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PRODUTO – SOLUÇÕES PARA TRANSMISSÃO EM ISDB-T
Melhor solução lançada no biênio 2013-2014

HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A.
Shelter Outdoor para Retransmissão ISDB-T
Integração de sistemas através de shelter outdoor para retransmissão de sinal ISDB-T com sistema
modular para aplicação em locais de difícil acesso ou quando há dificuldade de se fazer a construção de
um local físico para armazenar os equipamentos.
Sistema integrado com:
• Transmissor / Gap-filler ISG720LA
• Sistema de climatização
• Supervisão e Monitoramento via GPRS
• Sistema de proteção de energia com nobreaks
• Estrutura robusta para segurança
• Flexibilidade para possíveis ampliação e customização
PROJETO DE INTERATIVIDADE PARA TELEVISÃO
Melhor solução lançada no biênio 2013-2014

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC
Projeto BRASIL 4D – Distrito Federal
O BRASIL 4D é uma iniciativa pioneira criada, planejada, articulada e desenvolvida pela Empresa Brasil
de Comunicação (EBC), em parceria com universidades, empresas, instituições de governo e com a
sociedade civil, que tem por objetivo facilitar o acesso a informações e serviços públicos para a população
de baixa renda, por meio da televisão digital pública interativa.
Em implantação no Distrito Federal desde fevereiro de 2014, o Brasil 4D-DF incorpora diversos avanços
ao projeto piloto realizado na Paraíba em 2012, objeto de pesquisa do Banco Mundial consolidados na
publicação “Brasil 4D - Estudo de impacto socioeconomicos sobre a TV digital pública interativa”.
Realizada após apenas um mês de uso do sistema, a pesquisa demonstrou a eficácia da TVDi para a
inclusão digital e social: 72% dos entrevistados tiveram facilidade de uso; 64% perceberam redução de
despesas para obter as informações; e 2% teve aumento de renda.
No DF, 300 famílias dos programas Bolsa Família e DF Sem Miséria de Samambaia e Ceilândia usufruem
de informações e serviços sobre emprego, saúde, direitos da mulher, benefícios sociais e financeiros do
BB e CEF, dentre outros, a partir de uma única interface interativa. Além da atualização diária de
informações de dados, agora é possível atualização periódica de vídeos, bem como o envio de dados
criptografados por meio da conexão 3G, permitindo que a audiência tenha acesso, por exemplo, ao
extrato da conta bancária.
O êxito do Brasil 4D como ferramenta de comunicação eficaz para a inclusão social, tem motivado
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governos e empresas a aderir ao projeto, ampliando o acesso e uso das pessoas excluídas da banda
larga às informações e serviços públicos a elas destinados. Portaria recente do governo abre a
possibilidade de levar o modelo adotado pelo Brasil 4D para 14 milhões de famílias beneficiadas pelo
Bolsa Família, em todo o território nacional.
PROJETO DE MOBILIDADE PARA CONTEÚDO AUDIOVISUAL
Melhor solução lançada no biênio 2013-2014

ACERP - ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO EDUCATIVA ROQUETTE PINTO
TV INES
A TV INES é uma plataforma de produção e distribuição de conteúdos audiovisuais específicos para o
publico surdo, porém agradável ao consumo dos ouvintes também. Sua distribuição se da para diversos
dispositivos, tais como TVs conectadas, tablets e smartphones dos sistemas operacionais iOS e Android,
bem como através de uma homepage dedicada. O projeto já foi premiado pelo voto do júri, no prêmio oi
tela viva móvel e recebeu grande destaque por ter sido o primeiro veículo de comunicação a cobrir uma
copa do mundo em LIBRAS. Para imersão sobre o projeto, acesse o site www.tvines.org.br, ou instale os
aplicativos para iPhone, iPod, iPad, Android e Samsung smartTV.
PRODUTO INOVADOR PARA PRODUÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL
Melhor solução lançada no biênio 2013-2014

SONY ELECTRONICS
Integração Completa em 4K - Da captação
A Sony desenvolveu sua linha de produtos específicos para produções em 4K. Hoje a Sony è a única
empresa que possui produtos "end-to-end" para a tecnologia 4K, ou seja, da captação com suas câmeras
F55 até a sala de estar com suas TVs 4K. Dentre estes produtos, a empresa disponibiliza também,
produtos adquedas às produções de conteúdo em 4K, como câmeras, monitores 4K, swtchers 4K, entre
outros. Abaixo, detalhamos nossos produtos Inovadores para Produção e Pós-Produção de conteúdo
audiovisual.
- F55 + CA4000 + BPU4000 : sistema de câmeras 4K Live para eventos esportivos, dramaturgia e
Cinema - MVS7000X/8000X : mesas de produção com suporte a produção SD, HD, e 4K, em uso para
eventos esportivos
- NXL-IP55 (IP Live Production): sistemas que permitem a transmissão de conteúdo ao vivo SD/HD/4K
usando infra-estrutura de redes IP viabilizando maior flexibilidade nas instalações e infra-estrutura de
emissoras e grandes eventos esportivos.
SOLUÇÃO PARA PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL
EM NUVEM
Melhor solução lançada no biênio 2013-2014

AD DIGITAL
Media Fast Transfer
Solução em SaaS projetada para atender a indústria de mídia e entretenimento na transferência de
grandes arquivos a partir da web. Baseada em tecnologia de última geração e com camada de
inteligência que provê a aceleração (protocolo UDP) na distribuição e contribuição sem limite no tamanho
e quantidade de arquivos. Conceito Media Digital Fedex: rápido, seguro, protocolado (prova de entrega) e
uma série de outros recursos. Os usuários facilmente enviam, recebem, fazem upload e download de
arquivos sem suporte de TI.
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