. O contrato inclui 
maior presença de ambas empresas na América Latina.

Para acesso mais fácil dos programadores de conteú-
do, as principais plataformas de distribuição de mídia 
da Intelsat, a Intelsat e a Aldea estão ampliando sua 
infraestrutura e área de cobertura combinadas. Através 
da parceria, a Intelsat expandirá ainda mais o alcance 
de sua rede terrestre IntelsatOne por meio da rede de 
fibra internacional da Aldea, adicionando conectividade 
para uso de programadores em 35 novas cidades. A Al-
dea, por sua vez, terá acesso às comunidades de vídeos 
nos satélites da Intelsat, que abrigam aproximadamente 

5.400 canais e alcançam 508 milhões de lares em todo 
o mundo.

Bill O’Hara, gerente Geral de Mídia da Intelsat, disse 
que “na empresa, as necessidades dos radiodifusores 
e programadores vêm em primeiro lugar. Ao fornecer 
acesso direto às principais plataformas de distribuição 
de satélite da Intelsat por meio da Aldea, os programa-
dores de conteúdo terão um caminho mais fácil para 
ampliar sua audiência e monetizar seu conteúdo”.

Lionel Bentolila, CEO da Aldea, acrescentou que “a qua-
lidade de serviço que fornecemos aos clientes de mídia 
em todo o mundo tem sido o principal impulsionador 
de nosso sucesso. Esse novo relacionamento com a In-
telsat reforça nosso compromisso com a excelência e 
amplia nosso alcance, oferecendo opções adicionais ba-
seadas em satélites aos nossos clientes”. n

O foco da empresa portuguesa esteve nos novos módulos de análise e a nova plataforma OTT 
para distribuição de video

Multinacional e Aldea unem forças para oferecer rede global de distribuição de vídeo via satélite 
e fibra óptica
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loop do feed e apaga o material 
anteriormente gravado, econo-
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um modelo de negócio de paga-
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da parceria, a Intelsat expandirá ainda mais o alcance 
de sua rede terrestre IntelsatOne por meio da rede de 
fibra internacional da Aldea, adicionando conectividade 
para uso de programadores em 35 novas cidades. A Al-
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O novo formato do tradicional 
evento da SET, em Las Vegas, 
acabou com uma descontraída, 
mas muito produtiva conversa 
dos responsáveis das principais 
emissoras do País que 
afirmaram que o futuro 
da TV passa por soluções 
híbridas e uma aposta forte 
no novo DTV Play

E
m um mercado em conver-
gência e com a indústria 4.0 
avançando a passos largos, 
a indústria audiovisual passa 

por uma mudança sem precedentes, 
por este motivo e para analisar como 
viram a edição 2019 da NAB os prin-
cipais executivos brasileiros, a SET 
fechou o SET e Trinta com a palestra 
“Destaques da NAB: o olhar conver-
gente da engenharia brasileira”, mo-
derado por Fernando Carlos Moura, 
editor-chefe da Revista da SET.
A palestra contou com a presença 

de Gilvani Moletta (TV Cultura), Jose 
Chaves (BAND), José Marcelo Amaral 
(Record), Paulo Castro (Globo) e Rai-
mundo Lima (SBT). Para os engenhei-
ros brasileiros é um fato que as estru-
turas estão tornando-se mais abertas, 
as soluções proprietárias começam 
a deixar de fazer sentido em alguns 
pontos da cadeia produtiva, e as so-
luções com plataformas customizáveis 
parecem ser a solução em um mundo 
IP com migrações constantes e procu-

ras de padrões que criem padrões nos 
fluxos de trabalho, por isso, é preci-
so mudar o olhar sobre a indústria e 
adaptar-se aos novos tempos. 
A Inteligência Artificial (IA) foi um 

dos principais temas, começou com 
o moderador lançando um vídeo da 
TV estatal chinesa que criou um ava-
tar para produzir e lançar notícias 
no seu portal. Nesse sentido, Barros 

disse que a mudança é inevitável, e 
a IA já faz parte das cadeias produ-
tivas das emissoras, tanto de pro-
dução e engenharia como de jorna-
lismo, mesmo assim, “a automação 
precisa ser abastecida por homens, 
a partir da inteligência humana.  
De todas formas, a automação em 
jornalismo, por exemplo, é um fe-
nômeno difícil de entender não só 

SET e TRINTA: Emissoras 
brasileiras avançam para 
soluções de TV híbrida
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do ponto de vista da produção, mas 
também da recepção. Estamos frente 
a uma geração de jovens que não se 
importa com a forma que as notícias 
são produzidas e como são coloca-
das no ar. O consumo mudou e se há 
quem consume produtos automatiza-
dos, precisamos nos adaptar a isso. 
Está claro que onde há repetição a 
máquina vai atuar, mas o diferencial 
vai estar onde há sentimento”.
Jose Marcelo Amaral afirmou que a 

paixão na TV continua, mas o desafio 
passa por “todos os dias ter fluxos 
mais inteligentes e com mais inte-
ração. Não há segredos, temos que 
seguir esse caminho que é atendido 
com a IA e o machine learning que 
estão destinados a atender esse ob-
jetivo. A capacidade das máquinas 
de interpretar é grande e elas nos 
podem ajudar a avançar e melhorar a 

produção e analisar mais volume de 
dados (...) mas se não aplicarmos a 
IA nos processos internos vamos fi-
car para trás. Nesta feira vimos várias 
soluções que substituem o trabalho 
manual e repetitivo e nos permite 
otimizar processo”.
Nesse sentido, Gilvani Moleta dis-

se que “a TV Cultura teve um ganho 
enorme com a inclusão da IA na ca-
talogação do acervo que estava na 
memória das pessoas. Com a IA tive-
mos a transcrição inteira dos textos, 
reconhecimento de algumas imagens 
e criar uma timeline do conteúdo”. 
Para o engenheiro a inclusão tem de 
ser feita com moderação e nos luga-
res e funcionalidades necessárias, o 
que Chaves reforçou afirmando que 
“a IA é importante em funções repe-
titivas e mecânicas”. Afirmação que 
para Paulo Castro está certa. “É ine-
xorável que estas tecnologias avan-
cem. Se o trabalho é feito melhor por 
uma máquina, isso quer dizer que 
ele é desumano e não deveria ser fei-
to por humanos. Nós temos de estar 
lá para fazer outras coisas. Vivemos 
uma nova renascença com a veloci-
dade das transformações tecnológi-
cas e estamos adaptando a isso”.
Nesse contexto afirmar que o har-

dware está perdendo espaço para 
o software já não é uma tendência, 
mas sim uma realidade que avança 
para a integração total dos ecossiste-
mas e para a interligação de pessoas 
e máquinas com a confluência da in-
teligência artificial e a aprendizagem 
da máquina, ou computação cogniti-
va. A convergência de mídias é uma 
realidade e não pode ser ignorada.
O engenheiro da Globo disse que 

em tempos de mudanças tão profun-
das já não há engenharia diferencia-
da de TI. “Nos apegamos a imagens, 
a ideias, a trabalhos e rótulos. O que 
é televisão? Uma caixa com um CRP 
encima, isso acabou. A TV vai acabar? 
Isso é TI? É, não é! Tudo muda com 
a revolução 4.0. Mistura-se tudo.  
O que não muda é a escala em ter-
mos econômicos e a de TI é maior, 
por isso, se considera que a enge-
nheira de TV está migrando para 

TI (...) Vivemos em uma época de 
convergência de tecnologias que se 
combinam (...) e precisamos aprovei-
tá-las da melhor maneira”.

TV Híbrida
Os radiodifusores concordam que 

o Ginga foi desenhado para ser in-
terativo e que fosse compatível com 
todos os tipos de televisores, mas  
agora estamos um passo a frente. 
“Talvez a primeira geração de intera-
tividade não tenha tido sucesso por 
caso de uso. Por falta de equipamen-
tos”, disse Castro.
O novo DTV Play foi desenhado 

para o público de hoje, por isso 
Castro afirmou que a Globo apostou 
neste novo sistema já que permite 
fazer comutações de broadcast para 
o broadband de forma transparente. 
“Está no ar uma sinal HD por ar, vai 
entrar uma série que é 4K, e como 
o telespectador não quer saber se é 
broadcast ou broadband, o televisor 
faz a comutação para 4K e ele passa 
a assistir em 4K. Quando acabar a 
programação nesta qualidade, vol-
ta para o HD”. Isso não só para a 
programação, mas também para a 
publicidade. “Porque assistir comer-
cial de fraldas se o espectador não 
tem criança em casa?”, questionou o 
executivo. “O que precisamos agora 
é encontrar o modelo de negócio e 
equipamentos que sejam compatí-
veis com esta tecnologia (...) já que 
estas são ferramentas de uma próxi-
ma geração de televisores que trou-
xemos para ser utilizados hoje”.
Amaral, presidente do Fórum do 

Sistema Brasileiro de TV Digital Ter-
restre disse, em Las Vegas, que o Fó-
rum SBTVD quer “ver acontecer a in-
teratividade o mais rápido possível. 
Esperamos este ano avançar com os 
fabricantes para termos um compro-
misso conjunto com os radiodifuso-
res para termos casos de uso, testar. 
Fazer uma suíte de uso. Nós radiodi-
fusores temos de nos comprometer 
a avançar com a interatividade para 
que os fabricantes até o fim de 2019 
embarquem o perfil D do Ginga nos 
novos aparelhos de TV”. n

NAB 2019

Mais uma vez os profissionais 
brasileiros se juntaram pouco antes das 
7 da manhã, na sala da SET, para iniciar 
os trabalhos do SET e Trinta 
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Mais de três centenas de broadcasters 
brasileiros participaram da edição 2019 
do SET e Trinta em Las Vegas
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do ponto de vista da produção, mas 
também da recepção. Estamos frente 
a uma geração de jovens que não se 
importa com a forma que as notícias 
são produzidas e como são coloca-
das no ar. O consumo mudou e se há 
quem consume produtos automatiza-
dos, precisamos nos adaptar a isso. 
Está claro que onde há repetição a 
máquina vai atuar, mas o diferencial 
vai estar onde há sentimento”.
Jose Marcelo Amaral afirmou que a 

paixão na TV continua, mas o desafio 
passa por “todos os dias ter fluxos 
mais inteligentes e com mais inte-
ração. Não há segredos, temos que 
seguir esse caminho que é atendido 
com a IA e o machine learning que 
estão destinados a atender esse ob-
jetivo. A capacidade das máquinas 
de interpretar é grande e elas nos 
podem ajudar a avançar e melhorar a 

produção e analisar mais volume de 
dados (...) mas se não aplicarmos a 
IA nos processos internos vamos fi-
car para trás. Nesta feira vimos várias 
soluções que substituem o trabalho 
manual e repetitivo e nos permite 
otimizar processo”.
Nesse sentido, Gilvani Moleta dis-

se que “a TV Cultura teve um ganho 
enorme com a inclusão da IA na ca-
talogação do acervo que estava na 
memória das pessoas. Com a IA tive-
mos a transcrição inteira dos textos, 
reconhecimento de algumas imagens 
e criar uma timeline do conteúdo”. 
Para o engenheiro a inclusão tem de 
ser feita com moderação e nos luga-
res e funcionalidades necessárias, o 
que Chaves reforçou afirmando que 
“a IA é importante em funções repe-
titivas e mecânicas”. Afirmação que 
para Paulo Castro está certa. “É ine-
xorável que estas tecnologias avan-
cem. Se o trabalho é feito melhor por 
uma máquina, isso quer dizer que 
ele é desumano e não deveria ser fei-
to por humanos. Nós temos de estar 
lá para fazer outras coisas. Vivemos 
uma nova renascença com a veloci-
dade das transformações tecnológi-
cas e estamos adaptando a isso”.
Nesse contexto afirmar que o har-

dware está perdendo espaço para 
o software já não é uma tendência, 
mas sim uma realidade que avança 
para a integração total dos ecossiste-
mas e para a interligação de pessoas 
e máquinas com a confluência da in-
teligência artificial e a aprendizagem 
da máquina, ou computação cogniti-
va. A convergência de mídias é uma 
realidade e não pode ser ignorada.
O engenheiro da Globo disse que 

em tempos de mudanças tão profun-
das já não há engenharia diferencia-
da de TI. “Nos apegamos a imagens, 
a ideias, a trabalhos e rótulos. O que 
é televisão? Uma caixa com um CRP 
encima, isso acabou. A TV vai acabar? 
Isso é TI? É, não é! Tudo muda com 
a revolução 4.0. Mistura-se tudo.  
O que não muda é a escala em ter-
mos econômicos e a de TI é maior, 
por isso, se considera que a enge-
nheira de TV está migrando para 

TI (...) Vivemos em uma época de 
convergência de tecnologias que se 
combinam (...) e precisamos aprovei-
tá-las da melhor maneira”.

TV Híbrida
Os radiodifusores concordam que 

o Ginga foi desenhado para ser in-
terativo e que fosse compatível com 
todos os tipos de televisores, mas  
agora estamos um passo a frente. 
“Talvez a primeira geração de intera-
tividade não tenha tido sucesso por 
caso de uso. Por falta de equipamen-
tos”, disse Castro.
O novo DTV Play foi desenhado 

para o público de hoje, por isso 
Castro afirmou que a Globo apostou 
neste novo sistema já que permite 
fazer comutações de broadcast para 
o broadband de forma transparente. 
“Está no ar uma sinal HD por ar, vai 
entrar uma série que é 4K, e como 
o telespectador não quer saber se é 
broadcast ou broadband, o televisor 
faz a comutação para 4K e ele passa 
a assistir em 4K. Quando acabar a 
programação nesta qualidade, vol-
ta para o HD”. Isso não só para a 
programação, mas também para a 
publicidade. “Porque assistir comer-
cial de fraldas se o espectador não 
tem criança em casa?”, questionou o 
executivo. “O que precisamos agora 
é encontrar o modelo de negócio e 
equipamentos que sejam compatí-
veis com esta tecnologia (...) já que 
estas são ferramentas de uma próxi-
ma geração de televisores que trou-
xemos para ser utilizados hoje”.
Amaral, presidente do Fórum do 

Sistema Brasileiro de TV Digital Ter-
restre disse, em Las Vegas, que o Fó-
rum SBTVD quer “ver acontecer a in-
teratividade o mais rápido possível. 
Esperamos este ano avançar com os 
fabricantes para termos um compro-
misso conjunto com os radiodifuso-
res para termos casos de uso, testar. 
Fazer uma suíte de uso. Nós radiodi-
fusores temos de nos comprometer 
a avançar com a interatividade para 
que os fabricantes até o fim de 2019 
embarquem o perfil D do Ginga nos 
novos aparelhos de TV”. n

NAB 2019

Mais uma vez os profissionais 
brasileiros se juntaram pouco antes das 
7 da manhã, na sala da SET, para iniciar 
os trabalhos do SET e Trinta 

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

Mais de três centenas de broadcasters 
brasileiros participaram da edição 2019 
do SET e Trinta em Las Vegas

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

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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Programa de Testes JT-NM
Uma importante novidade apresentada na área do IP 

Showcase dessa NAB 2019, foi o anuncio do Programa 
de Testes do JT-NM (Joint Task Force On Networked 
Media). O programa foi desenvolvido para oferecer 
ao potencial cliente, uma visão mais documentada de 
como os equipamentos estão alinhados aos padrões, 
SMPTE ST 2110 e SMPTE ST 2059. Os testes, patro-
cinados pelo JT-NM, foram administrados pela EBU e 
IRT no mês de março, nas dependências da Fox em 
Woodlands no Texas. 

Os fabricantes que participaram e autorizaram que 
seus testes fossem publicados, receberam o direito de 
apresentar o selo JT-NM Tested ao lado de seus produ-
tos durante a NAB 2019. O catálogo de resultados dos 
testes pode ser encontrado no link abaixo. 

http://jt-nm.org/documents/JT-NM_Tested_Catalog_
Full-Online-2019-04-05.pdf

Todos os critérios dos testes estão detalhados, assim 
como as versões de software e hardware, com total 
transparência de todo o processo de avaliação.

por José Antonio Garcia

Importantes novidades 
apresentadas para o IP 
na produção ao vivo
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“A indústria continua a se mover para uma opera-
ção IP e o usuário precisa ter confiança que os equi-
pamentos de vários fabricantes realmente seguem os 
padrões, e a JT-NM teve a iniciativa de atender alguns 
pedidos dos usuários”, disse Brad Gilmer, diretor exe-
cutivo do IP Showcase.
Assim, 35 empresas, com 71 produtos participaram 

desse primeiro teste. O programa não é para uma 
certificação, mas sim uma amostragem no tempo de 
como o equipamento se conforma.

AIMS cria novo Grupo de Trabalho com enfoque 
no mercado Pro-AV
A Aliança para Soluções em Mídias IP (AIMS) anun-

ciou o lançamento de um novo Grupo de Trabalho Pro 
AV, com o objetivo de promover a adoção de um con-
junto de protocolos de mídias-sobre-IP pra o mercado 
Pro AV. O grupo pretende avaliar e recomendar normas 
e padrões AES, AMWA, VSF, SMPTE, IEEE, e IETF, que 
já foram adotadas pela indústria de mídia e entrete-
nimento, incluindo segurança, suporte HDCP e contro-
le IO. O resultado pretendido é de um sistema flexí-
vel para o vídeo, áudio e dados nas soluções Pro AV  
atuais e futuras. 
O coordenador do grupo AIMS Pro AV é o Sr. Da-

vid Chiappini, VP de pesquisa da MATROX, juntamente 
com o Sr. Scott Barella, CTO da PESA. 
As recomendações AMWA abaixo, estão em fase final 

de aprovação, e foram expostas no IP Showcase 2019 
em uma área denominada Future Zone.

AMWA IS-07 (Event&Tally)
A definição formal do IS-07 é de um mecanismo para 

emitir e consumir status e alteração de status dos 
equipamentos, dentro de um ambiente de mídia IP. 

©
 Fo

nt
e: 

Au
to

r

© Foto: Divulgação

Página 1 de 3 dos resultados do JT-NM Tested Program

Selo apresentado 
no NAB Show 

não é um 
programa de 
certificação



SET REGIONAISNAB 2019 “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET”

42   REVISTA DA SET  |  Abril 201542   REVISTA DA SET  |  Junho 201542   REVISTA DA SET  |  Maio/Junho 2019

©
 Fo

to
: D

ivu
lga

çã
o

De forma simplista, IS-07 substitui a necessidade de 
conexões de GPI nas instalações modernas, enquanto 
acontece uma migração para a tecnologia IP. Mas vai 
muito além de uma GPI tradicional, pois a verdadeira 
força do IS-07 estás na sua habilidade de transportar 
textos e valores numéricos (por exemplo, níveis, tem-
peraturas, conexão, status), além de informações de 
timing, de faixas de valores e de unidades de medidas. 
Assim os equipamentos baseados em IP, de múltiplos 
fabricantes e modelos, podem ser conectados e troca-
rem informações, sempre utilizando padrões abertos. 
Também, essas conexões podem ser facilmente rema-
peadas como for necessário, utilizando o IS-05, o mes-
mo protocolo utilizado para roteamento dos streams 
RTP de mídia. 
Já sendo testada por alguns fabricantes, o IS-07 

permite conectividade entre vários equipamentos, de 
painéis de hardware, de multiviewers e até de dis-
positivos de puro software, todos orquestrados pelo 
Controlador do Sistema.
A especificação IS-07 consiste de definições dos ti-

pos de eventos permitidos, tipos de transportes per-
mitidos e da API usada para ler os últimos estados 
dos eventos.
São as seguintes, os tipos de mensagens suportadas:

1)   Mensagem Tipo State – São os tipos predominan-
tes. Com a seguinte estrutura:
• identity [mandatory]
• event_type [mandatory]
• timing [mandatory with some optional fields]
• payload [mandatory]
• message_type [mandatory]

2)  Mensagem Tipo Reboot – Emitida apenas quan-
do o transmissor sofre um restart planejado e irá 
retornar em breve. 

3)  Mensagem Shutdown – Apenas quando o trans-
missor vai sofre um shutdown planejado. 

4)  Mensagem Connection Lost – Quando o transmis-
sor se desconecta do MQTT broker*, este último 
envia a mensagem para todos os receptores rela-
cionados na conexão. 

5)  Mensagem Health – enviada pelo transmissor após 
uma requisição.

*O broker é o elemento responsável por gerir as pu-
blicações e as subscrições do protocolo MQTT (Mes-
sage Queuing Telemetry Transport). Ele é como uma 
espécie de mediador entre as máquinas, capaz de fa-
zer com que a comunicação de fato ocorra entre elas.

AMWA NMOS IS - 08 Audio Channel Bundling 
O IS-08 fornece um meio para remapear os canais de 

áudio via API, com acesso por HTTP. Pode ser realizado 
por um dispositivo transmissor, onde o mapa de áudio 
resultante pode ser enviado para a rede, ou um dis-
positivo receptor, onde o áudio recebido da rede pode 
ser remapeado antes do consumo. 
Já em teste por alguns fabricantes, o IS-08 foi de-

senvolvido pela AMWA e recomendado pela EBU como 
requerimento mínimo para um sistema de mídia base-
ado em IP. 
IS-08 interage com o Registro IS-04 e o Gerenciador 

de Conexões IS-05, permitindo o roteamento de múlti-
plos streams de áudio para qualquer receptor.
IS-08 é crucial para todas as aplicações IP ST 2110, 
onde os canais de áudio precisam ser combinados de 
forma independente ao stream de vídeo associado, 
o que é um requerimento comum para o broadcast e 
estúdios de produção. Essa capacidade estava presen-
te em sistemas de roteamento baseados em SDI, e o 
IS-08 permite a mesma capacidade no IP.

AMWA NMOS IS - XY
AMWA segue com os trabalhos apontados no crono-

grama IP, com importantes recomendações para fluxo 
de grupos de streams, ID & Timing, escalabilidade, 
segurança e muito mais. Novidades serão anunciadas 
em breve. n

José Antônio S. Garcia é engenheiro 
e membro da SET. Consultor-Ênfase 
Telecom/SET. 
Contato: engjosegarcia@gmail.com
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De forma simplista, IS-07 substitui a necessidade de 
conexões de GPI nas instalações modernas, enquanto 
acontece uma migração para a tecnologia IP. Mas vai 
muito além de uma GPI tradicional, pois a verdadeira 
força do IS-07 estás na sua habilidade de transportar 
textos e valores numéricos (por exemplo, níveis, tem-
peraturas, conexão, status), além de informações de 
timing, de faixas de valores e de unidades de medidas. 
Assim os equipamentos baseados em IP, de múltiplos 
fabricantes e modelos, podem ser conectados e troca-
rem informações, sempre utilizando padrões abertos. 
Também, essas conexões podem ser facilmente rema-
peadas como for necessário, utilizando o IS-05, o mes-
mo protocolo utilizado para roteamento dos streams 
RTP de mídia. 
Já sendo testada por alguns fabricantes, o IS-07 

permite conectividade entre vários equipamentos, de 
painéis de hardware, de multiviewers e até de dis-
positivos de puro software, todos orquestrados pelo 
Controlador do Sistema.
A especificação IS-07 consiste de definições dos ti-

pos de eventos permitidos, tipos de transportes per-
mitidos e da API usada para ler os últimos estados 
dos eventos.
São as seguintes, os tipos de mensagens suportadas:

1)   Mensagem Tipo State – São os tipos predominan-
tes. Com a seguinte estrutura:
• identity [mandatory]
• event_type [mandatory]
• timing [mandatory with some optional fields]
• payload [mandatory]
• message_type [mandatory]

2)  Mensagem Tipo Reboot – Emitida apenas quan-
do o transmissor sofre um restart planejado e irá 
retornar em breve. 

3)  Mensagem Shutdown – Apenas quando o trans-
missor vai sofre um shutdown planejado. 

4)  Mensagem Connection Lost – Quando o transmis-
sor se desconecta do MQTT broker*, este último 
envia a mensagem para todos os receptores rela-
cionados na conexão. 

5)  Mensagem Health – enviada pelo transmissor após 
uma requisição.

*O broker é o elemento responsável por gerir as pu-
blicações e as subscrições do protocolo MQTT (Mes-
sage Queuing Telemetry Transport). Ele é como uma 
espécie de mediador entre as máquinas, capaz de fa-
zer com que a comunicação de fato ocorra entre elas.

AMWA NMOS IS - 08 Audio Channel Bundling 
O IS-08 fornece um meio para remapear os canais de 

áudio via API, com acesso por HTTP. Pode ser realizado 
por um dispositivo transmissor, onde o mapa de áudio 
resultante pode ser enviado para a rede, ou um dis-
positivo receptor, onde o áudio recebido da rede pode 
ser remapeado antes do consumo. 
Já em teste por alguns fabricantes, o IS-08 foi de-

senvolvido pela AMWA e recomendado pela EBU como 
requerimento mínimo para um sistema de mídia base-
ado em IP. 
IS-08 interage com o Registro IS-04 e o Gerenciador 

de Conexões IS-05, permitindo o roteamento de múlti-
plos streams de áudio para qualquer receptor.
IS-08 é crucial para todas as aplicações IP ST 2110, 
onde os canais de áudio precisam ser combinados de 
forma independente ao stream de vídeo associado, 
o que é um requerimento comum para o broadcast e 
estúdios de produção. Essa capacidade estava presen-
te em sistemas de roteamento baseados em SDI, e o 
IS-08 permite a mesma capacidade no IP.

AMWA NMOS IS - XY
AMWA segue com os trabalhos apontados no crono-

grama IP, com importantes recomendações para fluxo 
de grupos de streams, ID & Timing, escalabilidade, 
segurança e muito mais. Novidades serão anunciadas 
em breve. n

José Antônio S. Garcia é engenheiro 
e membro da SET. Consultor-Ênfase 
Telecom/SET. 
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D
esde a invenção da televisão até agora, a 
evolução se deu sempre nos aspectos de 
captação, edição, pós-produção. Vimos uma 
grande oferta de novas tecnologias, princi-

palmente nos últimos 10 anos. Um quarto aspecto é a 
distribuição. Para a televisão aberta, a principal trans-
formação foi a digitalização da transmissão. Todas es-
sas mudanças não alteraram o modelo de negócios 
das emissoras privadas no sistema aberto. Contudo, 
os próximos anos apresentam um cenário totalmen-
te novo, fomentado pela IA em todos estes aspectos, 
desde a captação até a entrega do conteúdo e a co-
mercialização dos espaços comerciais.  Será um am-
biente totalmente novo. Uma nova televisão e uma de 
suas principais mudanças é que o aparelho televisor 
que ate agora é apenas uma tela, será um aparelho 
inteligente, integrado a Internet das Coisas (IoT) e será 
capaz de realizar tarefas e oferecer serviços que nem a 
ficção científica ousou prever. 
A IA no aparelho de TV possibilitará novas relações 

com seus telespectadores, possibilitará o mapeamen-
to de todos os hábitos de consumo dos membros da 

família ou qualquer outro ambiente, aprendendo e se 
tornando cada vez mais indispensável para o usuário. 
Enquanto o Consumidor assiste à TV ou transita pela 
casa, a IA presente no aparelho de TV irá fornecer 
dados através dos diversos aparelhos da residência 
(mesmo sem saber), para que a IoT capte esses dados, 
em relação à programação assistida, qual a emissora 
mais assistida, horário de maior, assim como seus há-
bitos frente a TV e as dinâmicas de consumo, inclusive 
sobre aquilo que ele acessa e compra na Internet. 
De acordo com o diagrama da figura abaixo, é possível 

demonstrar os aspectos que envolvem o funcionamento 
da IoT e IA na televisão, detalhando o que compete a 
cada uma das partes.
No centro temos a TV. Partindo do princípio de que o 

televisor possui um sensor de IoT, o qual estará ligado 
vinte e quatro horas. Já estão a venda nas lojas mode-
los utilizados como painéis decorativos, com molduras 
que se adaptam ao ambiente das residências, exibindo 
pinturas famosas como se fossem um quadro e também 
transmitindo informações de data, hora e temperatura 
ambiente.

As plataformas de cognição 
têm capacidade de “ensinar” a 
IA aprimorando sua base de da-
dos. O IBM Watson é uma pla-
taforma de sistemas cognitivos 
da IBM, onde os softwares de 
IA são capazes de adquirir co-
nhecimento a partir de informa-
ções recebidas. A Amazon AWS 
é uma plataforma de sistemas 
cognitivos da Amazon, onde os 
softwares de IA são capazes de 
adquirir conhecimento a partir 
de informações recebidas e que 
permite a criação, armazenagem 
e distribuição de conteúdo. Es-
tes são apenas exemplos de 
plataforma que já estão ativas 
atualmente. Para entender por-
que a IA será a grande revolu-

por Francisco Machado Filho e Rosiene Tondelli Cazale

A Inteligência Artificial 
no aparelho de TV
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permite a criação, armazenagem 
e distribuição de conteúdo. Es-
tes são apenas exemplos de 
plataforma que já estão ativas 
atualmente. Para entender por-
que a IA será a grande revolu-
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ção da televisão é simples, basta lembrarmos de que 
tudo que se faz atualmente na indústria de TV perde 
valor quando o usuário desliga o aparelho. Todas as 
tecnologias e estratégias deixam de fazer sentido em 
um ato muito simples e que fazemos todos os dias: o 
momento em que desligamos a TV. 
Toda a evolução que o meio tem experimentado ob-

jetiva entregar um conteúdo melhor, mais relevante e 
com mais qualidade, mas quando desligamos a televi-
são nada disto pode ser monetizado. Não podia, agora 
vai poder. Se toda indústria esta sujeita ao desligar ou 
não da TV, por que desligá-la. A TV deixará de ser um 
aparelho que o consumidor liga e desliga e passa a ser 
um aparelho conectado, ligado vinte e quatro horas por 
dia, monitorando a vida do consumidor, e lhe ofere-
cendo produtos e serviços que a TV vai aprendendo ao 
longo do tempo. 
O grande diferencial da IA é que ela aprende por conta 

própria, sem que se programe para repetir uma função. 
Então, realmente é uma nova era que está se formando 
no broadcasting, em que a TV deixa de ser um veículo de 
um para muitos e passa a ser um veículo personalizado. 
O aparelho de TV com IA e IoT abre novas possibilida-

des de experiência para o telespectador, o que se deve 
em função do grande avanço por que passou a IA e os 
sensores miniaturizados de IoT nos últimos anos: hoje 
permitem o acesso a cada vez mais informações, que 
são captadas e armazenadas em Big Data e Cloud Com-
puting. Esses dados analisados possibilitam anúncios 
personalizados baseados no consumo de programas, 
dados de uso dos consumidores finais, buscas na inter-
net ou curtidas em redes sociais, o que permite às emis-
soras de TV oferecer recomendações personalizadas em 
seus conteúdos, com alta precisão e em tempo real.
A interação entre IA e mídia aumenta a cada dia, e 

a IA no aparelho de TV possibilita criar um ecossiste-
ma para casas inteligentes, fornece ao consumidor uma 
experiência de vida simples e personalizada, para que 
as pessoas desfrutem facilmente de entretenimento, 
encontrem informações, planejem o seu dia e contro-
lem dispositivos domésticos inteligentes com simples 
comandos de voz. Tudo poderá ser configurado e re-
produzido automaticamente pela TV, como tocar músi-
cas, configurar o irrigador para funcionar ao amanhecer, 
acender automaticamente as luzes da casa ao entarde-
cer e apagar quando for a hora programada para dor-
mir, assim como reposição de mercadorias que estão 
acabando na geladeira ou armários. 
Os espectadores estão ávidos por consumir tecnologia 

no aparelho de TV, conforme dados levantados pelo 
IBGE, o que possibilita o engajamento dos consumi-
dores inclusive em multitelas, pois a IA no aparelho 
de TV empodera-os, tornando suas vidas mais práticas 
e inteligentes ao substituir atividades rotineiras e ao 

potencializar a criatividade das pessoas com o aprovei-
tamento do potencial oferecido por essas ferramentas 
para gerenciar o conhecimento que as informações ofe-
recem ao relacionamento com as pessoas.
Ela possibilita também estabelecer diálogos através 

de sensores de IoT e diversos aplicativos de IA, enga-
jando os seres-humanos de forma surpreendente: tor-
na-se, assim, uma companhia para as pessoas, que po-
derão usufruir dos mais diversos serviços do aparelho, 
o qual agora permite que a TV possa ver, ouvir, falar, 
compreender e interagir com o mundo ao redor, facili-
tando o dia a dia das pessoas solitárias, deficientes ou 
debilitadas fisicamente.  
É certo que este mundo novo não será perfeito. Para 

que esta previsão se torne realidade serão necessários 
vários debates que irão abordar temas como privacidade, 
segurança na rede, ética, regras para a publicidade e etc. 
Mas como estamos vendo, a tecnologia vem primeiro 
e o debate depois. A possibilidade de fazer com que a 
televisão volte a ocupar o lugar principal da casa como 
aparelho de conexão e entrega de conteúdo representa a 
recuperação de toda a indústria televisiva que vai muito 
além do conteúdo, mas também a recuperação de em-
presas de infraestrutura, torres, transmissão, hardware.  
É algo fácil de compreender quando se visita os pavilhões 
da NAB, nenhuma indústria que está morrendo atrai mais 
de 100 mil pessoas em uma feira. A televisão está mu-
dando, mais uma vez a tecnologia irá impactar todos os 
públicos envolvidos, mas a grande transformação será 
na premissa básica do que era a televisão analógica: ela 
será de massa, mas ao mesmo tempo individual. 
Esta é a grande transformação da TV em nosso tempo. 

Ser um meio de massa (de um para muitos) e ao mes-
mo tempo capaz de entregar conteúdo personalizado 
(um para um) seja programas ou comerciais. Este é o 
fato novo. Esta é a televisão do futuro. n
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tecnologias e estratégias deixam de fazer sentido em 
um ato muito simples e que fazemos todos os dias: o 
momento em que desligamos a TV. 
Toda a evolução que o meio tem experimentado ob-

jetiva entregar um conteúdo melhor, mais relevante e 
com mais qualidade, mas quando desligamos a televi-
são nada disto pode ser monetizado. Não podia, agora 
vai poder. Se toda indústria esta sujeita ao desligar ou 
não da TV, por que desligá-la. A TV deixará de ser um 
aparelho que o consumidor liga e desliga e passa a ser 
um aparelho conectado, ligado vinte e quatro horas por 
dia, monitorando a vida do consumidor, e lhe ofere-
cendo produtos e serviços que a TV vai aprendendo ao 
longo do tempo. 
O grande diferencial da IA é que ela aprende por conta 

própria, sem que se programe para repetir uma função. 
Então, realmente é uma nova era que está se formando 
no broadcasting, em que a TV deixa de ser um veículo de 
um para muitos e passa a ser um veículo personalizado. 
O aparelho de TV com IA e IoT abre novas possibilida-

des de experiência para o telespectador, o que se deve 
em função do grande avanço por que passou a IA e os 
sensores miniaturizados de IoT nos últimos anos: hoje 
permitem o acesso a cada vez mais informações, que 
são captadas e armazenadas em Big Data e Cloud Com-
puting. Esses dados analisados possibilitam anúncios 
personalizados baseados no consumo de programas, 
dados de uso dos consumidores finais, buscas na inter-
net ou curtidas em redes sociais, o que permite às emis-
soras de TV oferecer recomendações personalizadas em 
seus conteúdos, com alta precisão e em tempo real.
A interação entre IA e mídia aumenta a cada dia, e 

a IA no aparelho de TV possibilita criar um ecossiste-
ma para casas inteligentes, fornece ao consumidor uma 
experiência de vida simples e personalizada, para que 
as pessoas desfrutem facilmente de entretenimento, 
encontrem informações, planejem o seu dia e contro-
lem dispositivos domésticos inteligentes com simples 
comandos de voz. Tudo poderá ser configurado e re-
produzido automaticamente pela TV, como tocar músi-
cas, configurar o irrigador para funcionar ao amanhecer, 
acender automaticamente as luzes da casa ao entarde-
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no aparelho de TV, conforme dados levantados pelo 
IBGE, o que possibilita o engajamento dos consumi-
dores inclusive em multitelas, pois a IA no aparelho 
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e inteligentes ao substituir atividades rotineiras e ao 

potencializar a criatividade das pessoas com o aprovei-
tamento do potencial oferecido por essas ferramentas 
para gerenciar o conhecimento que as informações ofe-
recem ao relacionamento com as pessoas.
Ela possibilita também estabelecer diálogos através 

de sensores de IoT e diversos aplicativos de IA, enga-
jando os seres-humanos de forma surpreendente: tor-
na-se, assim, uma companhia para as pessoas, que po-
derão usufruir dos mais diversos serviços do aparelho, 
o qual agora permite que a TV possa ver, ouvir, falar, 
compreender e interagir com o mundo ao redor, facili-
tando o dia a dia das pessoas solitárias, deficientes ou 
debilitadas fisicamente.  
É certo que este mundo novo não será perfeito. Para 

que esta previsão se torne realidade serão necessários 
vários debates que irão abordar temas como privacidade, 
segurança na rede, ética, regras para a publicidade e etc. 
Mas como estamos vendo, a tecnologia vem primeiro 
e o debate depois. A possibilidade de fazer com que a 
televisão volte a ocupar o lugar principal da casa como 
aparelho de conexão e entrega de conteúdo representa a 
recuperação de toda a indústria televisiva que vai muito 
além do conteúdo, mas também a recuperação de em-
presas de infraestrutura, torres, transmissão, hardware.  
É algo fácil de compreender quando se visita os pavilhões 
da NAB, nenhuma indústria que está morrendo atrai mais 
de 100 mil pessoas em uma feira. A televisão está mu-
dando, mais uma vez a tecnologia irá impactar todos os 
públicos envolvidos, mas a grande transformação será 
na premissa básica do que era a televisão analógica: ela 
será de massa, mas ao mesmo tempo individual. 
Esta é a grande transformação da TV em nosso tempo. 

Ser um meio de massa (de um para muitos) e ao mes-
mo tempo capaz de entregar conteúdo personalizado 
(um para um) seja programas ou comerciais. Este é o 
fato novo. Esta é a televisão do futuro. n
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D
epois de mais de duas décadas de NAB tenho 
acompanhado além da evolução tecnológica, a 
especialização dos profissionais de televisão. 
Antes dominada pelos engenheiros de broad-

cast e hoje com a presença de profissionais de TI em 
todas as áreas, da mesma forma os profissionais de 
comunicação que estão na operação dos equipamentos 
tem se rendido à necessidade de aprofundar conhe-
cimentos em outras áreas, como streaming programa-
ção básica e configuração de equipamentos IP. Neste 
ano de 2019, foi possível observar o amadurecimento 
da automação de processos mecânicos como corte de 
câmeras, geração de closed caption e legendagem em 
múltiplas línguas, busca de imagens e textos em arqui-
vos e outras atividades que não envolvem a necessida-
de de uma análise mais crítica ou criativa do processo, 
somente uma reação ao que o conteúdo audiovisual 
apresenta e, assim a Inteligência Artificial, com suas 

máquinas de aprender, demonstra passos largos nesses 
procedimentos com grande capacidade de acerto.
Baseado em todo esse novo potencial podemos ima-

ginar o quanto é possível hoje em dia automatizar 
funções e aprimorar procedimentos. Vejamos como 
poderia ser a produção de um telejornal:
Manhã – 8 horas –  Repórteres utilizando uma fer-

ramenta de Inteligência Artificial obtém dados dos as-
suntos mais comentados na sua região; com sugestões 
de pautas preparam uma matéria para o jornal diário; 
enviam a pauta por um aplicativo de redação de tele-
jornal virtual e já saem de casa direto para o local da 
matéria com seu smartphone, um kit de microfone e 
luz led acoplados em um suporte de mão com gimbal. 
Para o link ao vivo, um kit com um tripé para encaixar 
o smartphone e fazer um stand up ou entrevista. 
9h-10h30 – Na redação do telejornal o gerente de 

jornalismo analisa as pautas, dá suas sugestões e co-

por Fernando Moreira

me@tv: Um novo conceito 
baseado na automação 
e nos novos profissionais 
de televisão

48   REVISTA DA SET  |  Maio/Junho 2019

SET REGIONAISNAB 2019 “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET”

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

or
eir

a



Replay mais fácil!
 

Copyright © 2019 Grass Valley Canada. Todos os direitos reservados. 

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

GV_Live Touch Ad_PORT.indd   1 01/03/2019   13:50



meça a fechar o espelho do programa. As matérias são 
pré-editadas pelo próprio repórter em um aplicativo 
para smartphones e são enviadas via web para um 
servidor dedicado; um editor ilustra as matérias e or-
ganizar em arquivos prontos para exibição. Os roteiros 
de edição, também feitos em um aplicativo, servem 
como referência para a edição final, para o texto do 
teleprompter, para o script do programa e para a gera-
ção de caracteres. 
Dados referentes a números são automaticamente 

transformados em infográficos e disponibilizados no 
servidor para serem colocados no espelho final, que 
vai sendo preenchido automaticamente com os tem-
pos dos VT’s. Os apresentadores vão para a bancada 
já com os textos e VT’s marcados com deixas de en-
trada e saída, tiradas diretamente dos VT’s, por reco-
nhecimento de voz.
11h30 – No estúdio, antes de começar o telejornal, o 

diretor de TV faz um tracking do rosto dos apresenta-
dores e o software passa a controlar as câmeras para 
acompanhar cada um: no roteiro técnico estão defini-
das as câmeras que vão acompanhar cada fala e con-
forme o texto roda no TP, as câmeras serão cortadas.

12h00 – Começa o telejornal, roda o VT de abertura 
e automaticamente no final do vídeo o switcher cor-
ta para a primeira posição de câmera pré-definida no 
script, o gerador de caracteres credita o apresentador 
no tempo pré-definido e então, começa o programa. 
No TP, após o texto da abertura, há uma indicação 
para o apresentador clicar em uma botoeira posiciona-
da na bancada para chamar o VT da primeira matéria. 
No botão, que na verdade é uma tela OLED, está es-
crito apenas VT 1. Durante o VT os créditos da matéria 
são inseridos automaticamente nos pontos definidos 
pelo timecode, ao final o Switcher corta para o apre-
sentador, que se levanta, sendo acompanhado pela 
câmera previamente trackeada e fica posicionado em 
frente a um painel de led que ocupa toda a parede do 
cenário. Ao lado do painel uma botoeira indica gráfico 1 
em um dos botões e o apresentar o pressiona.
Enquanto isso, a previsão do tempo chega automa-

tizada, já com os ícones e as temperaturas nos res-
pectivos campos das cidades, datas e regiões. Segue 
o telejornal, no bloco de esportes o apresentador 
clica na botoeira um botão com a imagem do jogo e o 
texto “link futebol”: no campo as imagens são gera-
das por um conjunto de câmeras 8K interligadas por 
stitiching que acompanham o jogo por Inteligência 
Artificial e cortam a imagem ou fazem zoom in quan-
do entendem que a bola está próxima do gol. Os co-
mentaristas assistem ao jogo de dentro da emissora 
e voltam um replay quando desejam. O apresentador 
na bancada, clica em outro botão com a imagem do 
jogo e o texto “link direto” e do campo de futebol e 
um telespectador previamente cadastrado como cola-
borador faz um link ao vivo na arquibancada com seu 
smartphone. Sem esquecer que é transmitido com 
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ganizar em arquivos prontos para exibição. Os roteiros 
de edição, também feitos em um aplicativo, servem 
como referência para a edição final, para o texto do 
teleprompter, para o script do programa e para a gera-
ção de caracteres. 
Dados referentes a números são automaticamente 

transformados em infográficos e disponibilizados no 
servidor para serem colocados no espelho final, que 
vai sendo preenchido automaticamente com os tem-
pos dos VT’s. Os apresentadores vão para a bancada 
já com os textos e VT’s marcados com deixas de en-
trada e saída, tiradas diretamente dos VT’s, por reco-
nhecimento de voz.
11h30 – No estúdio, antes de começar o telejornal, o 

diretor de TV faz um tracking do rosto dos apresenta-
dores e o software passa a controlar as câmeras para 
acompanhar cada um: no roteiro técnico estão defini-
das as câmeras que vão acompanhar cada fala e con-
forme o texto roda no TP, as câmeras serão cortadas.

12h00 – Começa o telejornal, roda o VT de abertura 
e automaticamente no final do vídeo o switcher cor-
ta para a primeira posição de câmera pré-definida no 
script, o gerador de caracteres credita o apresentador 
no tempo pré-definido e então, começa o programa. 
No TP, após o texto da abertura, há uma indicação 
para o apresentador clicar em uma botoeira posiciona-
da na bancada para chamar o VT da primeira matéria. 
No botão, que na verdade é uma tela OLED, está es-
crito apenas VT 1. Durante o VT os créditos da matéria 
são inseridos automaticamente nos pontos definidos 
pelo timecode, ao final o Switcher corta para o apre-
sentador, que se levanta, sendo acompanhado pela 
câmera previamente trackeada e fica posicionado em 
frente a um painel de led que ocupa toda a parede do 
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jogo e o texto “link direto” e do campo de futebol e 
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closed caption automático e versão legendada em 
até 46 línguas.
Esses equipamentos e tecnologias são oferecidos por 

empresas como Microsoft (Azzure – EUA), SNews (Bra-
sil), Pixelote (Israel), Mediaportal (Brasil), Snnapers (Is-
rael), Viewpoint Mobile (Holanda), ENCO (EUA) e Elgato 
(Taiwan), muitas desconhecidas no roll das empresas 
tradicionais de soluções para televisão, mas que pro-
põem a verdadeira evolução para um novo patamar 
no mercado. É só lembrar de quando uma empresa 
chamada Blackmagic Design, quase desconhecida na 
época, apresentou um Switcher de 8 canais de baixís-
simo custo e pensar no potencial que essas empresas 
nascentes têm contra a hegemonia das grandes... aliás, 

a Blackmagic apresentou este ano duas soluções para 
8K a menos de U$5,000.00 cada, um VT e um Switcher.
Um diretor de TV, no conceito brasileiro e de alguns 

outros países, é o maestro de uma orquestra formada 
por operadores de câmeras, operador de GC, operador 
de VT etc. tudo para fazer com que apresentadores 
ou jornalistas apresentem um programa e, por que 
não aproveitar a experiência dos gamers para formar 
uma nova geração de apresentadores e jornalistas 
que possam assumir o comando de diversas funções, 
como disparar um vídeo? Daí a criação de um novo 
conceito profissional: o me@TV, uma forma de fazer 
do apresentador um novo tipo de ator no processo 
de produção de programas, que controla seu tempo, 
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solta as matérias, gráficos, vinhetas. Esse novo profis-
sional atuaria como um locutor de rádio, que no dia 
a dia não precisa mais de um operador toda vez em 
que precisa soltar uma música, no estilo dos gamers 
que, diferentemente dos youtubers, fazem a maioria 
dos programas ao vivo, ou como se fosse ao vivo, e 
foi exatamente a observação de algumas transmissões 
de games que deu início a uma pesquisa de como um 
só operador conseguiria cortar imagens de câmeras, 
inserir comentários de redes sociais, disparar imagens, 
vídeos e gráficos e telas da Internet, ou seja, tudo que 
um apresentador faz durante um telejornal. 

Novos métodos
Pensando nesse conceito e sem querer que um jor-

nalista ou apresentador seja obrigado a tornar-se um 
especialista em operar teclados de computador – que 

não são nada amigáveis – e aproveitando o adven-
to dessas novas formas de controle em formato de 
botoeiras, acredito ser totalmente possível diminuir a 
equipe de produção de qualquer telejornal sem perder 
a qualidade e, inclusive, melhorar o dinamismo dessas 
transmissões. Trata-se de reduzir a equipe para profis-
sionais da área técnica focados no que é mais criativo 
e menos mecânico.
Existe um software, que já está na versão 22.57, por-

tanto bem amadurecida, denominado VMIX, cuja histó-
ria começou aproximadamente em 2006, na Austrália, 
criado dentro de uma empresa dedicada à hospedagem 
e desenvolvimento web que acabou se tornando uma 
ferramenta que parecia impossível há alguns anos. In-
tegra switcher, exibidor com playlist, gerador de carac-
teres com 4 layers, controle PTZ de câmera, inclusive 
NDI, monitoração com waveform e vetorscope, trans-

missão streaming para 3 pontos, 
cromakey com cenário virtual, 
até 8 chamadas simultâneas para 
smartphones (com latência bai-
xíssima), versão para 4K, replay 
e várias gravações simultâneas, 
com preço inicial de U$60,00, ver-
são HD por U$300,00 e a final por 
U$1.200,00. O VMix também ofe-
rece uma versão gratuita para ini-
ciantes que é perfeita para testes.  
E não acaba aí, o software per-
mite ainda correção de cores 
para todas as fontes de vídeo e 
integração com as redes sociais 
de forma automatizada, mas com 
intervenção manual. 
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Imagine o que não dará para fazer com sistemas como 
esse e o sonhado 5G, com a velocidade de conexão que 
todos sonhamos que, com certeza vai ser uma quebra 
de paradigmas para toda a indústria do entretenimento, 
abrindo mais  espaço para todos os criadores de to-
das as indústrias, e permitir experimentação com muito 
mais qualidade. Será uma grande oportunidade para 
bons criadores de conteúdo e empresas que queiram 
focar no desenvolvimento e experimentação de forma-
tos e, a cada vez que o 5G tiver maior cobertura, a 
indústria de broadcast será cada vez mais multicast, e 
poderá ser o renascimento da televisão – ao vivo, de 
bairro, local e ao mesmo tempo globalizada.

Me@TV
Finalmente, o que seria o conceito me@tv? Trata-se 

de um apresentador de programa ao vivo que, sozi-
nho, ou com uma pequena equipe de apoio, faz um 
programa de jornalismo ou entretenimento no qual 
ele, além de protagonista da informação, também é 
um ator técnico, interferindo diretamente no ritmo do 
programa, sem precisar de uma grande equipe técnica 
para executar atividades mecânicas, seja com a aju-
da da automação e Inteligência Artificial, seja com o 
apoio de uma pequena equipe que prepara os mate-
riais audiovisuais e os coloca em dispositivos de fácil 
manuseio, criando um ambiente tecnológico altamente 
sofisticado, mas invisível e simples.
Este profissional ainda não existe, assim como a 

equipe técnica que entenda e trabalhe esse conceito, 
mas no momento em que várias funções na produ-
ção de TV estão morrendo – câmeras de estúdio, por 
exemplo: há uns 20 anos um telejornal tinha um ope-
rador de câmera para cada câmera de estúdio – novos 
formatos com câmeras fixas e poucos movimentos fi-

zeram com que hoje tenhamos 3 ou 4 câmeras e um 
operador somente, isso quando as câmeras não são 
robóticas ou robotizadas, muito mais ágeis e obedien-
tes, que também podem ser controladas e programa-
das por uma única pessoa. O operador de gerador de 
caracteres é também outra função em extinção, assim 
como o operador de VT, que com material preparado 
previamente por um técnico pode ser acionado por um 
botão no switcher pelo próprio diretor de TV. 
O mais importante é garantir que a qualidade seja 

mantida e lembrar que, ainda com toda a inovação, 
nem tudo pode ser feito por uma equipe pequena, 
mas que tudo pode ser otimizado e reduzir o que é 
muito simples ou mecânico, valorizando o trabalho 
profissional daquele que busca uma especialização 
sem preocupação com acúmulo de funções menores e 
menos complexas.
me@tv, em breve na sua telinha!!! n
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E
ste artigo é fruto de entrevista e conversa exclu-
sivas com o engenheiro Ph.D. Kamoda Hirokazu, 
Senior Manager, Planning & Coordination Divi-
sion da NHK Science & Technology Research 

Laboratories (NHK/STRL – [NHK放送技術研究所 – NHK 
Housougijutsukenkyuujo]), da NHK (Japan Broadcas-
ting Corporation [日本放送協会 – Nippon Housou 
Kyokai]), no dia 10 de abril de 2019, em Las Vegas, 
Estados Unidos, durante a NABShow 2019.
O estande da NHK estava num espaço chamado de 

“Futures Park”, numa clara alusão de que o que ali se 
expunha era uma visão de futuro para a radiodifusão. 
Não à toa, esse espaço estava ao lado do espaço cha-
mado “StartUp Loft”. Além da NHK, no estande N236, 
expunham por lá também o (DiBEG) Digital Broadcas-
ting Experts Group (Japão). O DiBEG é um grupo fun-
dado em setembro de 1997, para a promoção, troca 
de informações e cooperação internacional do ISDB
-T (Digital Terrestrial Broadcasting System), em todo 

o mundo; nele diversos estandes como o da “Korea 
UHD on air”, o Ultra HD Forum, a “Advanced Media 
Workflow Association (AMWA)”, dentre outros. E havia 
também um estande de boas-vindas, “Futures Park 
Welcome Booth”.
A NHK nomeou o seu local de exposição como “8K Te-

chnology and beyond ”, trazendo, assim, uma amostra-
gem não apenas sobre a recém-inaugurada transmissão 
8K Super Hi-Vision, a primeira transmissão mundial em 
sinal de televisão em 8K UHDTV, como também sobre 
os caminhos da pesquisa da NHK para a radiodifusão. 
Dentre as pesquisas que contemplavam o futuro, desta-
ca-se a televisão 3D com projeção fora da tela. Ou seja, 
a NHK apresentou suas pesquisas tecnológicas sobre a 
“Advanced 8K UHDTV” e o futuro da mídia broadcas-
ting. Em sua divulgação oficial, no site da NABShow 
2019, a NHK afirma que em seu espaço expositivo é 
mostrado o lançamento do primeiro canal de transmis-
são em sinal de televisão em 8K UHDTV do mundo, 

por Almir Almas

NHK e a 8K Super Hi-Vision 
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Professor analisa a sensação de imersão, de senso de realidade 
e de estar presente provocada por esta tecnologia
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ocorrido em 1 de dezembro de 2018, no Japão, com a 
apresentação do sistema de transmissão via Satélite, 
para o sinal em 8K Super Hi-Vision e também toda a 
cadeia de transmissão para o canal de 8K, desde a pro-
dução, o play out, até a entrega do sinal em 8K Super 
Hi-Vision nas casas dos telespectadores. 
Para tais demonstrações, foi montado nesse espaço 

um home theater em 8K, com uma tela super fina, de 
OLED, de 88 polegadas, e com um arranjo de som com 
multicanais 22.2, do sistema exclusivo da NHK, recep-
ção do sinal de televisão em aparelhos domésticos. 

Foi feita uma seleção de programação em 8K Super 
Hi-Vision, para serem exibidos nesse home theater. 
São programas que são exibidos normalmente na pro-
gramação diária da NHK, em 8K Super Hi-Vision. 
Também foram apresentados ao público o Codec 8K, 

em vídeo de 120Hz, para a transmissão, com a compre-
ensão e transmissão em tempo real do 8K com high 
frame rate (vídeo em alta velocidade). Além disso, o 
espaço expositivo da NHK apresentava também as pes-
quisas em desenvolvimento nos laboratórios STR/NHK, 
sobre os avanços da radiodifusão terrestre, com desta-
que para a nova geração de transmissão do ISDB. 
A imagem em 8K apresenta uma resolução de 7.680 

x 4.320 pixels, o que equivale a 33 megapixels, 16 
vezes a resolução de uma imagem de televisão de alta 
definição (HDTV). Para que se tenha a sensação de 
imersão, de senso de realidade, de sensação de estar 
presente, é preciso mais do que o aumento da resolu-
ção da imagem. Por isso, o sistema 8K Super Hi-Vision 
apresenta, também, um frame rate (HFR) de 120Hz, o 
Wide Color Gamut (WCG) padrão REC. ITU-R BT.2020, 
o range de luminância com SDR e HDR (High Dynamic 
Range) simultaneamente, padrão REC. ITU-R BT.2100, 
com HLG (Hybrid Log-Gamma), desenvolvido pela pró-
pria NHK, em conjunto com a BBC (Reino Unido). 
Na parte sonora, o 8K Super Hi-Vision usa uma com-

posição de multicanal de 22.2, que reproduz o som 
espacial tridimensional. O sistema, que é nomeado 
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como Sistema de som Multichannel 22.2, possui três 
camadas (layers), assim distribuídas nove canais de 
som no nível de cima, dez canais no nível da altura do 
telespectador, e três canais ao nível do chão, totalizan-
do assim, 22 canais e mais 2 canais para subwoofer 
(efeitos de baixa frequência). 
Para a transmissão do 8K Super Hi-Vision, a NHK optou 

pelo uso de um canal de satélite, chamado NHK BS-8K, 
com 34.5 MHz de largura e de 100 Mbits/s (megabits por 
Segundo – velocidade de transmissão de dados), com 
uma compressão com o codec HEVC (High Efficiency 
Video Coding) – H.265, codec com padrão da ITU.
Junto com o lançamento do canal NHK BS-8K, a NHK 

lançou, também, o canal NHK BS4K, para transmissões 
do sinal de televisão em 4K (UHDTV). Tanto em um, 
quanto em outro canal, padrões tecnológicos especí-
ficos e direcionados a cada uma dessas resoluções 
foram necessários para que os sinais pudessem entrar 
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em ambos momentos fui recebido pelo en-
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• Para a visita de 2018 contei com o inestimável apoio da 
Senhora Mani Matsui, em Tokyo, representante da SET no Japão, 
e, aqui no Brasil, da engenheira Liliana Nakonechnyj e do enge-
nheiro Olímpio Franco, ex-Presidenta e ex-Presidente da SET (So-
ciedade Brasileira de Engenharia de Televisão), respectivamente.
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Video Coding Standards Progress 
Report: Joint Video Experts
Team Launches the Versatile Video 
Coding Project
Introduction
Video comprises as much as three-fourths of IP traffic,1 

and has a huge impact on our lives by other measures 
as well, such as the multiple hours per day spent watch-
ing it in typical households and the amount of storage 
capacity devoted to it on the world’s servers and per-
sonal devices. Moreover, the percentage of video traffic 
has been increasing and is expected to further increase,1 
as consumer applications continually move toward high-
er resolution, higher fidelity, higher frame rates, higher 
dynamic range, higher bit depth, etc. Compressing video 
better continues to be a major market need, and a very 
active area of research and product development.
The High Efficiency Video Coding (HEVC) standard [also 

known as International Telecommunication Union-Tele-
communication (ITU-T) H.265 and Moving Picture Ex-
perts Group (MPEG)-H Part 2] is now five years old,2 
and while it is a very strong technical design, it has 
now started to lag behind the known state of the art 
in its compression capability. Its rate of adoption has 
also been somewhat slowed by uncertainty surrounding 
its patent licensing situation, although it has now been 
deployed in a large number of products and services3 
including about a billion devices in total.4 It has partic-
ularly helped move the community toward 4K resolu-
tion and bit depths beyond 8 bits per sample, and it is 
supported with 10-bit capability in nearly all of today’s 
ultrahigh-definition (UHD) capable televisions.

Meanwhile an upstart has just begun to emerge in 
the form of the AV1 design produced by the Alliance 
for Open Media (AOMedia) consortium, a draft specifica-
tion and software for which were released to the public 
in March 2018.5 It may present a serious challenge to 
the ITU-T and International Organization for Standard-
ization/International Electrotechnical Commission (ISO/
IEC) standards development organizations that have 
been the traditional producers of the major generations 
of general application video coding technology designs, 
especially putting pressure on the licensing regime for 
HEVC with its emphasis on a royalty-free licensing goal 
endorsed by the significant number of market-influential 
companies that has joined in the AOMedia consortium 
(Amazon, Apple, Broadcom, Facebook, Google, Intel, Mi-
crosoft, Mozilla, Netflix, etc.). However, there is further 
promise in terms of what is possible for the ever-present 
goal of maximizing compression capability with practical 
implementation complexity.
In the ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) and 

ISO/IEC MPEG, the new horizon for compression capabili-
ty has recently been explored in a new team now known 
as the Joint Video Experts Team (JVET). As of April 2018, 
JVET has embarked on the design of a new standard now 
known as Versatile Video Coding (VVC) to capture that 
potential. The project is on track to complete the develo-
pment of a new international standard for video coding 
that will have roughly double the compression capability 
of HEVC—i.e., requiring only half as many bits to com-
press typical content with the same fidelity—and to com-
plete the project by the end of 2020. We note that this is 

by Gary J. Sullivan
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GUERRA DE PADRÕES DE COMPRESSÃO
O paper que colocamos a disposição dos leitores da Revista da SET nesta edição é mais um recado  
ao mercado de que a Guerra por um novo padrão de compressão de vídeo esta longe de acabar. Seja pela 
baixa e lenta adoção do HEVC, ou seja, pelos problemas de licença associadas a esse padrão de compressão. 
O fato é que um novo grupo de estudos se reuniu, e está lançando mais um padrão de compressão conhecido 
até agora como VVC (Versatile Video Coding) que promete uma compressão entre 30 a 40% superior ao 
HEVC, embora o autor do paper tente minimizar essa superioridade ainda não comprovada, a questão é que 
time que não faz gol acaba tomando, e as defesas do HEVC parecem estar muito cansadas para esse novo  
oponente, que promete fazer gols, também, na área das licenças Free. Se isso vai ser verdade ou não, não 
posso revelar. Leia o Paper e depois, pode tirar as suas próprias conclusões.

por Tom Jones Moreira
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a more rapid pace than what has occurred for each of the 
previous major generations, as a full decade passed after 
H.262/MPEG-2 was created until H.264/MPEG-4 Advanced 
Video Coding (AVC) arrived, and another full decade pas-
sed after that before HEVC was completed.

The JVET Call for Proposals
Soon after the development of HEVC version 1 in early 

2013, in addition to the development of extensions of 
the standard for various purposes, which have even-
tually included extensions for the range of supported 
video formats, multiview and 3D video, scalability, and 
screen content coding, there has been an interest in po-
tential further improvements of compression capability. 
In October 2014, a brainstorming workshop was held by 
VCEG and MPEG for considering requirements and the 
potential timeline for the next generation. The following 
January, when a compression gain of about 10% had 
been demonstrated,6 VCEG began its fourth generation 
of “Key Technical Area” studies of collaborative techno-
logy evaluations and software exploration experiments. 
After several meeting cycles of refinement in that work, 
the JVET was established by MPEG and ITU-T Study Group 
16 in October 2015 as the “Joint Video Exploration Team,” 
and it established a first “Joint Exploration Model” (JEM). 
By April 2017, an overall gain of nearly 30% had been de-
monstrated by the fifth edition of the JEM (as measured 
by peak signal-to-noise ratio (PSNR) performance), and 
a formal joint “Call for Evidence” was issued.7 After that 
step was passed, a joint Call for Proposals (CfPs) was 
prepared in July 2017 and finalized in October 2017 along 
with agreed requirement specifications and collaborati-
ve terms of reference for a potential new video coding 
standardization project.8 Intending to address a broader 
range of applications from the outset than has been the 
case in most prior efforts, the CfP included testing of co-
ding performance for the following categories of content.

n  Standard dynamic range (SDR) content with 4K and 
1080p HD resolution.

n   High dynamic range (HDR) content (4K and HD) 
with Perceptual Quantization (PQ) and Hybrid Log- 
Gamma (HLG) transfer characteristics.

n   360° omnidirectional video content (with 8K and 6K 
equirectangular projection content expected to be  
encoded at about 4K resolution by encoders).

Two “constraint sets” for encoding were established, 
one to model a “random access” usage with periodic 
refresh (about once per second) and substantial enco-
ding delay (up to 16 frames of structural delay) and 
another for a “low delay” usage without periodic refresh 
and without picture reordering. To avoid confounding 
the test results with issues outside of the core video co-
ding design, most forms of preprocessing, perceptually 
optimized adaptive quantization, and postprocessing 
were prohibited or discouraged, with specific exceptions 
(and such techniques were required to be documented).  
The random access case is generally considered to have 
higher priority, and the results reported in this report 

are for that use case (and are primarily measured for the 
luma component).

Responses to the Call
A total of 32 companies and research institutions in 21 

distinct proponent groups responded to the CfP. Three 
of the proponent groups submitted two proposals each 
in all three categories, and other proponents or pro-
ponent groups submit one proposal in one, two, or all 
three categories. In total, 46 category-specific submis-
sions were submitted and tested as follows.

n   22 proposal submissions in the SDR category (with  
36 test sequence encodings each)

n   12 proposal submissions in the HDR category (with 
32 test sequence encodings each)

n   12 proposal submissions in the 360° category (with 
20 test sequence encodings each)

All proponents that had registered an intent to partici-
pate by the December 2018 deadline properly completed 
the submission process, which involved the submission 
of coded bitstreams, decoder software executables, and 
other data in February 2018 and the subsequent sub-
mission of a comprehensive technical description and 
additional information for evaluation at a JVET meeting 
held in San Diego in April 2018.
Of the technologies submitted in response to the CfP, all 

had roughly the same basic encoding architecture—i.e., 
using the typical scheme in which each picture is seg-
mented into a regular grid of square regions, the regions 
are segmented by a variable depth tree structure, there 
is some association between the luma and chroma co-
lor components in the regions, prediction parameters are 
sent that are associated with prediction blocks, predic-
tion blocks use either motion-compensated interpicture 
prediction from previously coded reference pictures or 
intrapicture prediction from within the current picture, the 
residual difference is encoded with spatial block trans-
forms (typically resembling a discrete cosine transform) 
which generate coefficients that are scanned and quan-
tized with scalar quantization (or at least what appears 
to be scalar quantization from the decoder perspective), 
reconstructed pictures are further processed by deblo-
cking filtering and possibl other filtering, and the data to 
be transmitted is entropy-coded using context-based ari-
thmetic coding. This enduring architecture has been fully 
in place at least since the H.264/MPEG-4 AVC standard 
of 2003, and really has not changed dramatically since 
H.261 was first codified in 1988. However, there were cer-
tain innovations within each of the basic building blocks 
of the architecture. Perhaps, the most noteworthy area of 
new work was that several of the proposals used neural 
network technology in one way or another.
The compression performance of the proposals was 

measured by extensive formal subjective testing by in-
dependent testing laboratories, and reference software 
encodings for HEVC and the JVET JEM were included as 
reference points for comparison.9 The primary goal is to 
optimize the subjective quality, but of course, it is diffi-
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cult to measure the subjective quality and to reach firm 
conclusions from the measurements, e.g., since each 
subjective mean opinion score is a noisy measurement 
with an associated statistical variance and there are 
many issues to consider, such as differences due to the 
particular people watching the video, the training of the 
viewers, and the test laboratory environments. Overall, 
it seems clear that some proposals were demonstrating 
compression efficiency gains of typically 40% or more 
when compared to using HEVC. As measured by PSNR, 
some proposals achieved or exceeded 40% bit rate sa-
vings over HEVC. There was somewhat more improve-
ment shown for chroma than for luma.
It is the author’s impression that the subjective com-

pression gain over the HEVC reference encodings seems 
to have exceeded the gain measured using PSNR. There 
also tends to be more gain for higher resolution video 
than for lower resolution video. This bodes well for ena-
bling new applications with UHD resolution and for ena-
bling higher resolution in existing applications. Both of 
these observations were also true in the past for HEVC 
relative to AVC.
Aside from compression, implementation complexity is 

another very key issue—including consideration of the 
amount of computation, amount of memory, memory 
access bandwidth, parallelization characteristics, etc. 
Decoder complexity is generally considered more impor-
tant than the encoder complexity, both because there 
is typically much more use of decoders than encoders 
and also because while the decoding process is largely 
mandatory, most of what encoders do is a matter of 
discretion for the individual product implementer — and 
encoder optimization techniques can continue to evol-
ve after an interoperability standard has been finished. 
While some proposals were designed with a substantial 
emphasis on practicality, some others sought primarily 
to push the envelope of compression without much con-
sideration of complexity issues.

The First Draft of VVC, the Test Model,
the Benchmark Set, and Core Experiments
When considering the proposals submitted in respon-

se to the CfP in April 2018 and the knowledge gained 
from the JEM effort that preceded it, it was agreed to 

establish a first working draft10 that included two parti-
cular elements that had been supported in several key 
proposals.

n  A larger maximum coding tree unit size than in HEVC 
(128 × 128 rather than 64 × 64)

n  A larger maximum transform block size than in HEVC 
(64 × 64 rather than 32 × 32)

n   A more flexible variable block-size segmentation of 
the coding tree units—a quadtree with leaf nodes 
that can be further split by a binary and ternary tree

The tree-splitting scheme is illustrated in Figs. 1 and 
2. The basic types of spatial tree splits are shown in 
Fig. 1, which are four-way splits (quad splits), three
-way splits (ternary splits), and two-way splits (binary 
splits). The ternary and binary splits can either be ho-
rizontal or vertical splits (although horizontal splits are 
shown in the figure). There is a hierarchy of two types 
of splitting trees, where the first tree is a quadtree and 
then the leaf nodes of the quadtree can be further split 
by a tree with only binary and ternary splits. A single 
segmentation tree is shared by the luma and chroma 
component signals. Unlike what is the case in HEVC, 
there is basically
no distinction between a “coding unit” (the segmen-

tation for selecting between intrapicture and interpic-
ture prediction), a “prediction unit” (the segmentation 
for purposes of prediction mode information), and a 
“transform unit” (the segmentation for purposes of re-
sidual transform block operation). This allows a lower 
level and more flexible type of partitioning than in 
HEVC, with minimal overhead for the split decision sig-
naling.
Fig. 2 shows an example of the segmentation of a 

coding tree unit by the scheme. Quadtree splits are in-
dicated by heavier lines than binary and ternary splits. 
In the example, the quadtree contains a root node split 
and the northeast quadrant is split again. Two of the 
quadtree leaf nodes are split by binary splits (one split 
vertically and one split horizontally, and then one of 
those is further split by a ternary split.
The software and encoding scheme for the draft stan-

dard are known as the VVC Test Model (VTM).11

Figure 1. Basic types of spatial tree splits in draft 1 of VVC. (a) Four-way splits. (b) Three-way splits. (c) Two-way splits.
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Based on the past experience with HEVC, some aspects 
of that design that do not seem essential for the next 
generation or seem likely to soon be redesigned anyway 
were left out of the draft of VVC, trying as much as 
possible to have a “clean slate” design for VVC. Further 
study will be done of these aspects and other potential 
candidates for omission or simplification.
Several additional algorithmic elements were also ge-

nerally agreed as representing capabilities likely to be 
needed in the new standard in one form or another 
(and agreed as reasonably practical to implement), but 
not yet fully mature for inclusion in the draft standard 
at this time. To have a representation of how this group 
of technologies can perform when combined together, 
the JVET established the concept of a “benchmark set” 
(BMS). The initial BMS includes the following features 
from the previous JEM investigation12:

n    intraprediction with 65 intraprediction modes (rather 
than 35 as in HEVC);

n    cross-component linear-model prediction;
n   subblock motion vector prediction and merge candi-

date selection with alternative temporal motion vec-
tor prediction;

n   adaptive motion vector precision (selecting quarter-
sample precision or integer precision on a local co-
ding unit basis);

n   decoder-side motion vector refinement with template 
matching;

n   affine motion model for generating motion vectors of 
small blocks;

n   adaptive multiple transform switching with 4 × 4 non-
separable secondary transforms;

n   modified coding of quantized transform coefficient 
values;

n   adaptive loop filter with diamond-shaped regions of 
support.

There were many other features included in various 
proposals that are not in the BMS, of course.
VTM 1.0 has about 8% overall gain and the BMS has 

about 23% overall gain, respectively, relative to the 
HEVC model. For UHD content, the VTM and BMS gains 
are a bit higher—about 10% and 27%, respectively.
Experiments in 13 subject areas, dubbed “core expe-

riments,” each with a number of subexperiments, have 
been established to investigate the proposed variations 
and enhancements of the VTM and BMS. JVET meetings 
are expected to be held about every three months until 
the completion of the development of VVC is completed, 
which is expected to be in the late 2020.

Summary and Outlook
After issuing a joint CfP in October 2017, the JVET of  

ITU-T VCEG and ISO/IEC MPEG have embarked on a pro-
ject to design a new international standard for video co-
ding with compression capability beyond that of HEVC. 
Proposals were received from 21 groups of proponents, 
with participation from 32 companies and research ins-
titutions. Some proposals demonstrated compression 
improvements over HEVC on the order of 40% or more, 
in terms of bit rate savings for equivalent video quality 
(whether measured in formal subjective testing or using 
objective measures such as PSNR).
Termed VVC, the development of the new standard is 

expected be completed in 2020. As first steps taken in 
April 2018, the JVET established a working draft that 
demonstrates around 8% compression gain over HEVC 
and a BMS of capabilities that appear feasible to im-
plement and demonstrate around 23% compression 
gain. The compression gain is higher for high-resolu-
tion content such as UHD video than for lower reso-
lution content (roughly 10% and 27% rather than 8% 
and 23% for the working draft and BMS, respectively), 
and also seems higher subjectively than in terms of the 
PSNR objective measure. Implementation complexity is 
a significant concern as well as compression improve-
ment, and work as begun to evaluate proposals for 
further improvement. n
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