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Novo ATEM Television Studio HD

O primeiro Switcher de produção ao vivo para
Broadcast e Pro-AV!

ATEM Television Studio HD

ATEM Television Studio PRO HD

O ATEM Television Studio HD é o primeiro switcher de produção ao 
vivo desenvolvido tanto para teledifusores quanto profissionais AV. 
Ele inclui 4 entradas SDI e 4 entradas HDMI, assim você pode 
conectar até 8 fontes, e suporta todos os formatos de até 1080p60! 
Equipado com recursos broadcast de ponta, o ATEM Television 
Studio HD oferece ressincronização em todas as entradas, 
proporcionando uma comutação sempre limpa, seja usando câmeras 
profissionais ou de uso doméstico. Além disso, você conta com saída 
de multi-visualização para visualizar todas as suas fontes, pré-
visualização e programa em uma única tela, saída auxiliar, 
intercomunicação integrada, 2 memórias de quadros, um mixer de 
audio, unidade de controle de câmera e muito mais! 

Transmissão de Produções Ao Vivo

Os switchers ATEM Television Studio oferecem a maneira mais rápida 
e acessível de criar programas HD incríveis diretamente de eventos 
ao vivo! Eles são ideais para teledifusores, esportes profissionais, 
shows, seminários ou até para a nova geração emergente de 
webcasters usando plataformas como YouTube Live, Facebook Live 
e Twitch.tv. Você pode fazer cortes entre múltiplas câmeras, consoles 
de videogame e computadores em tempo real, tudo com transições, 
grafismo e efeitos especiais de qualidade broadcast! Ambos os 
modelos incluem comutação limpa profissional, assim nunca há 
falhas durante os cortes entre fontes. Isso significa que você pode até 
usar o ATEM como um controlador front-end para seu sistema AV e 
alternar entre múltiplas fontes com o clique de um botão!

Multivisualização Integrada

Acompanhe todas as suas fontes de vídeo em um único monitor!

Transições Poderosas

Amplas opções criativas com transições de qualidade broadcast!

PIP (picture in picture)

Transições DVE e efeitos imagem em imagem impressionantes!

Saída SDI Auxiliar

Alimente telões e projetores de vídeo em palcos

www.blackmagicdesign.com/br
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Nmsterdã é uma delícia de destino. E as tem-
peraturas amenas de setembro contribuem, 
ainda mais, para atrair o afluxo de dezenas 

de milhares de profissionais ao IBC Show, maior 
evento europeu de tecnologia de mídias eletrôni-
cas. O IBC vem conseguindo diversificar progressi-
vamente seu público, levando à conferência CEOs 
de grupos mundiais de mídia, bem como fundado-
res de negócios inovadores para debater os rumos 
da indústria.
A transformação digital nas ofertas e no consumo 
de mídias eletrônicas vem sendo discutida ao lon-
go de várias edições do evento, mas a sensação 
foi que, neste ano de celebração de 50 anos do 
IBC, tais mudanças ganharam um momentum es-
pecial.
Uma primeira grande tendência, ao redor da qual 
tudo se movimenta, é o “ empoderamento” do 
consumidor. Num mundo de miríades de ofertas 
de vídeo, qualidade de imagem, e de som, antigos 
diferenciais, foram rebaixadas a pré-requisitos.  
O que vale também para streaming sem interrup-
ções. As opiniões sobre Realidade Virtual (VR) são 
variadas, muitos indicando que VR parece provocar 
isolamento em demasia e estar mais destinado a 
aplicações específicas como games, e mostrando 
mais confiança na utilidade da Realidade Aumen-
tada (AR). Já a coleta e a análise de dados e o uso 

da inteligência artificial para customizar ofertas e 
capturar a atenção, tão disputada, das pessoas é 
unanimidade absoluta. A interface de voz foi eleita 
como a interface universal do futuro. Reconheci-
do o direito de cada um escolher quando e onde 
desfrutar seu conteúdo preferido, fica patente que 
ofertas lineares precisam ser complementadas pe-
las não lineares, em múltiplas plataformas. 
Do ponto de vista das operações, aparece outra 
grande tendência, a “desmaterialização”, com a 
transferência para a nuvem de processos de áudio 
e vídeo — armazenamento, processamento, distri-
buição — facilitando a distribuição multiplatafor-
ma e propiciando uma nítida transição de mode-
los de investimento para modelos de serviço. Com 
a finalização dos padrões de interoperabilidade 
2110 pelo SMPTE, espera-se um movimento gene-
ralizado de conversão de infra-estruturas de SDI 
para IP, habilitando muitas operações ao redor do 
mundo a se “ desmaterializarem”.
Nesta edição da Revista da SET, você encontrará 
reportagem especial sobre o SET EXPO, a primeira 
parte da cobertura do IBC 2017, além de outros 
artigos imperdíveis.

Boa leitura!

Liliana Nakonechnyj
Presidente da SET

A
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Leyard® Directlight®

SUPERTELAS DE LED

Com a série de painéis de LED  Leyard® DirectLight®,  você 
pode ter uma tela de qualquer tamanho, seja em colunas 
ou em paredes, na vertical ou na horizontal, em uma 
configuração plana ou côncava.

O revolucionário Sistema de Montagem Leyard® EasyAlign™ 
permite uma profundidade de 10cm na estrutura, o que o 
torna ideal para instalações com espaço limitado, 
eliminando a necessidade de acesso traseiro.

Disponível em
0.9, 1.2, 1.5 e 1.8mm

Sistema de montagem
Leyard® EasyAlign™ incluso

Instalação e
manutenção frontal

Resolução de alta
definição de 4K e 8K

Fonte de alimentação
remota (RPS)

Conforme seu
espaço e em
qualquer
lugar.

SET News

A
SET participou da conferência 
anual promovida pelo Institu-
to de Informação de Imagem 
e Engenharia de Televisão 

(ITE) no Japão com um painel que 
contou com a participação desde São 
Paulo dos engenheiros Sérgio Eduar-
do Di Santoro Bruzetti, José Antonio  
S. Garcia e Leonel da Luz. Eles mi-
nistraram palestras remotamente 
da sede da SET em São Paulo (Gar-
cia e Bruzzeti) e de Miami (da Luz).  
O moderador  no Japão foi  Masayuki 
Sugawara, presidente do Digital Broa-
dcasting Experts Group (DiBEG).
Bruzetti foi o primeiro palestrante 

e falou sobre o switch-off no Brasil: 
uma visão geral atual para um au-
ditório cheio. “A minha apresenta-
ção foi a respeito do estágio atual 
do desligamento da TV analógica 
no Brasil, mostrando a sequência 
de cidades que já tiveram o sistema 
analógico desligado, e as outras que 
passarão por isso”, reportou.
“A ênfase foi mostrar um panorama 

sobre o desafio que este processo 

representa para o Brasil, consideran-
do o território nacional, bem como o 
tamanho, localização e a quantidade 
de cidades e população envolvidas 
nesta operação. No meu caso, rece-
bi duas perguntas ao final da minha 
participação. Uma delas era a res-
peito de como as pessoas de baixa 
renda eram capacitadas a receber o 
sinal digital e a outra foi a respeito 
de qual seria o maior desafio desta 
operação, na minha visão”, explicou.
“No primeiro caso, informei que as 

pessoas cadastradas nos programas 
sociais recebiam o conversor digital 
e no segundo, que o maior desafio 
seria a cobertura de pequenas cida-
des com o sistema digital”, finalizou.
O segundo orador foi José Antonio 

S. Garcia, que apresentou os objeti-
vos e as atividades do Grupo de Es-
tudos de IP da SET. “Falamos sobre 
as palestras de especialistas realiza-
das para o Grupo, os documentos, 
papers e normas reunidos”, explicou 
Garcia.
“Resumimos as alianças e as tec-

nologias que estão disponíveis e 
em desenvolvimento, tanto para o 
transporte da mídia, quanto para a 
interoperabilidade entre fabricantes”, 
continuou.
“Ao final, tivemos duas perguntas, 

ambas relacionadas ao formato de 
compressão. A primeira foi sobre os 
formatos de compressão que estão 
sendo sugeridos e a segunda foi 
quando estarão padronizadas e dis-
poníveis”, concluiu.

Por fim, Leonel da luz, presiden-
te da empresa Media and content-
dynamics, falou sobre Produção ao 
Vivo sobre IP em uma apresentação 
que foi dividida em duas partes. “A 
primeira parte foi sobre topologias 
de redes IP aplicáveis para vídeo e 
áudio. Inicialmente apresentei as in-
fraestruturas usadas para tráfego de 
sinais SDI dentro da metodologia das 
ciências das redes e depois fui evo-
luindo até apresentar várias possibi-
lidades abertas pelo uso de tecno-
logia IP, bem mais flexível, escalável 
e robusta que a anterior”, explicou.
“Na segunda parte, apresentei as 

possibilidades e casos onde o padrão 
NDI 3.0 (Network Device Interface), 
desenvolvido pela NewTek e utilizado 
por mais de 70 empresas fornecedo-
ras de tecnologia, pode ser uma alter-
nativa aos atuais padrões definidos 
ou propostos pela SMPTE”, disse.
“Atualmente os padrões da SMPTE 

estão voltados a estruturas fixas e 
que demandam uma alta taxa de co-
municação de dados. O NDI 3.0, por 
outro lado, como opera com reduzi-
das taxas de comunicação, oferece 
benefícios pelo uso de infraestrutu-
ras mais econômicas e versáteis, per-
mitindo inclusive a mobilidade e co-
laboração de múltiplos dispositivos 
esperada numa produção ao vivo”.
“A segunda pergunta foi sobre a 

padronização dos sistemas que uti-
lizam compressão em transporte IP 
pelo SMPTE. Informei que o SMPTE 
está em fase de abertura das dis-
cussões e recebimento de propostas 
para serem avaliadas e padronizadas 
como SMPTE ST 2110-22. É um pro-
cesso que demandará tempo e es-
forços, mas que deverá receber con-
tribuições das empresas que apoiam 
algoritmos baseados em DCT (Discre-
et Cosine Transform) e Wavelets de 
baixa latência”, finalizou Da Luz.
“Os membros do ITE gostaram mui-

to da sessão”, reportou Nami Matsui, 
RP da SET em Tóquio e que este-
ve no evento. A SET e o ITE têm um 
acordo de cooperação que foi firma-
do este ano para troca de conheci-
mentos e artigos científicos. n

Novo nome do grupo multissetorial que trata da próxima geração audiovisual 
nas diversas mídias foi lançado em julho na SET
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SET participa da ITE 2017
Engenheiros do ITE 
assistem a apresentações 
de engenheiros brasileiros
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Sérgio Bruzzeti e José Antonio Garcia na 
SET durante a transmissão para o Japão
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SET EXPO 2017

SET Expo                                                Parte II 

por Fernando Moura e Gabriel Cortez

A última edição da maior feira de broadcast e novas mídias  
da América Latina foi marcada por produtos e soluções focadas  
no Switch-off analógico e na migração AM/FM, eventos  
que impulsionam o mercado e aqueceram os negócios no Pavilhão 
Vermelho do Expo Center Norte. Destaque, ainda, para a tecnologia 
4K, as plataformas e workflows IP e para algumas demonstrações  
de 8K. Nas próximas páginas, a Revista da SET brinda os leitores 
com a segunda parte de sua cobertura jornalística especial  
realizada nos três dias do evento, apresentando as novidades  
e as tendências que as maiores empresas do setor trouxeram  
à São Paulo

REPORTAGEM 

ESPECIAL: 

Parte II
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Diversi�cação de lentes no estande da Fujinon 
O destaque da Fujifilm no SET EXPO 2017 foi a lente 

MK18-55 mm T2.9, novidade da série MK que conta 
com alto desempenho óptico, baixa distorção, zoom 
de T2.9 de abertura constante e compatibilidade com 
sensor de 35 milímetros/APS-C.
Os broadcasters que passaram pelo estande da mar-

ca na feira ainda puderam ver a UA22x8BERD, lentes 
2/3” 4K UHD; a MK 18-55 T/2.9, lentes 4K de Cinema 
para Baioneta E; a MK 50-135 T/2.9, lente 4K de Cine-
ma para Baioneta E; a Cabrio 20-120 T/3.5, lente 4K 
de Cinema para Baioneta PL; e a Cabrio 25-300, lente 
4K de cinema para Baioneta PL. n

A Cabrio 25-300, lente 4K de Cinema 
para Baioneta PL, pode ser utilizada 

pelos visitante em uma câmera Alexia da ARRI ©
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Sony apresenta soluções para diferentes áreas 
da indústria audiovisual

A Sony Brasil apostou em duas grandes vertentes 
no SET EXPO: as produções 4K e as unidades móveis 
com parcerias com a produtora Broadcasting TV, além 
de uma unidade móvel compacta, em parceira com o 
distribuidor Merlin Vídeo para mostrar aos visitantes 
as suas mais diversas aplicações, com foco nas mais 
variadas produções ao vivo, afirmou Luis Fabinchak, 
gerente-geral da Sony Brasil.
O destaque das câmeras foi para a HXR-NX5R, um 

equipamento NXCAM com 3 sensores que é uma evo-
lução da antiga HXR-NX5. O modelo novo oferece im-
portantes avanços em relação à qualidade de imagem. 
Em comparação com os modelos NX3 e NX5, as me-
lhorias incluem um terminal 3G-SDI que suporta saída 
Full HD 60p.
Para internas, em estúdio, a principal apresentação 

foi para a HXC-FB75, câmera HD com 3 sensores CMOS 
FULL HD de 2/3 de polegadas e interface de fibra pa-
drão Neutrik em distâncias de até 350 metros, bem 
como a opção de suporte a fibras no padrão SMPTE.
Em termos de switcher a empresa japonesa apresen-

tou o MCX-500, um switcher de produção com 9x en-
tradas de vídeo (incluindo 3G-SDI, HDMI e Composto), 
efeitos de transição (CUT/MIX/WIPE) além de funções 
avançadas como gravação de PGM em codec AVCHD, 
mixer de áudio de 5x Canais integrado e capacidade 
de realizar stream de vídeo ao-vivo para plataforma 
USTREAM.

Ainda, a PXW-FS5, uma 
câmera 35mm ultra-com-
pacta para ser usada em 
qualquer lugar nas con-
dições mais exigentes. 
Com peso de apenas 
0,8kg, é possível filmar 
praticamente em qual-
quer lugar. A operação 
manual é simplesmente 
excepcional, pois o cor-
po balanceado de alta 
qualidade é facilmente 
configurado para captu-
rar desde ângulos altos 
quanto baixos graças a 
um apoio giratório flexí-
vel e um visor LCD que 
pode ser montado em 
nove posições diferen-
tes. Possui sensor Exmor 
CMOS 4K de Super 35 mm 

e suporte para filmagens em 30p ou Full HD com altas 
taxas de quadros de até 240 fps. 
Finalmente, destaque para HDRC-4000, um processa-

dor e conversor de sinais entre formatos SDR (Stan-
dard Dynamic Range) e HDR (High Dynamic Range), 
que possui dois canais de conversão de sinais inde-
pendentes, aceitando entradas de sinais 4K ou HD, 
com capacidade de conversão de padrões HDR nos 
formatos S-Log3/SR Live, PQ ST2084 e HLG (Hbybrid 
Log Gamma), bem como conversão de espaço de co-
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Grass Valley apresenta work�ow completo no SET EXPO

A Grass Valley apresentou em São Paulo soluções 
flexíveis para produção ao vivo, incluindo a câmera 
de sistema LDX 86N Native HD/3G/4K/High-Speed, o 
novo switcher compacto de produção de vídeo de 3RU 
K-Frame V-series com o painel GV Korona, bem como 
o sistema K2 Dyno Replay. Além de soluções para pro-
cessamento baseado em IP em tempo real e edge 
routing, playout Integrado, Cloud e VOD.
Os destaques da marca, foram a câmera LDX 86N 

Native HD/3G/4K/High-Speed System Camera lançada 
na NAB 2017; a câmera Focus 75 Live; a LDX C82 

Series Compact com controle de telemetria robótico, 
e a o novo switcher 3RU K-Frame V-series Video Pro-
duction com painel GV Korona, e o K2 Dyno Replay 
System.
“Nossa ideia é ajudar a nossos clientes a serem mais 

eficientes e rentáveis na produção oferecendo solu-
ções integradas que permitam uma migração tranquila 
do HD ao 4K UHD, bem como para infraestruturas IP e 
virtualização”, afirmou Nahuel Villegas, VP de vendas 
para a América Latina da companhia, em entrevista à 
Revista da SET.

Outro dos destaques da multinacio-
nal foi o sistema de produção e geren-
ciamento de conteúdo do GV STRATUS 
que apresenta um conjunto completo 
de ferramentas de produção; e a pla-
taforma de Reprodução Integrada iTX, 
que oferece flexibilidade e escalabili-
dade de formato IP/SDI, juntamente 
com ferramentas de fluxo de trabalho 
end-to-end de automação de proces-
sos. n

Na foto, destaque 
para o Telemetrics, sistema 
de controle remoto de câmera 
da Grass Valley apresentado 
no estande da marca no SET EXPO
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Leyard amplia atuação na América Latina

A empresa mostrou mais uma vez no SET EXPO que 
intensifica sua política de expansão na América Latina. 
Embora atue há mais de 30 anos em outras regiões 
do globo, foi em 2014 que a marca chinesa instalou 
sua subsidiária latino-americana, em Curitiba, e, des-
de então, dá passos importantes para a consolidação 
desse crescimento, afirmou Dimas Oliveira, gerente de 
vendas da Leyard para a América Latina.
No evento o executivo informou que a empresa  co-

locou em operação seu segundo showroom no Brasil, 
agora em São Paulo, por esta ser “uma das cidades 
mais estratégicas das Américas. Além disso, anun-
ciamos a instalação de um escritório em Miami (soft 
opening), para atender empresários latinos que têm 

a cidade norte-americana como destino frequente ou 
preferem a logística de viagem até os Estados Uni-
dos”.
Oliveira disse que a empresa fechou parcerias para 

demonstrações no Peru, Colômbia e Chile. “Um dos 
acordos firmados é com a empresa VGL, que em julho 
se tornou revendedora dos produtos Leyard no Chile, 
com foco nos mercados de broadcasting, corporativo, 
projetos urbanos e eventos esportivos e culturais. Fe-
chamos uma parceria similar com a Cosmos Sistemas 
Integrados, que atua especialmente no nicho de cen-
tros de controle na Colômbia”.
“A expansão é reflexo do fortalecimento da marca 

também em outras regiões do mundo. Nos últimos 
quatro anos houve a inauguração de mais uma 
unidade fabril na Europa, além da aquisição de 
empresas com expertises estratégicas, como a 
Planar e a Natural Point”, finalizou Oliveira.
O destaque do estande foi o wall MultiTouch, 

uma primeira solução de video wall de LED tou-
ch sem bordas que “revolucionou a interativida-
de para vídeo walls de LED de alta resolução.  
O equipamento oferece uma superfície de to-
que suave e durável, que proporciona um de-
sempenho visual superior porque trabalha com 
“a Tecnologia PLT (Pliable LED Touch Surface) 
desenvolvida pela empresa”, disse Oliveira. n

Equipe da Leyard fez um balanço positivo 
da atuação da empresa no SET EXPO 2017
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SAM avança com softwares para 4K, IP e 12G-SDI

A SAM (Snell Advanced 
Media) teve como principal 
destaque em seu animado 
estande – contou com um 
campo de futebol –  a sua 
linha de soluções em sof-
twares para 4K, IP, 12G-SDI. 
Dentre elas, um dos princi-
pais atrativos foi o Live Re-
play & Highligths que está 
integrado com sistema de 
edição e publicação de con-
teúdos. O LiveTouch é um 
sistema escalável de edição 
de replays para transmis-
sões esportivas que permite 
agilizar o fluxo de seleção 
dos highlights dos jogos a partir de um painel touch 
screen que se incorpora aos switchers de produção 
da marca. 
A solução trabalha com produções HD e UHD de 

qualquer tamanho e oferece a possibilidade de rea-
lizar a edição de forma integrada com os editores da 
SAM o que permite a colaboração em tempo real, por 
exemplo, da equipe de produção e os operadores de 
replay, explicou à reportagem da Revista da SET, Feli-
pe Andrade, diretor regional de vendas de SAM.
O executivo disse que a presença no SET EXPO é 

fundamental para a marca que nos últimos dois anos 
“tem desenvolvido um excelente trabalho de posicio-

namento entre as grandes 
empresas do mercado. Nes-
ta nova fase da SAM traba-
lhamos para reposicionar 
a marca e o conseguimos. 
Agora nosso objetivo passa 
por manter a base instalada 
no Brasil e América Latina 
e assim manter os clientes 
que conquistamos, porque 
os nossos produtos adquiri-
ram uma maturidade impor-
tante. Deixamos de ser um 
produto que parecia caro 
para os clientes, e hoje con-
corremos em quase todas as 
áreas”.

Andrade disse, ainda, que “com calma a base de 
clientes se vai consolidando. Começamos em uma 
época de crise a nova gestão da SAM, e vamos nos 
consolidando”. As mudanças, afirmou, não foram ape-
nas econômicas na região, “estamos em um processo 
de migração importante, nossa empresa aposta em 
soluções híbridas que permitam ao cliente trafegar 
tanto em SDI como em IP até o mercado encontrar o 
ponto de equilíbrio”.
Outro dos destaques da marca foi o switcher multi-

formato Kula (nas versões de 1, 2 ou 3M/E) que pode 
ser usado em conjunto com o sistema de replays ou 
de forma individual lidando com múltiplos formatos 

de sinal, “a solução é flexível qualquer 
ambiente de produção. Um modelo HD/
SD de 2 M/E pode ser comutado para tra-
balhar em modo 4K de 1M/E, permitindo 
que os usuários aproveitem um mesmo 
sistema para atualizar sua produção para 
alta resolução”, disse o executivo.
Ainda, atenção para a solução, Master-

piece 12G-SDI, uma solução que trabalha 
em UHD sem comprometer qualidade e 
traz funcionalidades de keying e DVE, 
afirmou Andrade, e ainda pode operar  
em SD/HD/1080p, porque oferece uma 
interface de controle para a ferramenta 
de automação de playout Morpheus da 
SAM, “oferecendo uma poderosa ferra-
menta de distribuição de conteúdo e ge-
renciamento de dispositivos ao receber 
sinais de áudio tanto via SDI com áudio 
incorporado bem como via entradas AES 
diretas”, concluiu. n
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Canon lança a câmera EOS C700

A Canon mais uma vez foi um dos pontos de encontro 
dos visitantes do SET EXPO. Na edição 2017, os des-
taques foram a apresentação da sua linha de câmeras 
e lentes para produções de cinema e de broadcast 
em 4K. Entre as principais atrações, a EOS C700, um 
equipamento Super35 que permite a gravação interna 
de 4K ProRes e XF-AVC, pode gravar opcionalmente 
4x Codex CDX-36150 capturando até 120 quadros por 
segundo em RAW descompactado.
O gerente geral do departamento de vídeo profissio-

nal da Canon no Brasil, Ryan Kamata, afirmou à Re-
vista da SET que o lançamento no país da EOS C700 
foi estratégico porque, segundo o executivo, com este 
equipamento “alcançamos mais importantes deman-
das de produção do mercado nacional”.
Kamata disse que o 4K já é uma realidade e a Ca-

non precisa estar presente no mercado e garantir aos 
profissionais o melhor equipamento. “Esta câmera é 
ideal para produções de cinema e TV em 4K. É flexível 
e permite trabalhar em ambos mercados. Um dos pro-
blemas dos equipamentos atualmente é que são foca-
dos em um mercado, e não em ambos. Nosso objetivo 
é desenvolver equipamentos que possam abranger a 
produção audiovisual em 4K, sem delimitar-se a um 
setor”.
Outro dos destaques foi a apresentação da EOS 

C200, câmera de cinema ready-to-go que vem com um 
visor eletrônico embutido e uma variedade de acessó-
rios, incluindo um monitor LCD de 4 polegadas, uma 

alça versátil e uma alça ergonômica. Pode gravar 4K 
RAW interno para um cartão CFast 2.0 no novo forma-
to Cinema RAW Light.
Em termos de lentes, as novidades foram a Compact 

Servo 18-80mm T4.4 EF e, para broadcast, da 4K 2/3”.  
A primeira é uma lente de formato Super35 que com-
bina o tamanho compacto (3.68” L x 4.22” A x 7.18” P) 
com peso leve (apenas 1,22 quilos). Já a linha de 
lentes broadcast 4K 2/3 polegadas, explicou Kamata, 

alcança um alto ní-
vel de resolução que 
atende à demanda  
de qualidade ótica 
4K do centro às áreas 
periféricas do cam-
po da imagem, pas- 
sando por todo o in-
tervalo de distâncias 
focais. “Utilizamos 
novos materiais de 
vidro e revestimen-
tos óticos reduzindo 
as imperfeições cro-
máticas e monocro-
máticas praticamente 
para a metade”. n

“A tecnologia de captação vai avançar, o 8K vai 
se consolidar, a questão é como as emissoras vão ter 
orçamento para investir tanto em tão pouco tempo”, disse 
o gerente geral do departamento de vídeo pro�ssional 
da Canon no Brasil, Ryan Kamata, à Revista da SET
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No estande da Canon 
os visitantes 
manusearam 
os equipamentos 
e tiraram dúvidas
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Switcher Real

CARBONITE | O switcher de produção é o 
coração de qualquer produção ao vivo. 
Graphite inclui o poder de produção de um 
Carbonite – o switcher de médio porte 
mais popular do mundo – construído em 
um hardware dedicado (PCIExpress Card).
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produção e Graphite vem equipado com o melhor. 
Xpression, sistema de grafismo da Ross, é utiliza-
do pelas maiores produções de Hollywood, Insta-
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com com mixer de áudio digital de 28 
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com especificações muito interes-
santes e baixo nível de distorção.
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Seal aposta em projetos híbridos com CAPEX e OPEX

SNews lança solução de transmissão IP no SET EXPO 

A Seal Broadcast&Content, integradora de sistemas 
e provedora de soluções para mídia e entretenimento, 
esteve no SET EXPO com o objetivo de entender as 
necessidades dos clientes e verificar quais dessas ne-
cessidades se identificam com os produtos oferecidos 
por seus parceiros. “Se o cliente precisa de alguma 
outra solução, o nosso objetivo é sempre ir atrás e 
oferecer o melhor”, disse à reportagem da Revista da 
SET o diretor de vendas da companhia Danilo Garcia.
Isso, explicou Garcia, porque “trabalhamos com pro-

jetos especiais em formato Turnekey que podem ser 
CAPEX ou OPEX, o que importa é entender a neces-
sidade do broadcaster e  trabalhar em conjunto com 
ele. Hoje desenvolvemos projetos que têm partes em  
CAPEX e outras soluções em OPEX, como por exemplo 
os projetos de Cloud onde alguns preferem avançar 
com soluções desse tipo”.
Entre as novidades apresentadas pela integradora, 

destaque para a solução de Playout na nuvem Chan-
nel Maker da wTVsion. “Esta solução permite descar-
tar altos investimentos em estruturas pesadas de TI 
e criar uma extensão na nuvem que permite, desde o 

início do projeto, que toda a infraestrutura esteja fo-
cada na produção de conteúdo. A tecnologia também 
permite uma gestão autônoma dos canais, importação 
de playlist a partir de sistemas de tráfego externos, 
controle de múltiplos canais e criação de alinhamen-
tos remotamente por acesso web”.
Na área de câmeras, a integradora lançou no SET 

EXPO, o Vantage Robotic Head, sistema de controle de 
câmeras robóticas da Vinten, que permite a utilização 
de diferentes fabricantes e garante uma ótima quali-
dade do movimento remoto, disse Garcia. n

O destaque da SNEWS no SET EXPO foi o lançamen-
to do DLine, uma solução de transmissão de vídeo 
ponta-a-ponta via redes IP não-dedicadas que permite 
transmitir HD em qualidade broadcast com conexão à 
internet de apenas 6 Mbps.
O nome do produto deriva do Direct Line, e “esta-

belece uma conexão ponta-a-ponta de baixa latência 
com Adaptive bitrate streaming (ABS) entre o dispo-
sitivo de captação que pode ser um smartphone ou 
uma câmera broadcast e a emissora. O principal é que 
não precisa um grande investimento em infraestrutura 
e redes”, explicou Eliezer Reis, gerente de Projetos da 
companhia à reportagem da Revista da SET.
O executivo disse que é uma solução que envolve har-

dware de baixo custo e software que realiza uma cone-
xão direta com o encoder via IP sem 
precisar de um link especifico. “A so-

lução é capaz de se manter conectada por tempo inde-
terminado garantindo uma recuperação rápida aos tra-
dicionais problemas de rede, fornecimento de energia, 
ou mesmo a inesperada troca de IP do equipamento”.
A empresa apresentou, ainda, o ANEWS, uma solução 

que permite integrar toda a redação e suas praças em 
tempo real, além de ser integrável com as soluções 
Playout, MAM, TP, GC e Closed Caption, disse Eliezer 
Reis. 
A aplicação permite o trabalho em equipe com um 

NRCS totalmente integrado que “garante a máxima 
qualidade, desde o início da produção do jornal até 
seu resultado final, e pode ser acessado por qualquer 
computador via Web ou Aplicativo Mobile. A solução 
permite que os usuários adicionem vídeos no seu es-
pelho diretamente do MAM”.
Reis disse que o sistema de jornalismo ANEWS permi-

te que o jornalista construa uma reportagem via Web 
ou por um aplicativo móvel. “Qualquer alteração feita 
no espelho do seu programa é automaticamente dispo-
nibilizada no sistema de teleprompter TPNEWS, elimi-
nando qualquer falha de sincronia. O TPNEWS funciona 
de forma sincronizada ou off-line, permitindo edições 
também diretamente no telemprompter”, explicou. n

Danilo Garcia (SEAL) 
disse à Revista da SET 
que as integradoras 
estão passando 
por um processo 
de transformação 
igual ao do mercado, 
por isso conhecer 
as necessidades 
e características 
do cliente se tornou 
fundamental

O DLine é redundante e escalável 
porque é uma solução de streamer 
que permite obter o máximo de banda 
entre as pontas de conexão, ajustando 
individualmente cada frame de vídeo 
para que se adeque a realidade da 
rede, a�rmou Eliezer Reis (SNews)
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Seal aposta em projetos híbridos com CAPEX e OPEX

SNews lança solução de transmissão IP no SET EXPO 

A Seal Broadcast&Content, integradora de sistemas 
e provedora de soluções para mídia e entretenimento, 
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cessidades se identificam com os produtos oferecidos 
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outra solução, o nosso objetivo é sempre ir atrás e 
oferecer o melhor”, disse à reportagem da Revista da 
SET o diretor de vendas da companhia Danilo Garcia.
Isso, explicou Garcia, porque “trabalhamos com pro-

jetos especiais em formato Turnekey que podem ser 
CAPEX ou OPEX, o que importa é entender a neces-
sidade do broadcaster e  trabalhar em conjunto com 
ele. Hoje desenvolvemos projetos que têm partes em  
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tos remotamente por acesso web”.
Na área de câmeras, a integradora lançou no SET 
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e redes”, explicou Eliezer Reis, gerente de Projetos da 
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xão direta com o encoder via IP sem 
precisar de um link especifico. “A so-

lução é capaz de se manter conectada por tempo inde-
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dicionais problemas de rede, fornecimento de energia, 
ou mesmo a inesperada troca de IP do equipamento”.
A empresa apresentou, ainda, o ANEWS, uma solução 

que permite integrar toda a redação e suas praças em 
tempo real, além de ser integrável com as soluções 
Playout, MAM, TP, GC e Closed Caption, disse Eliezer 
Reis. 
A aplicação permite o trabalho em equipe com um 

NRCS totalmente integrado que “garante a máxima 
qualidade, desde o início da produção do jornal até 
seu resultado final, e pode ser acessado por qualquer 
computador via Web ou Aplicativo Mobile. A solução 
permite que os usuários adicionem vídeos no seu es-
pelho diretamente do MAM”.
Reis disse que o sistema de jornalismo ANEWS permi-

te que o jornalista construa uma reportagem via Web 
ou por um aplicativo móvel. “Qualquer alteração feita 
no espelho do seu programa é automaticamente dispo-
nibilizada no sistema de teleprompter TPNEWS, elimi-
nando qualquer falha de sincronia. O TPNEWS funciona 
de forma sincronizada ou off-line, permitindo edições 
também diretamente no telemprompter”, explicou. n

Danilo Garcia (SEAL) 
disse à Revista da SET 
que as integradoras 
estão passando 
por um processo 
de transformação 
igual ao do mercado, 
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as necessidades 
e características 
do cliente se tornou 
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Playlist introduz sistema para rádios baseado na cloud e no uso de Apps

Projeto integra Optical Disc Archive e Media Portal

A Playlist apresentou a solução Aires Mobile Studio 
no SET EXPO, um sistema para o mercado de rádio 
que permite simplificar e potencializar Apps para ta-
blets e smartphones e da arquitetura cloud computer.
Hélida Carvalho, responsável de vendas da Playlist 

disse à reportagem que o conjunto de tecnologias 
contidas no Aires Mobile Studio “oferece significativos 

benefícios ao rádio. Primando pela simplicidade, o sis-
tema permite a qualquer pessoa, com um smartphone 
ou tablet, microfone USB e o APP do Aires produzir e 
transmitir uma programação completa brindando mais 
interatividade com transmissões de qualquer lugar: 
toda programação pode ser transmitida desde um es-
tádio de futebol, uma igreja, uma unidade móvel etc. 
Basta apenas ter uma conexão com a internet”.
A nova solução permite o gerenciamento do con-

teúdo com armazenamento, produção e controle do 
conteúdo em tempo real com a tecnologia cloud já 
que funciona “com um serviço cloud, que armazena 
todo conteúdo na nuvem, e um Portal web, onde é 
realizada toda produção da programação musical e 
comercial, baseado em tecnologia cloud”.
Assim, explicou Hélida, o APP Aires Mobile Studio 

pode ser utilizado nos smartphones e tablets para re-
produção da programação da rádio e sua transmissão; 
e o PP Airescast pode ser utilizado por repórteres, 
se agrega ao Aires Mobile Studio, complementando o 
ambiente de transmissão externa. n

A Media Portal em parceria com a VideoData, empresa 
integradora de sistemas, e a Sony do Brasil, anuncia-
ram durante a SET EXPO 2017 a realização do projeto 
para a TV Assembleia do Ceará, “o primeiro do Brasil a 
utilizar a integração entre a solução da Media Portal e o 
sistema de arquivamento da Sony, o ODA (Optical Disc 
Archive)”, explicou Fábio Tsuzuki, CEO da Media Portal.
Tsuzuki disse à reportagem da Revista da SET que 

“participar de projetos inovadores e buscar as melho-
res soluções para nossos clientes faz parte do DNA 
da Media Portal, e o projeto da TV Assembleia é um 
marco em nossa história”.
O projeto começou a ser desenhado no primeiro se-

mestre do ano quando a Assembleia Legislativa do 
Ceará iniciou o 
projeto de moder-
nização da emisso-

ra que visava à transmissão em padrão HD, e o geren-
ciamento dos acervos que até então eram arquivados 
em DVDs.
A parceria tecnológica entre a Apoio Técnico e a Vi-

deodata integrou o sistema Media Portal, e o arquiva-
mento passou a ser feito em Optical Disc Archive (ODA) 
da Sony, “permitindo maior segurança e robustez no 
arquivamento. Além do material produzido pela TV, o 
sistema também poderá ser expandido para arquivar 
as sessões plenárias”, explicou Rosalvo Carvalho.
Tsuzuki ressaltou que “a recuperação desses vídeos 

é facilitada através do uso de inteligência artificial 
aplicada em sistemas de análise inteligente de ví- 
deos. Todos os fluxos de produção passaram a ser em 
formato digital e muitos deles são gerenciados pelo 
Media Portal: arquivamento de material exibido, edi-
tado, e bruto para formação de um acervo stock shot; 
recuperação de conteúdo para reexibição, recuperação 
de conteúdo do stock shot; dentre outros fluxos”.
O sistema, disse o executivo, permite uma integração 

plena “online” da gestão de conteúdo com as ilhas de 
edição e o centro de exibição, porque “o Media Portal 
também opera de forma integrada com mecanismos 
de transcrição de voz para texto gerando a decupa-
gem do conteúdo automaticamente”. n
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SM Facilities lança modelo de OPEX no SET EXPO

Enensys exibe tecnologias de otimização e monetização de rede 
para DTT e cabo

Focada em empresas que buscam reduzir os custos 
para implantação da TV Digital, a companhia sediada 
em Curitiba lançou um modelo completo de OPEX para 
transmissão de sinal em seu estande no SET EXPO 
2017. “A gente garante a cobertura. Não há investi-
mento do radiodifusor. Transmitimos o sinal da emis-
sora e garantimos a cobertura SLA”, afirmou Sérgio 
Martines, diretor executivo da SM Facilities.

A empresa também faz projetos de engenharia, 
site acquisition e site survey, projetos e construção 
de sites, instalação e manutenção de equipamentos, 
além de treinamento e consultoria em gerenciamen-
to de projetos, segundo Martines. “A feira desse ano 
melhorou muito em relação aos anos anteriores e as 
pessoas estão nos procurando com projetos mais con-
cretos”, pontuou. n

O sistema de codificação, multiplexação e transmis-
são One Beam ISDB-T/Tb foi um dos destaques da em-
presa francesa no Expo Center Norte. “É uma solução 
que otimiza a distribuição e permite combinar DTH 
e DTT”, explicou Juan Pizarro, gerente da companhia 
para a América Latina. O sistema é composto pelo 
produto Tb-Gateway no headend e pelo Tb-Edge nos 

locais de transmissão, 
gerando sinal de BTS. 
“O BTS é composto 

de pacotes de stream 
de transporte MPEG-2 
de 204 bytes – o que 
exige adaptação a fim 
de transmiti-lo através 
da rede de distribuição 

– mas também requer uma largura de banda de stream 
de 32 Mbit/s, independentemente do número de ca-
nais ou serviços incluído, o que torna caro entregar 
conteúdo via satélite para headends de DTT. O One-
beam ISDBT/Tb permite usar um stream de transpor-
te (MPEG-2) padrão dentro da rede de distribuição, 
sem necessidade de equipamento proprietário para 
entregar e receber stream BTS. Os operadores podem 
monitorar facilmente serviços em toda a rede de distri-
buição graças ao sinal MPEG padronizado”, detalhou.
A Enensys também exibiu o recentemente lançado 

DTT Caster, que permite retransmitir sinal ISDBT/Tb 
fora do ar por meio de redes ASI e IP. “O DTT Cas-
ter permite a recepção do conteúdo de rede usando 
uma antena simples e, em seguida, gera novamente 
esse conteúdo em outra frequência. Isso proporciona 
a retransmissão de baixo custo e alta qualidade em 
uma rede”, complementou Pizarro. Em relação à feira, 
o representante da empresa francesa afirmou que os 
clientes chegaram com necessidades mais concretas e 
reais: “O nível dos projetos e dos contatos tem sido 
bom”, disse. n

“As pessoas 
estão nos 
procurando 
com projetos 
mais 
concretos”, 
a�rmou 
Sérgio 
Martines, 
em entrevista 
à revista 
da SET

Juan Pizarro, da Enensys, 
a�rmou que os  
clientes chegaram com 
necessidades mais 
concretas e reais ao Expo 
Center Norte este ano
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sem necessidade de equipamento proprietário para 
entregar e receber stream BTS. Os operadores podem 
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FOR-A apresenta nova linha de processadores

Nemal Electronics expõe conversores de mídia com controladores 
de câmeras 

A multinacional japonesa introduziu ao mercado 
brasileiro e latino-americano a sua nova geração de 
processadores FA 9600, que, segundo o engenheiro 
de vendas Ricardo Miliani, “oferecem conversão SDR
-HDR, interfaces 4K, IP e 2SI, frame rate converter 
linear e todas as outras funcionalidades do FA 9520”.  
Outra novidade exibida aos clientes no Expo Center 
Norte foi o frame rate converter MCC4K, um equipa-
mento que realiza a conversão de 50i, 60i, faz com-

pensação de mo-
vimento e também 
possibilita conver-
são SDR-HDR.

Em entrevista à Revista da SET na feira, Ricardo Mila-
ni destacou ainda o gerador de caracteres 3D ClassX, 
uma parceria da FOR-A com a empresa italiana ClassX. 
“É um produto que oferece conexão com mídias so-
ciais, pacotes para mais bundle e conexão thunderbolt 
de 90 esportes.” A expectativa de visitas foi superada 
no primeiro dia da feira, segundo ele, quando mais 
de 200 pessoas visitaram o estande da companhia. 
“O mercado está interessado nas nossas soluções por 
conta do switch-off analógico”, ressaltou. n

A companhia sediada em Miami, com escritório no 
Brasil em São Paulo, apresentou as duas versões da 
sua mais recente linha de conversores de mídia no 
Expo Center Norte. A linha CAVU chega com o modelo 
CAVU S8 (para três canais HD e 3G) e o modelo CAVU 
4K (para quatro canais HD e 3G). “É um produto flexí-
vel e compatível em termos de preço”, afirmou Valber 

Mascarenhas, re-
presentante comer-
cial da Nemal para 
o Brasil.
Além dos con-

versores de mídia, 
a Nemal apresen-
tou ainda a sua 

linha de cabos e 
conectores aos 
broadcasters bra-
sileiros. “O forte 
da empresa são 
os cabos perso-
nalizados. Nós 
fazemos também 
a montagem cer-
tificada e os pro-
jetos de cabea-
mento”, destacou 

Mascarenhas. O SET EXPO marcou uma nova etapa da 
constituição da empresa no Brasil, de acordo com o 
executivo, que acredita em uma retomada do mercado 
nos próximos anos por conta da digitalização do sinal 
de televisão brasileiro. n

“O mercado está 
interessado nas 
nossas soluções por 
conta do switch-o� 
analógico”, a�rmou 
Ricardo Milani, 
em entrevista 
à Revista da SET

Nemal inaugurou 
nova fase de sua 
constituição no 
SET EXPO 2017
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Válber Mascarenhas 
acredita em 
uma retomada  
do mercado nos 
próximos anos  
por conta  
da digitalização©
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YouCast apresenta solução de OTT e Vod

Nilko participa do SET EXPO pela primeira vez

Quem passou pelo estande da distribuidora e inte-
gradora YouCast pode conferir as soluções da compa-
nhia e de suas parceiras para os mercados de broad-
cast, Pay TV e IPTV. “Estamos trazendo para a feira os 
desenvolvimentos de nossos principais parceiros, com 
soluções voltadas às novas demandas da indústria 
por versatilidade e eficiência na geração, contribuição 
e distribuição de conteúdos”, afirmou Ricardo Araújo, 
gerente de vendas da marca, em entrevista à Revista 
da SET.
O destaque da empresa brasileira para o SET EXPO 

foi a plataforma Ucast, “uma solução de OTT e VoD em 
nuvem capaz de fornecer stream de vídeo, serviços 
live e serviços de WebTV para emissoras, igrejas, pro-
dutores de cinema e produtores de conteúdos diver-
sos. O objetivo da plataforma é suprir as necessida-
des dos espectadores por conteúdos especializados, 
a qualquer momento e em qualquer lugar”, explicou 

Araújo. “A feira foi bem movimentada, com um públi-
co interessado e bem especializado. Tivemos poucos 
curiosos”, acrescentou. n

A empresa de produção de racks e gabinetes out-
door paranaense, sediada em Pinhais (PR), exibiu os 
seus desenvolvimentos ao mercado brasileiro e lati-
no-americano. A Nilko atua na indústria broadcast há 
quatro anos, com dois focos: os racks indoor e as 
soluções para montagem de equipamentos outdoor 
com sistemas térmicos. “Trabalhamos com soluções 
customizadas para atender às demandas específicas 
dos nossos clientes”, afirmou Wagner Falat, gerente 
de produtos da companhia, em entrevista à Revista 
da SET.

Além do broadcast, os paranaenses também estão, 
há trinta e sete anos, nas áreas de informática e distri-
buição de energia, de baixa e média tensão, fabrican-
do e montando armários, bastidores, sub-bastidores, 
racks, painéis, gabinetes para computadores, cabine 
de alumínio com parede dupla para instalações outdo-
or, componentes metálicos estampados, puncionados, 
corte a laser, dobrados, soldados, pintados e/ou bicro-
matizados. “Estamos gostando bastante de participar 
do SET EXPO e já repassamos à nossa diretoria um 
feedback positivo em relação aos contatos realizados 
aqui na feira”, acrescentou Falat. n

Empresa de produção de racks e gabinetes outdoor 
sediada em Pinhais (PR) fez a sua “estreia” na maior feira 
de broadcast e novas mídias da América Latina

A YouCast está atenta aos novos hábitos 
dos consumidores, de acordo com Ricardo Araújo
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“Já repassamos à nossa diretoria um feedback positivo 
em relação aos contatos realizados aqui na feira”, 
destacou Wagner Falat
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“Já repassamos à nossa diretoria um feedback positivo 
em relação aos contatos realizados aqui na feira”, 
destacou Wagner Falat
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EiTV apresenta soluções para apoiar emissoras no switch-o�

Em sua décima primeira participação no SET EXPO, 
a empresa sediada em Campinas (SP) trouxe soluções 
para auxiliar as emissoras no processo de desligamento 
do sinal analógico de TV no Brasil. “São equipamentos 
e desenvolvimentos para veicular informações obriga-
tórias e auferir qualidade do sinal. Eles têm sido os 
responsáveis por mais de noventa por cento da procura 
que estamos recebendo aqui na feira”, pontuou Rodrigo 
Araújo, representante da EiTV, em entrevista à Revista 
da SET na tarde do segundo dia do evento. O EiTV Ins-
pector, equipamento que realiza a gravação e a análise 
de qualidade do sinal além da adequação às normas, foi 
uma das soluções em destaque, assim como o Inspec-
tor Box, que, de acordo com Araújo, “realiza verificação 
rápida com menor custo e resolve muitos problemas”.
A empresa também chegou à capital paulista apostan-

do muito na nuvem, com o EiTV Cloud, que possibilita 
VoD com a marca do cliente. “É uma solução ideal para 
clientes diversos, como igrejas, templos, e empresas 
dos setores educacional e corporativo”, argumentou. 
Outra novidade foi o EiTV CATV, um sistema de distri-
buição de sinal de TV desenvolvido para hotéis e outros 

empreendimentos que necessitem entregar conteúdo a 
muitos televisores. “A grande vantagem é não exigir um 
set-top box para cada aparelho, mantendo a opção de 
escolha da programação em cada televisor. O sistema 
pode utilizar o mesmo cabeamento RF que já estiver 
implantado e foi desenvolvido a partir da tecnologia 
exclusiva que a EiTV levou, como única fornecedora, 
para a Olimpíada Rio 2016”, ressaltou o executivo. n
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Yamaha exibe work�ow de pós-produção no SET EXPO
A multinacional japonesa demonstrou um workflow 

de pós-produção com a tecnologia Dolby Atmos em 
seu estande no Expo Center Norte. “É um sistema de 
pós-produção de áudio para produtoras de cinema e 
emissoras que une o nosso sistema de produção de 
áudio integrado Nuage controlando o software DAW 
(Digital Audio Workstation) Nuendo”, explicou Giulia-
no Quiqueto, consultor técnico da Yamaha, em entre-
vista à Revista da SET. 

Além do ecossis-
tema de pós-produ-
ção, a marca também 
exibiu o sistema de 
mixagem live QL5, 
que também utiliza 
tecnologia Dolby At-
mos, quatro novos 

modelos de caixas de som (HS, HS51, HS71 e HS81) 
que já vem com furações para montagem, e recei-
vers para o telespectador final, “todos com decodi-
ficador de áudio Dolby Atmos”, detalhou Quiqueto.  
A feira, em sua opinião, melhorou de 2016 para 2017.  
“Está mais cheia e com um público mais seleto e 
técnico”, disse. n
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“O movimento da feira está melhor esse ano”, a�rmou 
Rodrigo Araújo, em entrevista à Revista da SET 
no segundo dia do evento

Broadcasters em demonstração do novo work�ow 
de pós-produção da Yamaha
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Giuliano Quiqueto, 
consultor técnico  
da Yamaha, após  
entrevista à Revista  
da SET no estande da 
multinacional japonesa
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Solletec e Advanced HD apresentam trabalho em conjunto

A MGE Broadcast apresenta transmissores FM no SET EXPO 2017

A Solletec e a Advanced HD reforçaram a parceria en-
tre as companhias em mais uma edição do SET EXPO. 
Em entrevista à Revista da SET, o diretor de operações 
da Advanced HD e representante da Solletec em São 
Paulo, Jhonathan Mathias, lembrou que a Solletec faz 
a montagem e a integração para a Advanced HD. As 
companhias apresentaram uma unidade móvel fruto 
do trabalho em conjunto. “O nosso foco são as pro-
duções de eventos, oferecendo aos clientes projetos 
que se adequem às suas necessidades, com shelters 

de grande e pequeno porte, soluções de alimentador 
para antenas e sistemas de mastro telescópico, além 
da já tradicional linha de unidades móveis”, afirmou o 
representante das empresas.
Mathias pontuou ainda que o SET EXPO é sempre 

uma oportunidade de estreitar relações com os clien-
tes e fechar novas parcerias. “A feira esse ano nos 
proporcionou contatos com a Hitachi para futuros ne-
gócios, além do contato com clientes antigos, como a 
Globo, o SBT e a Bandeirantes”, destacou. n

A companhia aproveitou a migração AM/FM para ex-
pandir a sua linha de transmissores. Quem passou 
pelo estande da MGE pode observar equipamentos de 
quatro potências: 1.000W, 3.000W, 6.000W e 10.000W. 
Em entrevista à Revista da SET, a representante da 
companhia Rose Gaia afirmou que a MGE está “sur-
fando a onda” da migração. “Aumentou muito a nossa 
demanda, mas, depois dessa ‘onda’, vamos nos voltar 
às soluções para TV, com equipamentos que oferecem 
robustez, eficiência e confiabilidade”, disse. 

Outras duas novidades 
apresentadas ao mercado 
no SET EXPO 2017 foram a 
linha de transmissores de 
TV Digital ISDB-Tb e o sis-
tema de áudio profissional 
MGE Acoustic. A nova linha 
de transmissores HDTV 
será composta por três po-

tências: o modelo TVD125, com 125Watts; o mode-
lo TVD250, com 250Watts; e o modelo TVD500, com 
500Watts. A MGE afirma que as principais caracterís-
ticas dos transmissores são a pré-correção adaptativa 
digital, saídas e entradas analógicas para telemetria, 
duas entradas ASI comutáveis via telemetria, operação 
MFN e SFN, módulos amplificadores Doherty concebi-
dos com alta eficiência, e GPS interno com entradas e 
saídas de 1PPS. n

Gustavo Moraes, 
gerente comercial da 
Solletec, ressaltou que 
a linha de gabinetes 
outdoor da companhia 
é 100% nacional, 
“com sistema de ar 
condicionado também 
desenvolvido pela 
empresa, o que melhora 
o preço e facilita 
na hora de realizar 
a manutenção” 

Rose Gaia a�rmou que a MGE 
Broadcast está surfando a 
onda da migração AM/FM ©
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Teleponto se torna distribuidor da Shure no Brasil

EAD/SejaDigital marca presença com estande na feira

O SET EXPO marcou o início da parceria entre a 
Shure e a Teleponto no mercado brasileiro, conforme 
explicou Antônio Pereira Neto, diretor da companhia 
brasileira, em entrevista à Revista da SET. “A Shure 
montou escritório no Brasil e a Teleponto se tornou 
distribuidora oficial da marca norte-americana para o 
país, junto com outras integradoras, passando a dis-
tribuir microfones totalmente digitais.” 
Um dos destaques no estande da integradora brasi-

leira, sediada em Santo André (SP), foi justamente o 
microfone digital Anxient, da Shure, lançado na NAB- 
Show em abril deste ano e pela primeira vez exposto 
ao mercado brasileiro. “O SET EXPO marca também, 

então, a entrada do Anxient no Brasil, um microfone 
100% digital que oferece um número maior de mi-
crofones em um mesmo ambiente, por possuir qua-
tro canais e duas antenas. É capaz de cobrir a área 
de um campo de futebol sem utilizar fios. A Globo-
sat já utilizou esses microfones, que chegam a custar  
55 mil reais, no Rock in Rio 2017”, afirmou Neto. Ou-
tro destaque no estande da integradora e distribuido-
ra brasileira foi o painel de intercom digital sem fio 
Roameo, da RTS. “É o primeiro ano que não se fala 
só em transmissor. Com a mudança no espectro, as 
pessoas estão procurando mais microfones e equipa-
mentos sem fio”, acrescentou. n

A EAD (Entidade Administrativa do Processo de Re-
distribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV) 
também esteve presente na maior feira de broadcast e 
novas mídias da América Latina. “A nossa participação 
aqui é institucional. Podemos falar com fornecedores, 
definir reuniões e tirar as dúvidas dos radiodifusores. 
Estar com um estande aqui no SET EXPO facilita muito 
esse contato”, ressaltou Fernando Gomes, gerente de 
gestão e planejamento de remanejamento na EAD.
A entidade é uma organização não-governamental e 

sem fins lucrativos responsável por operacionalizar a 
migração do sinal analógico para o sinal digital da te-
levisão aberta no Brasil. Também tem como objetivos 
aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os 
canais nas frequências e garantir a convivência sem 
as possíveis interferência dos sinais da TV e 4G após 
o desligamento do sinal de TV analógico. n

Participação no SET EXPO 
foi importante para tirar as 
dúvidas dos radiodifusores, 
segundo Fernando Gomes
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 “Com a mudança no espectro, as pessoas estão 
procurando mais microfones e equipamentos sem �o”, 
a�rmou Antônio Pereira Neto, da Teleponto
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O SET EXPO marcou o início da parceria entre a 
Shure e a Teleponto no mercado brasileiro, conforme 
explicou Antônio Pereira Neto, diretor da companhia 
brasileira, em entrevista à Revista da SET. “A Shure 
montou escritório no Brasil e a Teleponto se tornou 
distribuidora oficial da marca norte-americana para o 
país, junto com outras integradoras, passando a dis-
tribuir microfones totalmente digitais.” 
Um dos destaques no estande da integradora brasi-

leira, sediada em Santo André (SP), foi justamente o 
microfone digital Anxient, da Shure, lançado na NAB- 
Show em abril deste ano e pela primeira vez exposto 
ao mercado brasileiro. “O SET EXPO marca também, 

então, a entrada do Anxient no Brasil, um microfone 
100% digital que oferece um número maior de mi-
crofones em um mesmo ambiente, por possuir qua-
tro canais e duas antenas. É capaz de cobrir a área 
de um campo de futebol sem utilizar fios. A Globo-
sat já utilizou esses microfones, que chegam a custar  
55 mil reais, no Rock in Rio 2017”, afirmou Neto. Ou-
tro destaque no estande da integradora e distribuido-
ra brasileira foi o painel de intercom digital sem fio 
Roameo, da RTS. “É o primeiro ano que não se fala 
só em transmissor. Com a mudança no espectro, as 
pessoas estão procurando mais microfones e equipa-
mentos sem fio”, acrescentou. n

A EAD (Entidade Administrativa do Processo de Re-
distribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV) 
também esteve presente na maior feira de broadcast e 
novas mídias da América Latina. “A nossa participação 
aqui é institucional. Podemos falar com fornecedores, 
definir reuniões e tirar as dúvidas dos radiodifusores. 
Estar com um estande aqui no SET EXPO facilita muito 
esse contato”, ressaltou Fernando Gomes, gerente de 
gestão e planejamento de remanejamento na EAD.
A entidade é uma organização não-governamental e 

sem fins lucrativos responsável por operacionalizar a 
migração do sinal analógico para o sinal digital da te-
levisão aberta no Brasil. Também tem como objetivos 
aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os 
canais nas frequências e garantir a convivência sem 
as possíveis interferência dos sinais da TV e 4G após 
o desligamento do sinal de TV analógico. n

Participação no SET EXPO 
foi importante para tirar as 
dúvidas dos radiodifusores, 
segundo Fernando Gomes
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 “Com a mudança no espectro, as pessoas estão 
procurando mais microfones e equipamentos sem �o”, 
a�rmou Antônio Pereira Neto, da Teleponto
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Teletronix apresenta dois lançamentos no SET EXPO

Há 21 anos no mercado de radiodifusão, a compa-
nhia apresentou duas novidades em 2017: um novo 
Codec de áudio via IP para FM (modelo AIL-100) e 
uma nova linha de transmissores de TV Digital Doherty 
de baixo custo, a UBX Line, que chega custando 30% 
menos do que a versão anterior. “Melhoramos o cus-
to de produção dessa nossa solução para atender às 
emissoras que não realizaram o switch-off”, explicou 
Bruno Faria, coordenador de marketing da empresa, 
em entrevista à Revista da SET. Os transmissores de 

TV Digital Doherty UBX Line possuem entre 100W e 
5KW e são concebidos com amplificadores em topo-
logia Doherty e transistores BLF888E, com eficiência 
superior à 30% e 52% de eficiência no módulo de 
potência. 
O Codec IP modelo AIL-100 foi desenvolvido para 

trabalhar no conceito “easy-to-use” (fácil de usar).  
O equipamento destina-se a transferir um conteúdo 
de áudio do estúdio de transmissão para um trans-

missor em outro local 
físico e pode ser confi-
gurado para funcionar 
como simples ou full-
duplex. “É capaz de 
transmitir para um único 
ou para vários destinos 
e transmitir e receber o 
fluxo em vários destinos 
mesmo se o dispositivo 
estiver localizado atrás 
de um gateway”, sina-
lizou Faria. Em sua opi-
nião, o SET EXPO 2017 
foi a melhor feira dos 
últimos anos em volume 
de negócios. “O movi-
mento do estande foi 
bem acima do esperado. 
Fechamos mais de 600 
mil reais em vendas só 
aqui, além dos contatos 
futuros”, disse, na tarde 
do último e terceiro dia 
da feira. n

 “O movimento do estande foi bem acima do esperado. 
Fechamos mais de 600 mil reais em vendas só aqui”, 
a�rmou Bruno Faria
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A Teletronix apresentou duas novidades em 2017: 
um novo Codec de áudio via IP para FM (modelo AIL-100) 
e uma nova linha de transmissores de TV Digital Doherty 
de baixo custo (UBX Line)
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A Teletronix apresentou duas novidades em 2017: 
um novo Codec de áudio via IP para FM (modelo AIL-100) 
e uma nova linha de transmissores de TV Digital Doherty 
de baixo custo (UBX Line)
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Empresas chinesas 
participam do SET EXPO 2017

SET Expo                                                Fotoreportagem

fotos: Gabriel Cortez e Fernando Moura

De olho no mercado latino-americano, companhias marcaram 
presença na maior feira de broadcast e novas mídias do hemisfério 
Sul. Saiba quem são e o que esperam os players chineses 
nesta fotorreportagem especial da Revista da SET

A Pulierde  
– empresa  
com cerca de 
100 funcionários 
sediada  
em Shenzhen, 
a quarta cidade 
mais populosa e 
economicamente 
desenvolvida da 
China – oferece 
soluções de 
smart TV box, 

chrome cast e microfones com caixa de som bluetooth ao 
mercado. A companhia esteve no SET EXPO pela primeira 
vez em 2017, em busca de parceiros e novos negócios no 
Brasil e na América Latina. “Queremos observar como o 
mercado brasileiro vai receber os nossos produtos. Viemos 
para o SET EXPO para saber como vai ser essa receptividade 
e procuramos um representante para fazer a importação das 
nossas soluções”, a�rmou Wang Wei, gerente da companhia, 
em entrevista à Revista da SET 

Em sua terceira participação no SET EXPO, a Shenzhen GoldenStar – também sediada na Zona Econômica Especial chinesa  
de mais de 11 milhões de habitantes – exibiu as suas soluções para set-top-boxes ISDBT e DVB-S2, além de smart TV boxes  
para Android com Quad-core de 64 bits. “O Brasil é um mercado muito grande. Estamos aqui para checar as possibilidades  
do mercado”, frisou Mike Tang (de branco nas fotos), diretor da ShenZhen Golden Star
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A Telikou, empresa sediada em Beijing, oferece sistemas 
de intercom wireless full duplex e sistemas IFB, sistemas 
intercom de �bra ótica, audio monitors, audio mixers, cabos, 
teleprompters e iluminação para estúdio. A Seegma distribui 
os produtos da companhia no Brasil. “Fechamos com eles em 
nosso primeiro ano no SET EXPO”, destacou Elliot Xu, gerente  
de vendas da Telikou, em entrevista à Revista da SET

“O mercado brasileiro nos traz excelentes oportunidades  
de negócios. A gente vem ao SET EXPO já há dois anos  
para que a indústria nos conheça e, sobretudo, porque 
queremos expandir a nossa atuação para a América Latina”, 
acrescentou Xu

 “Nós queremos vender os nossos produtos no Brasil para as 
operadoras de telecomunicações, como a Vivo, a TIM e a Claro. 
O SET EXPO é mais voltado para o broadcast, ainda assim, está 
sendo uma oportunidade interessante para nós em virtude da 
não realização da feira da ABTA (Associação Brasileira de TV 
por Assinatura)”, explicou Jason Bai, representante da CastPal, 
empresa fabricante de set-top-boxes sediada em Beijing  
e atualmente com 300 funcionários 

“O Brasil é um mercado interessante para nossas vendas, por 
ser um país amplo”, a�rmou Lancy Ouyang, diretora de vendas 
da Winstar na América do Sul. Com escritório no Paraguai 
e fábrica na China em Shenzhen, a companhia produz 
receptores digitais DVB-S2, ISDB-T e ATSC, smart TV boxes e 
cabos HDMI
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A Reako também participou do SET EXPO pela primeira 
vez nesta edição da feira. Com 530 funcionários, a empresa 
sediada em Shenzhen comercializa set-top-boxes ISDB-T  
e receptores híbridos para Android no mercado brasileiro.  
“Nós estamos buscando ampliar os nossos contatos com  
as grandes lojas de varejo no Brasil”, a�rmou Young Gui,  
gerente de vendas da Reako

Fundada em 1993,  
a Gospell fabrica 
set-top-boxes, 
LNBFs e antenas 
Dish, fornecendo 
esses produtos  
para operadoras  
como a Claro, a Sky 
e a Oi no Brasil. 
A companhia 
emprega  
300 engenheiros, 
1.300 funcionários  
e 400 gerentes 

“Temos poucos clientes na América Latina que oferecem os nossos produtos 
e, pelo potencial do mercado, acreditamos que seja importante expandirmos 
a nossa atuação por aqui”, a�rmou Jack Dong, gerente geral da New Glee, 
fabricante de set-top-boxes e soluções de IPTV e OTT, também sediada  
em Shenzhen, no Sul da China

“A nossa produção  
anual de set-top-boxes 
chega a 20 milhões  
de unidades, 15 milhões 
de LNBFs e quatro 
milhões de antenas 

Dish”, ressaltou Liu 
Yubin, em entrevista  

à Revista da SET
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A Coship atua no mercado brasileiro fornecendo soluções  
de set-top-box e OTT set-top-box para operadoras  
de telecomunicações como a Embratel e a Claro.  
“Nós fornecemos todos os tipos de soluções, desde o head-end 
até a entrega do produto �nal”, destacou Ryan Xu, representante 
da companhia. A Coship possui fábricas em Shenzhen e 
Nantong, as quais empregam mais de mil funcionários  
e 500 pro�ssionais de pesquisa e desenvolvimento (R&D). 
“Estamos há dezenove anos no mercado e, atualmente, 
possuímos uma capacidade fabril de 20 milhões de unidades  
por ano”, acrescentou Xu (à direita na foto)

“A América do Sul é um mercado novo para nós”, destacou 
Sabrina Shek, gerente de vendas da ST Video, fabricante  
de gruas de câmera, baterias e video links wireless sediada 
em Shenzhen

Em 2017, a empresa chegou ao seu terceiro 
ano expondo no SET EXPO.  
“Já vendemos aproximadamente  
20 mil dólares em produtos aqui”, 
acrescentou Sabrina, em entrevista  
à Revista da SET no terceiro dia da feira, 
enquanto fechava uma venda  
para a operadora de telecomunicações 
carioca Yipi Telecom

“Compramos um spider doly  
e um soft track”, explicou  

Ricardo Carvalho, representante  
da Yipi Telecom (no centro, de preto)
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Congresso SET EXPO 
analisa novos entornos 
de rede e o SET Innovation 
Zone desbrava o mercado

Congresso SET                                   

por Fernando Moura* e Gabriel Cortez em São Paulo

Nesta edição da Revista da SET, finalizamos o resumo completo 
dos principais momentos da 29ª edição do Congresso de Tecnologia 
do SET EXPO. O evento debateu as tendências para mídia com mais 
de 1.400 congressistas e 200 palestrantes em cerca de 50 painéis 
que compuseram o maior congresso de engenharia e novas mídias 
da América Latina 
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IP e novas aplicações se efe-
tivam no mercado de sa-
télites 
O painel “Soluções de 

próxima geração para TVs, OTTs e 
VODs com IP via satélite” expôs as no-
vidades do mercado satelital em um 
contexto de crescente utilização das 
novas tecnologias IP para transmissão 
de áudio e vídeo. A sessão foi mo-
derada pelo vice-diretor da Regional 
Sudeste da SET, Cristóvam Nascimen-
to. A mudança do conceito de aluguel 
de MHz para prestação de serviços 
em Mbit/s, Mbytes e outros possíveis 
modelos de negócios e de condições 
contratuais também foram discutidos 
por representantes das principais ope-
radoras de satélite no mercado. 
Jurandir Pitsch, vice-presidente de 

vendas da SES, lembrou que, em maio 
deste ano, a empresa criou uma divi-
são específica para vídeo, com 900 
profissionais. “Uma das razões dessa 
mudança é justamente tentar enten-
der o que os usuários dos nossos 
clientes estão buscando. Temos traba-
lhado cada vez mais com os ecossiste-
mas IP, e estamos nos transformando 
cada vez mais em uma empresa de 
vídeo IP, e não mais apenas de MHz, 
apesar de o satélite continuar sendo o 
nosso negócio principal”, disse.
A SES trabalha com mais de 60 saté-

lites no mundo e opera em 130 países. 
“Em termos de vídeo, transmitimos 
mais de sete mil canais de televisão. 

São dois braços na SES Video, um de 
serviços satelitais, que estão cada vez 
mais migrando para o IP, e outro de 
contribuição e distribuição terrestre, 
que ainda é muito importante para 
nós. Apoiamos os organismos que 
desenvolvem os padrões do sistema 
UHD e percebemos uma dificuldade 
de nossos clientes para criar ecos-
sistemas em UHD. Vários operadores 
de TV a cabo nos Estados Unidos já 
estão operando com o nosso ecossis-
tema e estamos trazendo essa tecno-
logia para o Brasil. A SES faz todo o 
investimento para fazer a injeção dos 
canais para a região”, destacou. 
Outra solução que a companhia 

desenvolve é uma plataforma de 

VoD híbrida. Pitsch explicou que os 
conteúdos são enviados já dublados 
ou legendados para a plataforma da 

SES em Munique, na 
Alemanha, e a própria 
SES instala as ante-
nas e faz a gerência de 
rede, trabalhando por 
assinantes, a partir de 
um software desenvol-
vido pela divisão SES 
One, uma das divisões 
da empresa. 
Ricardo Calderón, di-

retor comercial da Eu-
telsat do Brasil, apresentou a frota 
global de satélites da companhia e 
destacou que a empresa vai lançar 
mais quatro satélites nos próximos 
anos. O executivo mostrou ainda 
duas novas aplicações desenvolvidas 
pela Eutelsat em um mercado que se 
transforma: um LNB que oferece ca-
nal de retorno com uma antena pe-
quena que recebe e transmite peque-
nos sinais; e uma solução dedicada 
para dispositivos móveis que realiza 
stream em HLS e Dash. O sinal, no 
caso desta segunda aplicação, pode 
ser transmitido no padrão aberto 
ou fechado e protegido com DRM.  
“O conteúdo sob demanda é trans-
mitido via satélite e storage local-
mente. É uma aplicação que já está 
sendo utilizada na Europa e mostra 
como o IP está sendo usado para 
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“Temos trabalhado  
cada vez mais com os 
ecossistemas IP, e estamos 
nos transformando cada vez 
mais em uma empresa  
de vídeo IP, e não mais 
apenas de MHZ, apesar  
de o satélite continuar 
sendo o nosso negócio 
principal”, afirmou Jurandir 
Pitsch (SES)

Ricardo Calderon (Eutelsat) 
explicou como é possível 
desenvolver soluções 
de transmissão em IP 
para impulsionar 
a utilização de satélites
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transmitir vídeo via satélite. O merca-
do iTV é um dos mais conservadores 
do mundo, mas o IP está chegando 
e estamos precisando nos adequar 
a isso. As necessidades dos nossos 
clientes estão mudando e nós tam-
bém”, afirmou Calderón.
Edio Gomes, diretor técnico opera-

cional da Hispamar Satélites, pon-

tuou que o mercado realmente está 
se transformando com a internet 
das coisas, o IP e outras demandas. 
“Mas, junto com essas transforma-
ções, surgem alguns mitos. O de que 
o VoD substituiria a TV linear é o 
primeiro deles. Quem assiste Game 
of Thrones sabe que isso não é ver-
dade. O VoD complementa a Tv Li-

near. O segundo mito 
é que a segunda tela 
estaria substituindo a 
TV. Na verdade, quem 
usa a tecnologia móvel 
está assistindo mais a 
TV Linear, enquanto o 
público conservador 

continua assistindo em outras telas. 
Um terceiro mito se refere à qualida-
de, que continua sendo importante, 
como mostra a pesquisa da Ericsson. 
O último mito é que os millenialls 
não assistem TV linear. Eles assis-
tem de tudo, inclusive TV Linear. Um 
evento esportivo não tem como fu-
gir da TV linear, o que também ficou 
comprovado na Ericsson Consumer 
Lab 2016. O novo paradigma então 
inclui sistemas híbridos, multitela e 
vídeos com qualidade”, ponderou. 
Mauro Wajnberg, diretor geral da 

Telesat Brasil, mostrou como a com-
panhia enxerga o futuro em IP e 
lembrou que as estatísticas indicam 
que 80% do tráfego da internet será 
vídeo nos próximos anos. “Está claro 
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O painel “Soluções de próxima geração para TVs, OTTs e VODs com IP via satélite” expôs as novidades do mercado satelital 
em um contexto de crescente utilização das tecnologias IP para transmissão de áudio e vídeo
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Marcio Brasil (Intelsat) 
analisou as inovações de 
contribuição com vídeo IP 
em multi-redes e com isso, 
como simplificar 
as operações de vídeo 



Gravando Confiança 

A gravação é sempre estressante, podendo 
ter somente uma oportunidade.

O Ki Protect proporciona tranqüilidade, 
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energia ou remoção acidental de mídia 

durante a gravação, os quadros já codificados 
são preservados e recuperáveis.

Ki Protect Alta taxa de quadros 4K / UltraHD
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transmitir vídeo via satélite. O merca-
do iTV é um dos mais conservadores 
do mundo, mas o IP está chegando 
e estamos precisando nos adequar 
a isso. As necessidades dos nossos 
clientes estão mudando e nós tam-
bém”, afirmou Calderón.
Edio Gomes, diretor técnico opera-

cional da Hispamar Satélites, pon-

tuou que o mercado realmente está 
se transformando com a internet 
das coisas, o IP e outras demandas. 
“Mas, junto com essas transforma-
ções, surgem alguns mitos. O de que 
o VoD substituiria a TV linear é o 
primeiro deles. Quem assiste Game 
of Thrones sabe que isso não é ver-
dade. O VoD complementa a Tv Li-

near. O segundo mito 
é que a segunda tela 
estaria substituindo a 
TV. Na verdade, quem 
usa a tecnologia móvel 
está assistindo mais a 
TV Linear, enquanto o 
público conservador 

continua assistindo em outras telas. 
Um terceiro mito se refere à qualida-
de, que continua sendo importante, 
como mostra a pesquisa da Ericsson. 
O último mito é que os millenialls 
não assistem TV linear. Eles assis-
tem de tudo, inclusive TV Linear. Um 
evento esportivo não tem como fu-
gir da TV linear, o que também ficou 
comprovado na Ericsson Consumer 
Lab 2016. O novo paradigma então 
inclui sistemas híbridos, multitela e 
vídeos com qualidade”, ponderou. 
Mauro Wajnberg, diretor geral da 

Telesat Brasil, mostrou como a com-
panhia enxerga o futuro em IP e 
lembrou que as estatísticas indicam 
que 80% do tráfego da internet será 
vídeo nos próximos anos. “Está claro 
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O painel “Soluções de próxima geração para TVs, OTTs e VODs com IP via satélite” expôs as novidades do mercado satelital 
em um contexto de crescente utilização das tecnologias IP para transmissão de áudio e vídeo
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Marcio Brasil (Intelsat) 
analisou as inovações de 
contribuição com vídeo IP 
em multi-redes e com isso, 
como simplificar 
as operações de vídeo 
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que o futuro é o IP, por isso, fomos 
discutir quais as melhores soluções 
de transporte. O satélite tradicional 
geoestacionário tem as suas vanta-
gens e os seus custos, como a ca-
pacidade limitada. Um satélite geo 
consegue transportar 2 GB, enquan-
to um HTS nos possibilita entre 20 
e 100 GB/s, oferecendo muito mais 
capacidade com pouco investimento 
a mais. Agora, um passo além na efi-
ciência são os satélites de órbita bai-
xa, uma constelação de satélites que 
orbitam ao redor da terra em torno 
de 1000 Km de altitude do globo.  
A capacidade desses sistemas é con-
tada em TB/s.”
Os satélites LEO (Low Earth Orbit) 

apresentam uma latência menor do 
que os geoestacionários, segundo 
Wajnberg. “Para determinadas aplica-
ções, isso é muito vantajoso. A nos-
sa constelação cobre qualquer área a 
qualquer momento, com alta capaci-
dade, o que não quer dizer que co-
bre o globo todo o tempo todo. São 
satélites de altíssimo throughput, 
baixo custo, conectividade global a 
qualquer lugar e a qualquer momen-
to, plug-and-play, e segurança, pois 
se um satélite falha, outro o subs-
titui. É um alternativa que mistura 
órbita inclinada e órbita polar. São 

200 satélites em órbita inclinada (In-
clined LEO) e 91 satélites em órbita 
polar (Polar LEO). Os beams podem 
ser fixos ou móveis, o que possibilita 
cobertura simultânea de mais de um 
satélite na mesma região. Os termi-
nais remotos exigem antenas com 
capacidade para trackear mecanica-
mente ou eletronicamente. Estamos 
lançando dois protótipos para testes 
de conceito”, lembrou.
William Hemmings, diretor da Ro-

mantis Brasil, apresentou o projeto 
da companhia para transmitir conte-
údo via LTE broadcast. O executivo 
mostrou o projeto sobre múltiplos 
canais de esporte trafegando via sa-
télite até as ERB´s das operadoras 
de telecom, a partir de onde trafe-
gam até o usuário final através da 
rede LTE Broadcasting que, na opi-
nião de Hemmings, é adequada e 
concebida para trafego de vídeo com 
baixíssima latência. “A ideia é que o 
cliente possa selecionar a câmera em 
que gostaria de assistir determinado 
lance da partida. A tecnologia LTE 
broadcasting permite que televisores 
com placa LTE acessem os conteú-
dos, ou mesmo através de tablets e 
smartphones”, acrescentou.
Geraldo Cesar de Oliveira, gerente 

de produto da Star One, frisou que 

a indústria de satélite passa, sim, 
por um momento muito especial, 

não só sob o pon-
to de vista de apli-
cação, mas também 
do ponto de vista de 
tecnologia. “Quan-
do a gente fala de 
IP e de novas ten-
dências, falamos em 
comportamento de 
consumidor, de no-

vas tecnologias, mas sobretudo de 
legado. Trabalhar com IP é difícil, 
mas, ao mesmo tempo, excitante.  
As novas aplicações serão em IP, sim, 
mas também não podemos deixar de 
atender os clientes que possuem ou-
tras necessidades”, ponderou. A ten-
dência, na opinião do palestrante, 
são os satélites híbridos. “Na hora 
de decidir se investir em GEO Híbri-
do, Geo HTS, MEO ou LEO, é impor-
tante pensar no custo de fabricação, 
no custo de lançamento, do seguro, 
mas também, do segmento terra. 
Precisamos também acompanhar as 
necessidades dos nosso clientes de 
compressão de vídeo por exemplo, 
pensando em novas modulações 
aliadas à técnicas de compressão 
mais vantajosas”, argumentou.

Melhores práticas e novas 
fronteiras do vídeo OTT
A palestra moderada por Jose Sa-

lustiano Fagundes, CEO da HXD OTT 
Solutions, deixou claro que o audio-
visual está mudando, e tanto que 
“entre 2010 e 2017, mais de 200 
plataformas de vídeo OTT foram lan-
çadas na América Latina e o Brasil, 
que já ocupa o 7º lugar em visuali-
zação de vídeos online e ainda pos-
sui espaço para crescer”, afirmou o 
executivo, quem reforçou que isto, 
tornou a região em um dos princi-
pais mercados para este segmento, 
com a presença de players locais e 
internacionais.
No painel foram apresentados o 

status atual de desenvolvimento, as 
melhores práticas e as novas fron-
teiras tecnológicas, como o uso das 
tecnologias de computação cogniti-

46   REVISTA DA SET  |  Nov/Dez 2017

“As novas aplicações serão 
em IP, sim, mas também 
não podemos deixar  
de atender os clientes  
que possuem outras  
necessidades”, ponderou 
Geraldo Cesar de Oliveira 
(StarOne)
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va. Para Fagundes, as mudanças no 
consumo audiovisual são notórias e 
reveladoras, o que falta é que “nas 
operadoras se entregue uma experi-
ência e não apenas uma biblioteca 
de conteúdos”, porque “a TV está 
se transformando, mas continuamos 
apaixonados por ela. De todas as for-
mas é preciso mudar as formas de 
produzir e criar conteúdos audiovi-
suais”.
Zalkind Lincoln, IBM Global Markets 

Technical Leader, afirmou que os da-
dos gerados pelo consumo de mídia 
“estão crescendo rapidamente em 
volume, variedade e complexidade. 
Esses dados digitais podem ser o 
ativo mais valioso que a indústria 
possuí” por este motivo, é cada vez 
mais necessário que as empresas co-
mecem a pensar em “uma computa-
ção cognitiva que permite alavancar 
os insights escondidos em todos es-
ses dados e fazê-los úteis em desco-
bertas, suporte à decisão e modos 
de interação com clientes”.
Masaru Takeshi, Advanced R&D De-

partment, NHK Engineering System 
Inc. and  NHK Science & Technolo-

gy Research 
Laboratories, 
ap resen tou 
o “Panorama 
do Hybridcast 
no Japão”, o 
primeiro sis- 
tema do mun- 
do em HTML5 

com Integração Boradcast-Broad- 
band (IBB), que segundo o executivo, 
desde o seu lançamento comercial 
em 2013, “mais de cinco milhões de 
receptores de TV foram implantados 
no Japão, e há mais de 20 emissoras 
oferecendo serviços por Hybridcast”. 
Isso porque o “Hybridcast é capaz de 
oferecer diversos serviços, incluindo 
segunda tela e VOD / streaming. Re-
centemente, o padrão MPEG-DASH 
está sendo usado para fornecer con-
teúdo audiovisual através da Inter-
net. No Hybridcast, a entrega de con-
teudo em MPEG-DASH é padronizada 
pelo uso da técnica chamada Source 
Media Extension (MSE) que é um 
conjunto de APIs em JavaScript. Um 
software chamado “dashNx” foi de-
senvolvido para usá-lo em TVs onde 
os recursos de sistema são bastante 
limitados. “DashNx” pode ser usado 
em smartphones ou tablets, o que 
permite que os prestadores  ofere-
çam seus serviços em segunda tela”.
O executivo da televisão pública 

japonesa afirmou no Congresso SET 
EXPO que “o sistema permite uma 
seleção flexível de conteúdo, geran-
do publicidade direcionada e relação 
de conteúdos similares”.
Na palestra “construindo uma pla-

taforma brasileira de OTT de vídeo”, 
Luiz Bannitz Guimaraes, diretor de 
Conteúdo e Negócios do Looke apre-
sentou as lições aprendidas para 
criar e posicionar o Looke, uma pla-
taforma brasileira lançada em 2015, 
no mercado de serviços de OTT de 
vídeo. 
Guimarães disse que o mercado 

esta em experimentação e desenvol-
vimento, e que a plataforma Looke 
tem hoje mais de 10 mil títulos em 
catálogo, organizados em 19 catego-
rias, com uma base de aproximada-

mente 600 mil usuários que acessam 
a plataforma por SVOD e TVOD para 
aluguel ou compra de vídeos. Atual-
mente promove ações para se con-
solidar entre o público brasileiro e 
para expandir seu serviço na América 
Latina.
“Nosso streaming é adaptativo, 

como na Netflix. Como a banda larga 
é ruim no Brasil, oferecemos também 
a opção offline, na qual você baixa o 
conteúdo no WIFI e assiste offline”, 
contou e reforço que “o serviço tem 
de ser impecável, evoluir e ter foco 
no usuário”.
O diretor de plataformas digitais do 

Globo.com, Marcello Azambuja, disse 
aos presentes que os lives streamin-
gs da empresa, sendo que o primei-
ro foi o do Big Brother Brasil, foram 
um grande desafio “em 2002. Em 
2003, lançamos o primeiro OTT do 
Brasil, o Globo Media Center, e em 
2005 transmitimos a final da NBA. 
Em 2010, na Copa do Mundo, o site 
fez pela primeira vez a transmissão 
em HD. E em 2014 fizemos o primeiro 
live stream com multicâmeras. Hoje, 
já temos conteúdo 4K disponível no 
Globo Play”, contou.
Já o Coordenador Centro Interdis-

ciplinar em Tecnologias Interativas 
da USP, Marcelo Zuffo, afirmou que 
“OTT é simplesmente uma TV com 
um computador dentro”. O mercado 
de TV cresce 1% ao ano e o de TV 
online, 25%. Percebemos que a ge-
ração dos millennials praticamente 
abandonou a ideia de assistir TV em 
tela grande, migrando para os smar-
phones. A gente não sabe se esse 
comportamento vai mudar quando 
eles crescerem”. 
Zuffo ressaltou que no Brasil a TV 

ainda é um meio massivo para o 
consumo de mídia, independente de 
idade, gênero, escolaridade ou ren-
da, que 60% do público jovem uti-
liza redes sociais nos smartphones 
enquanto assistem TV, e que 64% 
dos brasileiros conectados à internet 
assistem TV ao mesmo tempo que 
usam redes sociais. “Digitalizamos a 
TV para ter espectro para banda lar-
ga móvel”, concluiu.
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“As pessoas querem participar 
dos programas e não mais 
só assisti-los”, afirmou Lucas 
Cabo (à direita), gerente  
de negócios da Flowicks,  
uma das dez empresas  
participantes da SIZ em 2017 
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Imersão e engajamento 
no SET Innovation Zone
As experiências imersivas e o enga-

jamento foram os conceitos definido-
res do SET Innovation Zone (SIZ) em 
2017. A startup Flowicks foi uma das 
dez empresas que receberam des-
taque no pavilhão do SIZ na maior 
feira de broadcast e novas mídias da 
América Latina. “A Flowicks é uma 
plataforma de marketing digital e 
engajamento para grupos de mídia 
se conectarem com a audiência via 
redes sociais”, explicou Victor Ma-
chado, gerente da companhia para o 
mercado brasileiro. 
A interação do público pelo Twitter 

no programa MasterChef, da Ban-
deirantes, é um dos cases mais re-
presentativos do grupo. “A grande 
sacada da nossa solução é que ela 
permite exibir conversas e interação 

em tempo real, com possibilidade 
de enquetes e votações. As pesso-
as querem participar dos programas 
e não mais só assisti-los”, afirmou 
Lucas Cabo, gerente de negócios da 
Flowicks, em entrevista à Revista da 
SET. A empresa argentina, com escri-
tórios no Brasil em São Paulo e no 
Rio de Janeiro, foi uma das dez star-
tups selecionadas pela SET para o 
Desafio SETup 2017. 
Uma comissão julgadora selecionou 

as dez empresas com base em crité-
rios técnicos pré-definidos pelos or-
ganizadores do Desafio. A Beenoculus 
foi outra das dez startups que con-
correram ao Desafio SETup 2017 e ex-
puseram as suas soluções no SET In-
novation Zone. A empresa desenvolve 
software e hardware para conteúdos 
em VR 360. “A gente atua com a edu-
cação imersiva em primeira pessoa 

através de realidade virtual e realida-
de aumentada”, explicou Rawlinsson 
Terrabuio, cofundador da Beenoculus. 
“O nosso foco é a educação. É um 
novo meio para colaboração, uma for-
ma imersiva de aprender.”
O SET Innovation Zone (SIZ) é um 

programa de fomento à inovação e 
às novas tecnologias. A iniciativa é 
permanente, aberta à sociedade e 
visa produzir conhecimento, atualiza-
ção profissional e incentivo ao em-
preendedorismo na cadeia produtiva 
do audiovisual brasileiro, principal-
mente os novos negócios denomina-
dos startups. O SIZ é composto por 
várias ações, sendo a principal delas 
o Desafio SETup, no qual empresas 
startups voltadas para o audiovisual 
concorrem entre si para ter a chance 
de receber total orientação da SET, 
em parceria com o Sebrae, além de 
participarem da Feira SET EXPO, onde 
estiveram em contato com potenciais 
compradores e clientes. “A SET Ino-
vation Zone é a materialização de um 
trabalho que a SET desenvolve onli-
ne. É um projeto que cresce a cada 
dia, em um mercado de tecnologia e 
inovação que está sempre à frente”, 
destacou Edson Macheenzy, curador 
da SIZ, no Expo Center Norte. n

Com colaboração da equipe 
de comunicação da SET
Fernando Moura é professor Doutor 
do Centro de Linguagem 
e Comunicação (CLC) 
da PUC Campinas
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dez empresas que receberam des-
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chado, gerente da companhia para o 
mercado brasileiro. 
A interação do público pelo Twitter 

no programa MasterChef, da Ban-
deirantes, é um dos cases mais re-
presentativos do grupo. “A grande 
sacada da nossa solução é que ela 
permite exibir conversas e interação 

em tempo real, com possibilidade 
de enquetes e votações. As pesso-
as querem participar dos programas 
e não mais só assisti-los”, afirmou 
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Flowicks, em entrevista à Revista da 
SET. A empresa argentina, com escri-
tórios no Brasil em São Paulo e no 
Rio de Janeiro, foi uma das dez star-
tups selecionadas pela SET para o 
Desafio SETup 2017. 
Uma comissão julgadora selecionou 

as dez empresas com base em crité-
rios técnicos pré-definidos pelos or-
ganizadores do Desafio. A Beenoculus 
foi outra das dez startups que con-
correram ao Desafio SETup 2017 e ex-
puseram as suas soluções no SET In-
novation Zone. A empresa desenvolve 
software e hardware para conteúdos 
em VR 360. “A gente atua com a edu-
cação imersiva em primeira pessoa 

através de realidade virtual e realida-
de aumentada”, explicou Rawlinsson 
Terrabuio, cofundador da Beenoculus. 
“O nosso foco é a educação. É um 
novo meio para colaboração, uma for-
ma imersiva de aprender.”
O SET Innovation Zone (SIZ) é um 

programa de fomento à inovação e 
às novas tecnologias. A iniciativa é 
permanente, aberta à sociedade e 
visa produzir conhecimento, atualiza-
ção profissional e incentivo ao em-
preendedorismo na cadeia produtiva 
do audiovisual brasileiro, principal-
mente os novos negócios denomina-
dos startups. O SIZ é composto por 
várias ações, sendo a principal delas 
o Desafio SETup, no qual empresas 
startups voltadas para o audiovisual 
concorrem entre si para ter a chance 
de receber total orientação da SET, 
em parceria com o Sebrae, além de 
participarem da Feira SET EXPO, onde 
estiveram em contato com potenciais 
compradores e clientes. “A SET Ino-
vation Zone é a materialização de um 
trabalho que a SET desenvolve onli-
ne. É um projeto que cresce a cada 
dia, em um mercado de tecnologia e 
inovação que está sempre à frente”, 
destacou Edson Macheenzy, curador 
da SIZ, no Expo Center Norte. n
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A visão da comunicação para o futuro do broadcasting 
e das novas mídias

A sessão “A visão da comunicação para o futuro do  
broadcasting e das novas mídias” é uma parceria entre a 
Revista da SET e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) 
que ocorre há cinco anos no Congresso SET EXPO.  
“O objetivo é mostrar aos broadcasters e engenheiros 
como os professores e a academia trabalham com os 
fenômenos da televisão e do rádio em um ambiente 
de convergência de mídias e de transformações merca-
dológicas, culturais, tecnológicas e sociais”, introduziu 
o professor do curso de Jornalismo da Universidade 
Anhembi Morumbi, e editor-chefe da Revista da SET, 
Fernando Carlos Moura, o moderador do painel. 

O broadcast tem muito tempo de vida, na opinião do 
professor, mesmo em um contexto de aceleração da 
convergência e de avanço da banda larga. “A banda lar-
ga está mudando o conceito com o qual trabalhamos, 
mas ainda é um recurso �nito. A televisão continua ten-
do uma importância superlativa com grandes eventos 
como a Copa do Mundo e a Olimpíada, mas as novas mí-
dias funcionam também a partir deste conceito: os anti-
gos consumidores, como disse Henry Jenkins, eram pre-
visíveis. Os mais jovens, são menos. Nós, no broadcast, 
precisamos tentar vislumbrar, então, a convergência a 
partir de seus três eixos básicos: o conjunto de mídias 
envolvidas no processo, os suportes, e os conteúdos e 
seus consumidores”, ponderou.

Francisco Machado Filho, professor 
dos cursos de Jornalismo e Rádio e TV 
da Unesp e diretor da televisão da uni-
versitária da instituição, a TV Unesp, 
apresentou o trabalho de pesquisa e 
inovação realizado pela emissora, se-
diada Bauru, no interior do estado de 
São Paulo. “Além de trabalharmos com 
os conteúdos televisivos, por ser uma 
emissora universitária, também temos 
como função e objetivo as pesquisas. 
Em um contexto de convergência mi-
diática, utilizamos o Ginga como uma 
ferramenta inclusiva. Se não fôssemos 
uma emissora universitária, talvez não 
tivéssemos essa preocupação. Mas, para 
famílias como as dos os usuários do Pro-
grama Bolsa Família, acreditamos que o 
Ginga ainda tenha potencial de inclu-
são”, destacou.

Renato Tavares Júnior, coordenador do curso de Radio 
e TV da Universidade Anhembi Morumbi e professor 
da Faculdade Cásper Líbero, acredita que as emissoras 
precisam estimular o uso do Ginga, disponibilizando ao 
telespectador, por exemplo, fotos exclusivas de determi-
nada gravação de cena (como uma cena de uma festa 
de uma novela). “A Globo chegou a personalizar o Gin-
ga, mas será que isso é interessante? São decisões que 
as emissoras precisarão tomar para não deixar de fora o 
que acontece nas redes sociais”, ponderou. 

Na opinião de Tavares, o próprio conceito de televisão 
�cou difuso nos últimos anos, sobretudo quando se 

s

Em painel realizado no SET EXPO 2017, acadêmicos brasileiros da área de pesquisa em Comunicação analisaram 
as mudanças na cadeia de produção audiovisual e radiofônica brasileira e discutiram os desa�os da academia 
e do mercado frente às transformações tecnológicas
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pensa na programação das emissoras. “Muita gente já 
tem condenado o conceito de grade de programação, 
mas, o que é veiculado pela TV tradicional ainda é res-
ponsável por mais de 50% da audiência. Saímos de uma 
limitação técnica para a TV ao vivo e migramos para um 
momento em que esse tipo de conteúdo se torna uma 
estratégia de continuidade do veículo. Há, também, um 
aumento da média diária de consumo de televisão no 
Brasil e, em 2016, por exemplo, a televisão �cou com 
53% do bolo publicitário no país.”

Álvaro Bufarah, coordenador do curso de Pós-gradua-
ção em Produção Executiva e Gestão da FAAP, foi convi-
dado para abordar a convergência no rádio e lembrou 
que o veículo ainda é a mídia mais consumida no Brasil. 
“Falamos de uma série de tecnologias, mas o rádio ainda 
é a única mídia que chega a quase todo o país. Em algu-
mas regiões e pequenas cidades em que a tecnologia 

não se faz presente, ele ainda é utilizado para oferecer 
recados simples à população”, lembrou. 

Os brasileiros consomem, em média, quatro horas de 
programação radiofônica por dia, segundo o professor, 
mas as novas tecnologias estão mudando as formas 
como as pessoas interagem e os radiodifusores preci-
sam se atentar a isso, pensando em um rádio multipla-
taforma. “O rádio multiplataforma é o futuro, um rádio 
que seja convergente, com múltiplos formatos e conteú-
dos, possibilitando uma maior participação do ouvinte. 
O ouvinte do rádio sempre foi interativo, desde quando 
as pessoas mandavam cartas às emissoras e aos anun-
ciantes. Também é preciso trabalhar com audiências de 
vários níveis, pensando na cauda longa. É preciso maior 
investimento em pessoal, aproximação com as univer-
sidades, absorver a mudança de conteúdos, melhorar a 
interação entre veículos parceiros e players e aprimorar 
as formas de gestão. Uma revisão das leis trabalhistas e 
da lei da radiodifusão brasileira também é fundamental. 
Além disso, o investimento em pesquisas e a capacita-
ção dos gestores também devem ser prioridades nas 
emissoras e na academia”, pontuou. 

A universidade precisa se abrir ao mercado e o mer-
cado precisa se abrir à universidade, na opinião de Bu-
farah. “Essa barreira entre ambos não facilita para nin-
guém. Muitas vezes, por um rito, um pro�ssional não 
pode ir a uma banca, por exemplo. Falta no Brasil um 
planejamento estratégico para que a universidade e o 
mercado estejam trabalhando em conjunto”, disse.

O professor Willians Balan, também da Unesp, con-
cordou com Álvaro Bufarah e a�rmou que, na área de 
comunicação, os cursos parecem estar formando mais 
pro�ssionais para serem críticos do que para atende-

rem ao mercado. “A partir do 
momento que a universidade 
e o mercado se unirem, vai ser 
muito mais vantajoso para os 
alunos e para a sociedade.” As 
di�culdades para alterar a legis-
lação e os projetos pedagógicos 
dos cursos também foram men-
cionadas por Balan. “A quantida-
de de pro�ssões que surgiram 
também deve ser considerada 
neste contexto de convergência, 
sobretudo quando pensamos 
nas emissoras de rádio e televi-
são. A SET é um espaço em que 
essa discussão poderia ser reto-
mada, para que haja avanço nas 
nomenclaturas das funções de 
acordo com a evolução das tec-
nologias”, ponderou. n

Acadêmicos brasileiros da área de pesquisa em Comunicação analisaram 
as mudanças na cadeia de produção audiovisual e radiofônica brasileira

Renato Tavares 
Junior lembrou  
que a TV tradicional 
ainda é responsável 
por mais de 50% 
da audiência
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O
Congresso SET EXPO passa, a cada ano, por 
renovações, e notamos nas últimas edições 
que deixou de ser apenas Broadcast & Cable 
e se tornou Content & Media Technology Tra-

de Show and Conference. Por meio de diversas pales-
tras em diferentes áreas e tipos de conteúdos, como 
Cloud Computing, Big Data, Câmeras 360º e Drones, o 
evento passou a representar um congresso de Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações. Aproveito para 
compartilhar alguns assuntos relevantes com relação 
ao tema Regulatório e Normatização.
O processo de switch-off da faixa dos 700 MHz no 

Brasil está acelerado com expectativas do desligamen-
to das demais capitais para o fim do próximo ano, 
de modo que o foco do espectro mude para a faixa 
dos 600 MHz. Banda que em outros países, como por 
exemplo, os Estados Unidos, já foi leiloada e destina-
da aos serviços de telefonia móvel. 
Existe uma forte pressão e tendência no mundo para 

que essa faixa seja destinada à telefonia, entretanto, 

o Diretor de Planejamento de TV/Espectro da ABERT 
Paulo Ricardo Balduino questiona a real necessidade 
da utilização e demanda excessiva da banda pela tele-
fonia móvel (Figura 1).
Um detalhe importante é que não existem estudos 

que indicam a necessidade de ocupação dos 600 MHz 
para futuras tecnologias. No resto do mundo, os ser-
viços da faixa 470-960 MHz serão tema no encontro 
WRC-23 organizado pelo ITU-R, restando cinco anos 
para definição dos serviços que serão mantidos na 
faixa da região 1 (Europa, África e Austrália). O ITU-R 
também tem promovido a utilização de outras faixas 
do espectro para os atuais e novos serviços, sendo 
que será abordado no encontro WRC-19 (Figura 2). 
Na palestra realizada pelo Superintendente de Ou-

torga e Recursos da Anatel Vitor Elísio Góes De Olivei-
ra Menezes (Figura 3), o processo de regulamentação 
técnica de radiodifusão passa, no momento, por pro-
cessos de revisão. Assim como a destinação de radio-
frequência da faixa para o SARC está prevista para o 

por Paulo Esperante

Congresso SET Expo      “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET”

A incógnita sobre o futuro
do espectro
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primeiro semestre de 2018 e a Regulamentação para 
utilização do espectro ocioso (White Spaces) de for-
ma dinâmica nas faixas VHF e UHF tem previsão para 
o segundo semestre de 2018 além da atualização da 
norma dos serviços de TV. 
Apesar do sistema Mosaico da Anatel ter apresentado 

melhorias, ele ainda não possui solução para os casos 
de projetos que apresentam a altura do nível médio do 
terreno (HNMT) superior a 400 metros. O Superinten-
dente comentou que irá estudar e propor uma solução 
para o caso.

Com relação ao processo de migração do AM para FM 
foi apresentado no congresso o indicador de 70% con-
cluído a inclusão de canais no plano básico (Figura 4). 
Segundo o Diretor de Rádio da ABERT, André Cintra, 
uma solução alternativa para inclusão de canais de rá-
dio na faixa atual seria a redução da classe de certos 
canais, o que possibilitaria a alocação de novos canais. 
No entanto, em alguns casos, dificilmente os radiodifu-
sores irão aceitar a redução da classe de seus serviços.
A questão da harmonização das classes ou mesmo 

potências de operação talvez possa ser um dos temas 
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Figura 1 – Destinação do espectro 600 MHz Figura 2 – Destinação do espectro 600 MHz

Atividades da Anatel 
para destinação da faixa 
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abordados por meio da SET ou ABERT, para propor-
cionar segurança e garantias aos empresários da ra-
diodifusão. É importante ressaltar que esse grupo de 
estudos não tem relevância apenas para os serviços 
de rádio, mas também pode atuar em outros serviços 
dentro da Radiodifusão utilizando o espectro de modo 
mais eficiente.
Outro assunto discutido nas palestras da Migração 

do Rádio AM e a Revisão do Regulamento Técnico foi a 
faixa do FM estendido. A banda visa operar de 76 – 88 
MHz, no entanto, segundo André Cintra a mesma ainda 
não foi atribuída, pois necessita passar de seis ações 
da Anatel para destinação da faixa estendida as quais 
estão descritas a seguir:

1.   Criar um processo de alteração de 
regulamentação;

2.  Com base no decreto presidencial 
e na portaria do Ministério fazer 
um informe detalhado expondo os 
motivos pelos quais o uso da faixa 
atual de FM tem que ser alterada. 
Preparar uma resolução;

3.  Esse processo vai para a Procu-
radoria para ser avaliado judicial-
mente;

4.  Em seguida, segue para o Conse-
lho da Anatel que vai aprovar a 
Consulta Pública de alteração da 
regulamentação;

5.  Depois dos comentários, essa Con-
sulta Pública volta ao Conselho da 
Anatel, passando antes pela Pro-
curadoria;

6. Destinação da Faixa.
Todavia, alguns dispositivos já possibilitam a recep-

ção da faixa estendida, alterando a região de opera-
ção do radio FM, como por exemplo, Japão (Figura 5). 
Segundo o palestrante Caue Franzon, Gerente de Pro-
jetos da RBSTV/Rádios, também foram apresentadas 
uma minoria de receptores do mercado que possuem 
a faixa implementada. Isto se deve ao fato da faixa 
ainda não estar regularizada, de modo que a indústria 
de receptores realize investimento e comercialização.
O espectro é sempre um tema que gera curiosidade, 

pois é por meio dele que é possível viabilizar ou não 
muitas tecnologias ou serviços. Até o momento, mui-
tas questões ainda são incógnitas, mas não se pode 
deixar de manifestar ideologias, mesmo que sejam 
contrárias a algumas tendências, pois a cada batalha 
são obtidas novas conquistas e conhecimentos, seja 
com a vitória ou perda. n

Paulo Guedes Esperante traba-
lha na RFS, no departamento 
de Projetos e Serviços. Formado 
em engenharia elétrica e mes-
trado em Engenharia Elétrica de 
Telecomunicações pelo Depar-
tamento de Engenharia Elétri-
ca da Escola de Engenharia da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2012 e 2015, 
respectivamente. Trabalhou no departamento de enge-
nharia expansão e rede do SBT de 2012 à 2015. Tem 
atuação nas áreas de radiodifusão (produção), estudos 
de sistemas de transmissão de televisão digital, mi-
croondas e comunicações via satélite. Contato: paulo.
esperante@rfsworld.com / pauloesperante@gmail.com
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Figura 4 – Situação da migração do AM para o FM

Figura 5 – Regiões ITU-R, Faixa estendida no Japão
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Quando falamos de Realidade Virtual (VR), ain-
da existem muitas incertezas, principalmente 
quando pensamos na viabilidade para pro-
dução de conteúdo. Na maioria das vezes os 

questionamentos são sempre os mesmos: Será que 
temos mercado para isso? Vamos conseguir produzir 
conteúdos relevantes e de qualidade? Como baratear 
este tipo de produção? A Realidade Virtual não será 
uma moda passageira? 
Confesso que essas eram algumas das minhas dúvi-

das também, para mim, a Realidade Virtual não era tão 
real assim, não era algo de fácil acesso e nem muito 
atrativa em termos de conteúdo. Foi por este motivo 
que resisti um pouco em entrar na palestra “Fazendo 
a Realidade Virtual (VR) uma Realidade!”, realizada no 
congresso SET EXPO 2017. Todas as minhas dúvidas 
sobre a viabilidade do VR eram, de fato, as dúvidas de 
praticamente todos os que estavam naquela sala, que 
por sinal, estava lotada.
Para iniciar a palestra, a moderadora Daniela Sou-

za, diretora de Marketing SET/SVP/AD Digital, fez um 
questionamento para todos que estavam lá: “Quem 
acredita em um mercado de Realidade Virtual?”, quase 
nenhuma mão foi levantada, estávamos praticamente 

todos incrédulos sobre 
o tema. A partir disso, 
os palestrantes tive-
ram a “difícil” missão 
de convencer a todos 
ali, que sim, a VR é 
real, cada vez mais 
acessível e de quali-
dade.
O palestrante Marcos 

Alves, diretor de Ven-
tures na YDreams Glo-
bal, frisou que a Rea-
lidade Virtual é uma 
tecnologia muito nova 
que está dentro de um 
mercado de grande 
transformação, e essas 
mudanças acabam ge-
rando incertezas, mas 
que nos possibilitam 
muitas descobertas e 
possibilidades, além 

de ser uma tecnologia que mais nos aproximas do 
corpo e das sensações humanas. Muitas empresas 
estão investindo nessa tecnologia para deixá-la cada 
vez mais agradável e sem efeitos colaterais para o 
espectador.
Renato Citrini, gerente de Marketing de Produto da 

Samsung, mostrou os avanços da tecnologia de Reali-
dade Virtual através do utilização de óculos Gear VR e 

por Gabe Quinteiro
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da câmera Gear 360, onde aumentaram a tecnologia e 
baratearam o custo, ficando mais acessível para con-
sumo, tanto para produtores de conteúdo como para 
simples consumidores. Ele mostrou o que a tecnologia 
de VR pode ajudar em uma sociedade, como os tra-
tamentos para medos e fobias, através de imagens e 
situações transmitidas através do Gear VR.
Além disso, mostrou que a Realidade Virtual pode ser 

utilizada como ferramenta de inclusão, apresentando 
exemplo de um dos projetos da Samsung, o “Teatro 
para todos os ouvidos”, onde surdos puderam assistir 
uma peça de teatro através do Gear VR, assistindo o 
espetáculo com legenda e com isso fazendo com que 
a experiência de ir a um teatro fosse única. 
Por fim, Ricardo Laganaro, diretor da O2 filmes, ex-

plicou o mercado de Realidade Virtual dentro de gran-

des produções audiovisuais, 
segundo ele, os produtores de 
conteúdos não podem pensar 
somente na tela plana, temos 
poucos conteúdos artísticos em 
VR e poucas pessoas interessa-
das em fazer. Quem quiser en-
trar nesse mercado, não pode 
pensar que produzir um con- 
teúdo em Realidade Virtual 
será da mesma maneira de uma 
produção comum, é uma nova 
maneira de produção, onde as 
mudanças devem acontecer na 
narrativa do projeto, mas nada 
disso vai adiantar se não fizer-
mos conteúdos relevantes. Não 
adianta colocar uma câmera 

360 em ambientes sem pensar na narrativa, ela é ne-
cessária em qualquer tipo de conteúdo audiovisual e 
não seria diferente em relação ao VR.
A Realidade Virtual tem como objetivo ajudar, aproxi-

mar e entreter pessoas, aos poucos vamos entenden-
do como utilizá-la. A aposta é que em menos de cinco 
anos ela já seja uma realidade na nossa sociedade, 
sendo assim, precisamos deixar as amarras sobre Rea-
lidade Virtual de lado, as produções de conteúdo nor-
mais não estão ameaçadas e não serão substituídas, 
produções em VR serão apenas mais uma maneira pro-
duzir narrativas, hoje em dia, não cabe mais pensamos 
somente em uma maneira de produzir o audiovisual, 
temos a possibilidade de seguir diversos caminhos e 
um não anula o outro.
A tecnologia está crescendo, cada vez mais. Para 

ter possibilidades, temos que sair das nossas caixas, 
pensar nas próximas gerações, que já não consomem 
conteúdos como antigamente. Essa geração quer ter 
um leque de alternativas de entretenimento e cabe a 
nós, produtores de conteúdos, oferecer para as pesso-
as todos os tipos de experiências. Temos que aceitar e 
estudar cada vez mais a Realidade Virtual e com isso 
analisarmos a melhor maneira dela entrar nos lares 
com produções e narrativas de qualidade. n

Gabriele Quinteiro é formada 
em Rádio e TV pela Universida-
de Metodista de São Paulo, pós 
graduanda em Produção Executi-
va e Gestão de TV na FAAP. Atua 
no mercado de audiovisual há 
11 anos. Atualmente é assistente 
de executiva na O2 filmes. 

Contato: gabequinteiro@gmail.com
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Ricardo Laganaro (O2) a�rmou que é preciso avançar 
para uma nova narrativa
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por Fernando Moura, em Amsterdã

A edição  
do 50° aniversário 
do IBC,  
em Amsterdã, 
mostrou o que 
parece ficar mais 
claro: a indústria 
audiovisual e,  
essencialmente, 
os players  
tecnológicos estão 
se transformando 
em provedores  
de serviços  
e o investimento 
será cada vez  
menor em Capex 
e maior em Opex

IBC celebra os seus 
primeiros 50 anos 
olhando para o futuro 
do broadcast

A
capital da Holanda, Ams-
terdã, recebeu um número 
recorde de profissionais do 
mundo audiovisual para a 

50a edição do IBC, o segundo maior 
evento de engenharia de televisão 
do globo. Em 2017, foram 57.669 os 
visitantes chegados de mais de 170 
países que caminharam os 15 pavi-
lhões do Centro de Exposições RAI, 
durante os seis dias do evento.

No evento foi possível ver soluções 
para todo o ecossistema audiovisu-
al que claramente está em expansão 
– foram mais de 1700 as empresas 
expositoras – com tecnologias que 
incluíram a Social TV, OTT, VR, AR, 
Cloud, IP, Bots e 5G, e até encontrar 
robôs com inteligência artificial.
Entre as palestras do Congresso foi 

possível vislumbrar que os principais 
caminhos do audiovisual no mundo 

passam pela convergência de mídias e 
tecnologia, onde será necessário criar 
e redescobrir não só novas narrativas, 
mas também tecnologias de produção. 
Assim, parece que a tecnologia conti-
nua sendo fundamental, mas cada vez 
mais o consumidor tem importância e 
até relevância no processo. E não só, 
“em 2020, 95% do conteúdo produzi-
do deve estar online”, afirmam alguns 
estudos apresentados em Amsterdã. n
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Uma das atrações do IBC Future Zone 2017 (Pavilhão do Futuro) foi o Smart AV Tunnel, uma nova forma de ver TV. 
Um dispositivo que pode permite projetar imagem em quatro dimensões mudando a forma de assistir TV

No IBC Future Zone 2017 uma TV holográ�ca fez que milhares de broadcasters se posicionassem frente ao dispositivo 
da Novaline – empresa holandesa – que promete mudar o conceito de assistir TV já que não precisaríamos mais de um suporte 
�xo para isso, a TV se projeta no ar – com um projetor Panasonic PT-DZ21K2 Evo – e as imagem são imersivas por serem 
produzidas por um sinal holográ�co
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Destaque para a captação em 8K do Carnaval do Rio 
de Janeiro 2018 produzido pela Globo em conjunto 
com a NHK em um Crystal LED Display System gigante 
no estande da Sony no IBC 2017
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Sony lançou no IBC 2017 a câmera UHC-8300, primeiro 
equipamento em 8K para produções ao vivo da companhia 
japonesa, com qualidade de imagem (7680 × 4320), três sensores 
e 1.25-inch, com HDR para S-Log3 e Hybrid Log Gamma (HLG) 
que suporta ITU-R BT.2020
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A EVS lançou um novo conceito no IBC 
2017, com dois novos produtos baseados 
em tecnologia IP  podem fazer  
a diferença. O X-ONE ou também  
chamado de All in One, é uma solução 
que permite controlar até seis (6) câmeras 
no switcher, controlar áudio e adicionar 
grá�cos em um teclado touch screen  
que pode ser customizado.  
O outro, uma matriz, o S-Core Master,  
um controlador para redes IP que permite  
o gerenciamento de �uxos SDN  
(Software-De�ned Network), nodos  
e monitoramento de sinais com interface 
ponto a ponto

Alfredo Cabrera (VP de Vendas para Latam) e Sebastien 
Verlaine (Global Marketing & Communications Manager) 
consideram que os novos produtos de EVS levam 
a companhia a outros mercados

A nova câmera AU-EVA1 5.7K, da Panosinic chega ao mercado 
com um sensor Super 35mm com resolução 5.7K (5720x3016), 
Dual Native ISO, gravação 4K 4:2:2 com 10BITS em formato 
AVC-HD até 400mb/s de RAW. As lentes tem montagem EF 
Mount. Tem saída 6G-SDI
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Globo é premiada no IBC Award 2017

O paper que ganhou o prêmio de melhor trabalho 
cientí�co apresentado no Congresso IBC 2017, que 
se realiza junto com a feira, obteve o galardão pela 
inovação da sua temática. O paper: “Big Data for data 
journalism, enhanced business analytics and video re-
commendation at Globo” foi redigido por um grupo de 
engenheiros da TV Globo  - Marcelo Souza, João Cas-
tellani, Daniel Monteiro e Carlos Octávio Quieroz e foi 
apresentado no IBC Conference: Truth, Trust &Transfor-
mation.

Entre as principais conclusões do paper está o fato 
de que o data journalism pode ser muito importante 
para o jornalismo moderno, uma vez que “analisar in-
formações jornalísticas é uma atividade complexa”. 
Com o Data Journalism, na opinião de Marcelo Souza, 
“podemos obter informações em poucos segundos”, 
informações “relevantes que podem ser utilizadas pela 
equipe jornalística da empresa”.

O executivo brasileiro acredita que o Big Data veio para 
�car e que “é mais do que uma tecnologia”, é uma for-
ma de trabalhar e pensar as empresas de radiodifusão 

Marcelo Souza, diretor de tecnologia de Media Digital da Globo, recebeu o prêmio como melhor “paper” 
do Congresso no Big Screen Room no RAI, em Amsterdã 

Marcelo Souza (Globo) participou do painel Beyond Traditional Broadcast - What  next for de Industry? no espaço 
thefuture.tv durante o IBC 2017
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Marcelo Souza (Globo) durante a apresentação do paper: 
“Big Data for data journalism, enhanced business 
analytics and video recommendation at Globo” 
no IBC Conference: Truth, Trust &Transformation
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na atualidade. Para Souza, a tecnologia pode ser usada 
para oferecer feedback e e�ciência na produção, e, para 
isso, é necessário “separar o joio do trigo”. O que a Globo 
tem feito, de acordo com o executivo, é trabalhar com 
um “mix de produtos e ferramentas de open source” para 
assim escolher o que pode ser experimentado, onde e 
como e, antes de escolher qualquer um, testar suas fun-
cionalidades para ver quais se adaptam melhor a cada 
necessidade.

Falando de Big Data no jornalismo, Souza a�rmou que 
é um recurso em avaliação e disse que está sendo usa-
do em jornalismo para avaliar informações e tendências. 
Por este motivo o grupo que comanda na Globo criou 
uma arquitetura de referência para obter “Data” em jor-
nalismo que parte de um conceito de informação públi-
ca – utiliza informações públicas – que são introduzidas 

em uma plataforma de analise criada 
pela emissora que obtêm informações 
em poucos segundos, já que pode 
analisar nesse período uma semana 

de informações. Souza disse que o work�ow criado já 
processa uma meia de “250Gb de informação e pode 
oferecer informações, entre elas criar infográ�cos que 
representem o acontecido em uma semana no país”, e 
tudo em “7 segundos”.

Outra das utilidades apresentadas por Souza no IBC 
foram as denominadas “recomendações de vídeo” utili-
zadas para oferecer conteúdos aos assinantes do Globo 
Play que são baseadas em NLP (Natural Language Pro-
cessing). Ainda foi apresentado o motor de analise para 
redes sociais implementando o NLP para processar as 
informações e obter “os mais falados” e os “mais vistos” 
para determinar dessa forma “a relevância dos produtos 
e conteúdos da empresa”. Para �nalizar, Souza disse que 
“informação é poder”, por isso, este tipo de análise pode 
ajudar a democratizar as informações. n
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A Presidente da SET, Liliana Nakonechnyj, esteve presente na apresentação de  Marcelo Souza
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Artigo

por Roberto Menezes

A
Globo de Recife iniciou em 2014 a construção 
da sua Nova Sede, localizada na Rua da Auro-
ra, centro da cidade. Projeto grandioso e de-
safiador, em meio à crise que estava prestes a 

instaurar-se. Embora um prédio totalmente novo, seria 
um projeto de migração, onde seriam transferidos to-
dos os ativos da antiga sede, localizada em Olinda, no 
Morro do Peludo, para o novo prédio.
A equipe da Tecnologia, sempre atenta à evolução do 

mercado broadcast, iniciou os estudos do IP. Mesmo 
esta tecnologia ainda estando em desenvolvimento, a 
equipe conseguiu mostrar à direção que não seria váli-
do ter uma infraestrutura em Banda Base na Nova Sede 
de Recife. E, com isso, a Globo de Recife transformou 
um projeto de transferência em um pioneirismo, tor-

nando-se a primeira emissora da América Latina com 
o fluxo em IP.
Foram traçadas algumas premissas ao projeto, associa-

das aos benefícios de se ter uma infraestrutura totalmente 
em IP. Como Recife seria uma nova emissora, a princi-
pal premissa era que a infraestrutura estivesse preparada 
para o futuro, apta a trabalhar com qualquer padrão, for-
mato de vídeo, que venha a surgir. Para não ocorrer o que 
aconteceu no passado, onde na migração do analógico 
para o digital os Broadcasts tinham que substituir toda a 
infraestrutura das emissoras, trocando além dos equipa-
mentos todo o cabeamento. Assim também acontecia nas 
migrações do SD (Standard Definition) para o HD (High 
Definition). Com isso, optou-se por fazer todo o cabea-
mento entre salas técnicas e operacionais em fibra óptica.

Nova Sede da Globo 
em Recife: Tudo em IP
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Padrões
No início dos estudos o padrão para video over IP 

ainda estava em desenvolvimento, ainda não existia 
um padrão realmente consolidado no mercado, além 
de muitos fornecedores trabalhando com formatos 
proprietários. A interoperabilidade não era premissa 
dentre eles, o que ia de encontro à proposta da solu-
ção IP.
Verificou-se que o sistema estava bem definido para 

um workflow com o áudio e o vídeo embedded, utili-
zando o SMPTE (Society of Motion Picture and Televi-
sion Engineers) 2022. No entanto, o 2022-6 não fazia 
a comutação seamless entre as streams nos gateways.  
Isso só veio ocorrer no 2022-7.
No evoluir dos estudos surgiu a TR-04 

(Technical Recommendation) publicada 
pela VSF (Video Services Forum), uma 
recomendação que tornou possível tra-
balhar o áudio separadamente do vídeo, 
em streams distintas. O vídeo continua 
sendo encapsulado no SPMTE 2022 e o 
áudio passa a ser encapsulado em uma 
stream AES-67. Na sequência, a VSF 
publicou mais uma recomendação, a  
TR-03, onde a stream de áudio também 
é no padrão AES-67, mas a do vídeo é 
na RFC 4175, o que otimiza a banda 
pois ela só transporta pixels ativos.  
A expectativa do mercado é pela publi-
cação do SMPTE 2110, que virá para 
padronizar o formato de transporte do 
Sistema IP.

Estrutura do sistema IP
O Sistema IP é composto de gatewa-

ys (para infraestruturas que precisam 
converter o SDI para IP), Switches de 
rede de alta performance e servidores 
SDN (Software Defined Network). Os 
gateways têm a função de converter os 
sinais de SDI para o IP e do IP para SDI, 

esses elementos são necessários para o uso de equipa-
mentos legado, em banda base. A interface IP é conecta-
da ao switch de alta performance, e todos os sinais, an-
tes em SDI, passam a estar em IP dentro da grande Rede.  
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fluxo de sinais dentro da Rede IP.
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totalmente redundante, com isso, cada gateway possui 
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para duas redes completamente separadas. O que dá 
a possibilidade de redundância em caso de qualquer 
falha em uma Rede IP, pois a outra rede assume ime-
diatamente, sem interrupção do sinal. Um exemplo da 
topologia pode ser visto na figura acima.
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Fig. 1 - Topologia de rede utilizada



Dado que o SMPTE 2110 ainda não foi publicado e ain-
da não teve como ser implementado nos equipamentos, 
a arquitetura do Sistema IP da Nova Sede de Recife foi 
dividida em duas formas de trabalhar, 2022-7 e o TR-04. 
Na exibição, o fluxo da está em 2022-7, pois nesta área 
só se trabalha com sinais embedded, e a produção está 
em TR-04, pois é imprescindível ter a flexibilidade para 
manipulação dos canais de áudio e do vídeo nesta área.

Referência
A referência é algo extremamente importante. O PTP 

(Precision Time Protocol) é a referência do sistema IP.  
O gerador de PTP fornece a referência para os switches 
do sistema IP e estes disseminam para toda a rede. 
O PTP é necessário para o funcionamento da Stream 
AES-67. Caso o broadcast trabalhe apenas com o 2022, 
existe a opção de continuar trabalhando com o Black 
referenciando os gateways do sistema.
Com relação à arquitetura de Rede, a Globo Recife op-

tou por utilizar a topologia Spine-Leaf, que possibilita o 
crescimento do sistema de acordo com a necessidade, di-
ferente do sistema em Banda Base, onde era necessário 
adquirir uma matriz de vídeo exatamente com a quanti-
dade necessária para a emissora ou uma matriz prevendo 
uma expansão, o que muitas vezes não acontecia e a 
matriz ficava obsoleta e o recurso não era utilizado com 
otimização. A arquitetura é completamente redundante e 
possuem 2 redes spine-leafs independentes, que rece-
bem simultaneamente as streams dos gateways. 
Os Leafs, possuem portas de 10Gb que se conectam 

aos gateways e portas de 100Gb que funcionam como 
Uplink para o Spine, que é todo em 100Gb, conforme 
figura acima.

Conclusão
A Tecnologia IP tem se mostrado cada vez mais forte no 

mercado Broadcast e tem provado que veio para ficar.  
A Globo Recife expõe em seu projeto o quão acertada  
foi a decisão de investir nessa infraestrutura, que já está 

preparada para a evolução dos padrões, seja 4K, 8K ou 
o que surgir nos próximos anos. A otimização no cabe-
amento é algo impressionante, pois no mundo banda 
base, cada sinal em HD utiliza um cabo SDI. No sistema 
IP, um simples cordão óptico trafega até 8 sinais HD, a 
depender dos SFPs utilizados nos gateways e switches. 
É uma redução de cerca de 80% no volume do cabea-
mento. Além disso, a tecnologia oferece a possibilidade 
trabalhar com equipamentos já consolidados no merca-
do, como switches que atendem redes do mundo todo, 
ao invés de um nicho especifico como o de broadcast. 
Também possibilita a interligação de sites e interligação 
de operações, pois basta colocar um switch em outro site 
na mesma rede que está o sistema IP e este site terá a 
possibilidade de ter qualquer sinal daquela Rede. 
O que fica claro também é a mudança do perfil do 

Engenheiro da Televisão. Antes limitava-se aos conheci-
mentos sistêmicos do vídeo, hoje terá que se conciliar 
com o mundo da TI. Sem dúvidas o futuro já chegou, 
e a ITização acompanhada de muitos benefícios tem 
substituído o fluxo de distribuição em banda base. n

Equipe: Roberto Menezes, Fábio Madeira, Alexandre 
Tauhata, Marcelo Rios, Fontinele Mizuno, Débora Leite, 
Thiago Abreu, e Carolina Duca
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As melhores soluções no mercado de Broadcast, 
Broadband, Telecomunicações e Segurança.

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

V O C Ê  S A B I A ?
O Novo AIR320 da Aviwest pode te ajudar com a 
transmissão de eventos ao vivo com máxima qualidade 
em quase qualquer circunstância, pois:

Integra os codecs de hardware 
H.265/HEVC, além do habitual H.264.

Possui quatro modems internos 
3G/4G , um modem Wi-Fi interno e 
implementa a tecnologia ‘AVIWEST 
SafeStreams®’, um agrupamento 
inteligente de IPs e um potente 
protocolo de rede de contribuição.

É totalmente integrado com o sistema 
AVIWEST’s Manager e StreamHub, o 
AIR320 foi projetado para simpli� car 
a captura e transmissão de vídeos em 
HD e SD ao vivo em várias redes IP não 
gerenciadas.

Com design ultra compacto e bateria 
interna o AIR320 foi projetado para o 
melhor desempenho.

Entre em 
contato e 

saiba mais!




