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dências do pensamento contemporâneo da Engenha-
ria de Televisão brasileira e mundial.

NSET completou 30 anos no domingo, 25 de 
março. Três décadas de um encontro feliz en-
tre profissionais dedicados ao desenvolvimen-

to tecnológico da televisão brasileira. Um aniversário  
“redondo” que cabe celebrar!
Iniciamos as comemorações com uma Assembleia  
Geral para aprovação de novo estatuto, modernizando 
sua forma de governança e tornando-a mais flexível. 
Em agosto de 2018, durante o SET EXPO, será votada 
a chapa para formar o primeiro conselho deliberati-
vo da SET, que passará a determinar seus caminhos 
estratégicos nos próximos dois anos, substituindo  
o conjunto anterior de várias diretorias estanques, 
num processo mais convergente e fluido, mais apto 
a lidar com a vertiginosa transformação das mídias  
de áudio e vídeo.  
Entre as várias novidades preparadas pela equipe da 
SET para 2018, estão o Projeto Memória SET, com de-
poimentos em vídeo de profissionais que doaram tem-
po à nossa sociedade, e o sistema SET Oportunidades, 
que visa estabelecer uma ponte entre os associados em 
busca de novas oportunidades profissionais e empresas 
do setor. 
Depois da reformulação dos eventos regionais realiza-
da no ano passado, 2018 marca a vez do SET e Trin-
ta. As palestras dos patrocinadores foram substituídas 
por painéis de discussão moderados por líderes de 
nossa indústria, num formato bem mais envolvente, 
começando às 7h30, horário que batizou o evento, 
logo após um gole de café.  
A Revista da SET não poderia deixar de ser foco  
de atenção neste ano tão especial.  O número anual 

de edições está sendo reduzido para permitir maior 
profundidade do conteúdo. Já as notícias do mercado 
poderão ser acompanhadas semanalmente, por meio 
da Weekly Newsletter.
Em linha com o objetivo de aprofundamento, a cada 
edição da Revista da SET será publicado um paper do 
SMPTE. Este primeiro discute as razões para a adoção 
de resoluções crescentes de vídeo para casos de uso 
nos quais o olho humano não consegue distingui-las. 
A reportagem especial desta edição é a já tradicional 
pré-NAB Show 2018, que fala sobre o SET e Trinta, an-
tecipa tendências e lançamentos previstos e descreve 
a décima segunda edição do Pavilhão Brasileiro. Tam-
bém descreve o lançamento do novo satélite da SES, 
na posição orbital 47,5W, que será controlado por te-
leporto construído pela multinacional em Hortolândia, 
interior de São Paulo.  
Após uma abordagem mais técnica do Switch-off na 
última edição, neste número o “desafio de digitalizar 
o Brasil” é analisado por um “quase” missionário, o 
André Dias, que caminha pelo Brasil em prol da digi-
talização da TV. 
E Jose Carlos Aronchi nos brinda com o artigo SET a 
Zero: a queda das barreiras de entrada para os negó-
cios audiovisuais, no qual explica como caíram sete 
barreiras que impediam novos players de produção e 
transmissão de conteúdos, abrindo novos caminhos 
para startups do audiovisual.

Boa leitura!
Liliana Nakonechnyj

Presidente da SET

A
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SET E TRINTA passa por reformulação 
e foca na quarta revolução industrial

SET REGIONAISSET News

E
m reunião a diretoria da SET 
decidiu realizar mudanças im-
portantes no Seminário SET E 
TRINTA, evento que a entidade 

promove no NAB Show, em Las Ve-
gas, há 27 anos.
“Entendemos que o seminário pre-

cisa focar mais no debate e na tro-
ca de ideias entre os participantes. 
No ano passado, promovemos esta 
mesma mudança nos Seminários Re-
gionais com muito sucesso, então, 
era natural que a implementássemos 
também em nosso evento no NAB 

Show”, avalia a Diretora de Marke-
ting da SET, Daniela Souza.
O SET E TRINTA é realizado em par-

ceria com a National Association of 
Broadcasters (NAB), promotora do 
NAB Show, que cede à SET espaço 
para realização do encontro. “A par-
ceria entre a SET e a NAB continua 
forte e positiva para as duas entida-
des”, informa Olímpio José Franco, 
superintendente da SET. “O acordo 
reflete a importância que o merca-
do brasileiro audiovisual tem para os 
americanos”, diz.
A principal mudança em 2018 está 

no formato do evento. “Teremos sete 
painéis, nos quais um moderador 
mediará a discussão sobre um tema 
específico. Para debater, estarão pre-
sentes os principais players do mer-
cado, entre broadcasters, produtores 
de conteúdo, vendors e tech compa-

nies, que terão a chance de discutir 
as inovações sob a perspectiva de 
quem produz e de quem consome”, 
explica Daniela.
Além do novo formato, o evento 

promete também abrir mais espa-
ço para temas que vão além das 

tecnologias de radiodifusão e com-
põem a chamada “quarta revolução 
industrial”. “Toda discussão sobre 
o mercado no momento deve bus-
car entender o impacto das novas 
tecnologias da internet e do mundo 
digital na criação de novos modelos 
de negócios. O modo de vida como 
as pessoas trabalham, se relacionam 
e produzem sofrerá grandes transfor-
mações nos próximos anos e a SET 
quer estar no centro desta discus-
são”, diz a diretora da entidade.
O SET E TRINTA reúne executivos 

das principais empresas do mercado 
do audiovisual no Brasil e opinion 

leaders globais para uma série de pai-
néis que acontecem das 7h30 às 9h, 
durante três dias, na sala N166 do Las 

Vegas Convention Center (LVCC). 

Serviço
Evento: SET E TRINTA 2018
Data: 9, 10 e 11 de abril
Horários:  Dia 9: 7h30 às 10h 

Dias 10 e 11: 7h30 às 9h
Local: Sala N116 (North Hall), 
Las Vegas Convention Center (LVCC)

SET avança no setor IP e assina acordo 
de parceria com a AIMS

A
SET e a Alliance for IP Media 
Solutions (AIMS) firmaram 
um acordo de cooperação 
que visa garantir a troca de 

conhecimentos entre as duas enti-
dades nas áreas de padrões, regu-
lações e melhores práticas em IP, 
interoperabilidade de dispositivos 
conectados por IP e soluções de mí-
dia baseadas nesta tecnologia.
A AIMS é um consórcio liderado 

por engenheiros, tecnólogos, visio-
nários, fornecedores, fabricantes 
e executivos dedicados a padrões 

abertos e que visam o desenvolvi-
mento de empresas e negócios de 
mídia e de broadcast de forma rápi-
da e lucrativa, a partir  de sistemas 
anteriormente em SDI e de ambien-
tes virtualizados baseados em IP.
“Com o acordo, queremos integrar 

a SET às discussões globais sobre 
os avanços tecnológicos do IP e de 
sistemas avançados para as etapas 
de produção de conteúdos”, explica 
Olímpio José Franco, superintenden-
te da SET. “Além disso, o acordo 
unirá os Grupos de Trabalho das 

duas entidades, com o objetivo de 
promover o rápido intercâmbio de 
informações. Acreditamos que os 
benefícios para a nossa indústria 
são enormes”, avalia.
“Onde a tecnologia é de interes-

se de ambas as organizações, ha-
verá esforços conjuntos em ações 
de promoção”, diz a AIMS em seu 
memorando do acordo, que informa 
também que membros de outras or-
ganizações poderão ser convidados 
para participar dos Grupos de Traba-
lho como observadores. 





N
o dia em que cheguei à cida-
de de Rio Verde, interior de 
Goiás (a escolhida para ser 
o projeto piloto de switch-off 

no Brasil), queria entender o que po-
deria mover aquelas pessoas. Como 
incentivá-las a realizar a mudança 
do sistema analógico para o digital? 
Como atingir o índice de 93% de 
mudança? Será que elas acreditavam 
naquele processo? E o que eu pode-

ria levar de aprendizado para o gru-
po técnico de Comunicação da Anatel 
do qual eu passava a fazer parte?
Eram muitas as dúvidas e, de ante-

mão – por todas as informações do 
processo em outros países – eu sa-
bia que a complexidade seria muito 
grande.
Naquele momento, a Globo exibia, 

de forma voluntária, no canto infe-
rior direito da tela da TV, a letra “A”, 

que indicava a transmissão analógi-
ca. A partir dessa ação, foram criadas 
peças publicitárias com o elenco da 
Globo para explicar o processo de 
digitalização.
Durante a incursão pela cidade, 

quando procurei conversar com to-
das as pessoas, observei que havia 
um sentimento de descrédito da po-
pulação com o processo. Essa mes-
ma população que tinha se sentido 

SET REGIONAISEspecial Switch-Off

Relato em primeira pessoa de uma caminha pelo Brasil em prol 
da digitalização da TV. Um processo que começou na primeira 
década do século XXI e finalizará depois de 2023 por Andre Dias

10 REVISTA DA SET |  Março/Abril 2018

O desafio de digitalizar 
o Brasil

                                                                 Parte II
©

 F
ot

o:
 D

ei
sy

 F
er

na
nd

a 
Fe

ito
sa



Março/Abril 2018 | REVISTA DA SET 11

enganada com a obrigatoriedade 
do uso do extintor de incêndio nos 
automóveis, por exemplo. Tal obri-
gatoriedad havia sido cancelada.  
E, pior, muitos haviam realizado até 
empréstimos para poder atender a 
exigência!
Outra situação que chamou muito 

a atenção foi o sentimento da popu-
lação em relação ao processo. Como 
a única geradora da cidade era a TV 
Anhanguera, afiliada da TV Globo, a 
população dizia que a responsável 
pela mudança era a TV Globo. Diziam 
que a única emissora que seria desli-
gada seria a Globo. E, pasmem: que 
a Globo havia comprado uma fabri-
cante de televisores e queria vender 
TVs.
Visitei algumas residências de pes-

soas que tinham retirado o kit con-
versor e constatei que existia uma 
dificuldade enorme na instalação 
correta dos kits. As pessoas recla-
mavam muito. Diziam que o sinal 

congelava, que havia reduzido o nú-
mero de canais, que a imagem não 
era boa. Diziam ainda que era muito 
difícil instalar os conectores na an-
tena e na TV - era preciso descas-
car o cabo da antena. Também não 
tinham ideia do que era ressintonia 
de canais; reclamavam de que quan-
do passava uma Mobilete pela rua 
ou ligavam o liquidificador em casa, 
havia interferência no sinal. Obser-
vamos um número enorme de uma 
antena chamada foguetinho (tubo 
de PVC com um arame interno).  
Os moradores da área rural acre-
ditavam que o sinal somente seria 
desligado no perímetro urbano; e, 
para complicar mais ainda: como as 
pessoas que não eram beneficiarias 
do programa Bolsa Família poderiam 
realizar a conversão, uma vez que 
não tinham condições financeiras de 
adquirir os kits?
Outro sentimento de grande parte 

da população era de que o sinal digi-

tal somente ficaria disponível no dia 
seguinte ao desligamento. Portanto, 
poderiam aguardar, não deveriam 
realizar a conversão para o sistema 
digital imediatamente.

Antenistas

Existia uma dificuldade enorme! 
Pensei, será que as pessoas estão 
usando o serviço de antenistas?  
A resposta foi imediata: uma senho-
ra, moradora da cidade, ligou para 
a TV dizendo ser impossível assistir 
à TV durante o dia; que não tinha 
sinal, que a tal tecnologia digital era 
um horror; porém, depois das seis 
horas da tarde o sinal ficava perfei-
to e, aí sim, a TV tinha ficado muito 
melhor e que a tecnologia digital era 
a perfeição! Tínhamos que desvendar 
esse mistério.
Para completar o diagnóstico, du-

rante uma caminhada pelo comércio 
com o diretor de tecnologia da TV 
Anhanguera, Carlos Cauvilla, per-

O cronograma de desligamento se estenderá até 2023
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cebemos que mesmo com toda a 
campanha voluntária das emissoras 
de TV e da EAD (nome utilizado ini-
cialmente pela Seja Digital), as lojas 
estavam vendendo televisores pluga-
dos no sistema analógico. Elas (lo-
jas) não percebiam a oportunidade 
daquele momento.
Outra percepção foi a quantidade 

de televisores de tubo, muitos em 
boas condições, descartados de for-
ma inadequada. O sentimento da po-
pulação, das classes A e B, era que 
aqueles televisores não seriam ade-
quados para a tecnologia digital.
Enfim, tínhamos um grande desa-

fio. Mas, o que fazer?
A primeira providência foi visitar o 

SENAI de Rio Verde. De fato, a ideia 
seria o treinamento dos alunos de 
eletrotécnica para que eles pudessem 
ajudar no processo de multiplicação 
do conhecimento. Assim, iniciamos a 
formação de 30 alunos do SENAI. No 
dia da segunda aula, ministrada pelo 
Luiz Fausto, engenheiro da TV Glo-
bo, observamos uma movimentação 
anormal na porta da sala de aula. 
Fomos averiguar e verificamos que 
eram os alunos do curso de elétrica 
que, espontaneamente, desejavam 

também aprender a técnica – e claro, 
foram muito bem-vindos!
Formada a equipe – batizada de Pa-

trulha Digital, convidamos os alunos 
para que, de forma voluntária, ajudas-
sem a população com a instalação dos 
kits. Assim, visitamos mais de 3.500 
residências, disseminando informação 
sobre a tecnologia digital e auxilian-
do com os ajustes necessários. Para 
atuar nos telhados ou em situações 
de algum risco, os antenistas da TV 
Anhanguera estavam sempre presen-
tes.  Funcionou tão bem que forma-
mos mais um grupo e chegamos a  
70 alunos da Patrulha Digital. 
Nas visitas às residências, procu-

rávamos tirar todas as dúvidas da 
população e orientar sobre o correto 
posicionamento e fixação da antena, 
o porquê da antena externa, a corre-
ta busca de canais, os equipamentos 
adequados, a necessidade ou não 
de utilização do conversor, o correto 
descarte dos televisores, a fixação 
dos conectores e o que mais fosse 
preciso para a perfeita recepção do 
sinal digital.
Com toda essa experiência de cam-

po, muitos alunos aproveitaram a 
oportunidade para incrementar o or-

çamento familiar. Realizaram instala-
ções em residências e buscaram seu 
primeiro trabalho. 
E você, amigo leitor, deve estar se 

perguntando: E aquele caso da se-
nhora que reclamou que a TV não 
funcionava durante o dia, somente à 
noite? Pois bem, a Patrulha Digital foi 
até a casa dela, em um bairro próxi-
mo à TV Anhanguera. Chegando lá, 
fizeram a análise da instalação dos 
conectores, busca de canais, energia 
elétrica, cabos e... posicionamento 
da antena. Opa! Encontrado o proble-
ma! A antena estava fixada na janela 
da residência. Pela manhã, quando 
acordava, a senhora abria a janela 
para entrar o sol e o ar da manhã. 
Nesse momento, a antena perdia o 
apontamento e, consequentemente, 
perdia o sinal. Porém, no final do 
dia, quando ela fechava a janela para 
evitar pernilongos, a antena voltava 
a ficar com o apontamento correto. 
TV perfeita. Refizemos a instalação 
da antena e ajustamos o direciona-
mento. Melhor imagem, melhor som 
e tudo de graça!
Mas, nem tudo era muito fácil. Mui-

tas pessoas resistiam em abrir as 
portas para a Patrulha. Precisávamos 
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TV Anhanguera desligou o sinal de TV analógica 

em Rio Verde (Go),  na terça-feira, 1 de março de 2016, 

às 12h50 (Horário de Brasília), quando 

os transmissores analógicos da única geradora 

de televisão da cidade – a TV Anhanguera, afiliada 

da Rede Globo – foram desligadosFo
nt

e:
 T

V 
An

ha
ng

ue
ra

 

Fo
nt

e:
 T

V 
An

ha
ng

ue
ra

 



A ARRI apresenta um sistema completo de grande formato que cumpre e supera os requisitos 
das produções modernas, oferecendo liberdade criativa sem precedentes. Com base em uma 
versão 4K ampliada do sensor da ALEXA, o sistema compreende a câmera ALEXA LF, as lentes 
ARRI Signature Prime, o bocal para lentes LPL e o adaptador PL para LPL. O sistema também 
oferece compatibilidade total com lentes, acessórios e workfl ows existentes.

www.arri.com/largeformat

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

A NOVA  
CÂMERA DE 
GRANDE FORMATO

ENLARGE YOUR VISION



de uma pessoa que já lhes fosse fa-
miliar. E não era eu! Convidamos a 
Érika Moura, a Globeleza, para nos 
ajudar no processo em Rio Verde. Foi 
um sucesso! A Érika chegava na casa 
das pessoas, batia palmas e, depois 
de um primeiro olhar desconfiado, 
na janelinha da porta, notávamos a 
abertura de um grande sorriso. A Glo-
beleza tinha chegado! 
Além disso, a Érika Moura partici-

pou – acompanhada por mim e pelo 
Cauvilla – de um tour pelas lojas de 
eletrodomésticos da cidade, onde 
ministramos, durante o expediente, 
um pequeno treinamento para os 
vendedores. 
Durante o processo de Rio Verde, o 

Governo Federal ampliou o número 
de beneficiários do kit conversor. A 
partir de então, além dos beneficiá-
rios do Bolsa Família, os beneficiários 
dos programas sociais federais tam-
bém passariam a ter direito. Acredi-
távamos que, com isso, o volume de 
retirada dos kits aumentaria muito. 
E tinha uma razão, existiam muitos 
beneficiários do “Minha casa, minha 
vida”. Mas, não foi o que aconteceu. 
O número não subia. Nas matérias 
jornalísticas era dito, quase que dia-
riamente, que os beneficiários do 
“Minha casa, minha vida” tinham o 
direito de receber os kits. Mesmo as-

sim, nada acontecia. Fomos então a 
um núcleo programa para entender 
o que poderia estar ocorrendo. Sim-
ples: o programa não era conhecido 
pelo nome oficial, e sim como pro-
jeto “Casinha”. Sucesso! As pessoas 
se identificaram ali. Para os demais 
beneficiários, a alternativa foi a exi-
bição de cartelas com os nomes de 
cada programa social.
Restava, ainda, outro desafio: Como 

demonstrar para a população que o 
desligamento decorria de uma de-
terminação do Ministério das Comu-
nicações e da Anatel? Como indicar 
que o sinal de todas as emissoras de 
televisão seria desligado e não ape-
nas o da TV Anhanguera?
No grupo técnico de Comunicações 

do SWO, em Brasília – composto por 
representantes das emissoras de te-
levisão, do Ministério das Comunica-
ções, da Anatel, da Abert, da Abratel 
e das operadoras de celular – cria-
mos o Manual de Publicidade Obri-
gatória. Esse documento relata uma 
série de procedimentos obrigatórios 
com o objetivo de informar a popu-
lação sobre o desligamento. Um dos 
mecanismos foi a cartela obrigatória, 
que entraria em faixas horárias em 
todas as emissoras de TV. Essa carte-
la dizia o seguinte: “O Ministério das 
Comunicações e a Anatel informam 

que o sinal analógico dessa cidade 
será desligado. Assista a mesma pro-
gramação no canal digital de sua ci-
dade. Acesse Seja Digital.com.br ou 
ligue 147”. 
Dessa forma, deixamos claro para 

a população que o sinal de todas 
as emissoras seria desligado e que, 
esse procedimento, ocorreria por de-
terminação dos órgãos federais.
Além das cartelas, criamos a con-

tagem regressiva, a inserção do “A” 
de analógico (para que as pessoas 
soubessem que estavam assistindo a 
uma transmissão analógica) e a in-
serção de vídeos tutoriais. O Manu-
al foi aprovado na reunião do Gired 
(Grupo de Implantação do Processo 
de Redistribuição e Digitalização de 
Canais de TV e RTV) do mês de de-
zembro de 2015.
Além da campanha obrigatória, a 

área de Comunicação da TV Globo 
desenvolveu uma série de comerciais 
voluntários para informar a popula-
ção. Essa campanha estava dividida 
em três fases: conhecimento, com-
preensão e emergência do processo. 
Nesse sentido, foram feitas paródias 
de músicas com cantores populares, 
campanhas em datas comemorati-
vas, entre tantas outras.
Em parceria com a área de Pesqui-

sas da TV Globo, desenvolvemos 
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um relatório para ouvir a população. 
Com o resultado, conseguimos ajus-
tar a metodologia de trabalho de 
forma a melhor atender a população.
O processo seguiu até fevereiro de 

2016, quando foi realizado o desli-
gamento da cidade de Rio Verde.  
Um marco para o Brasil.
No entanto, nossos grandes desa-

fios ainda estavam por vir: Brasília, 
São Paulo, Goiânia, Recife, Salva-
dor, Fortaleza, Vitória, Rio de janei-
ro, Belo Horizonte e interior de São 
Paulo. Mais de 200 cidades deveriam 
ser desligadas até o final de 2017.  
O que fazer? 
Brasília e entorno: Como viabilizar 

a Patrulha Digital? Como digitalizar 
aquele cluster imenso, maior do que 
países como a Costa Rica?
A primeira providência foi procurar 

o SENAI. Por indicação dos nossos 
colegas da Globo em Brasília, fomos 
ao SENAI de Taguatinga, onde a pri-
meira turma recebeu 1.200 alunos 
para a Patrulha Digital.
Os alunos foram treinados e, de for-

ma voluntária, nos ajudaram a visitar 
residências no entorno da escola. 
Residências como a do Josinei Costa. 

Estávamos em uma rua em Taguatin-
ga, quando avistei em um portão, um 
rapaz com cerca de 35 anos, segu-
rando uma bengala – o que indicava 
um problema visual. Perguntei a ele: 
E aí amigo, a sua televisão já é digi-
tal? Ele me respondeu: Infelizmente, 
eu não assisto mais televisão. Per-
guntei: O que houve? Ele respondeu: 
Antigamente, a minha irmã narrava 
tudo o que acontecia nos filmes, mas 
ela se casou, mudou de cidade, e 
hoje eu não consigo mais assistir TV. 
Eu fico perdido no meio das histó-
rias. Nesse momento, um engenheiro 
da Globo de Brasília se aproximou e 
disse que poderíamos ajudar a resol-
ver o problema. Instalamos o kit na 
residência dele e mostramos o be-
nefício da audiodescrição. Quando o 
Josinei percebeu a possibilidade, ele 
começou a chorar e confesso que to-
dos nós, naquele momento, também 
choramos.
A Patrulha Digital foi formada nas 

demais unidades do SENAI no Dis-
trito Federal e colaborou, muito, no 
processo de digitalização.
No entorno de Brasília, tínhamos 

a necessidade de digitalizar, tam-

bém, cidades de Goiás, 
como Formosa, Luziâ-
nia, Valparaíso, entre 
tantas outras. Em 
muitas dessas ci-
dades não existia a 
estrutura do SENAI.  
O que fazer? Procura-
mos a direção do Insti-
tuto Federal em Goiás 
e fechamos um acordo 
para a formação dos 
alunos na cidade de 
Luziânia. O processo 
foi tão vitorioso que 
possibilitou um acordo 
nacional com o Conif 
– conselho de Institu-
tos Federais no Brasil, 

para a formação de jovens em todas 
as escolas brasileiras.
Tínhamos, a partir daquela ex-

periência, dois grandes parceiros:  
o SENAI e o Conif.
Observamos, porém, que a popu-

lação de Brasília e do entorno de 
Goiás sabia do desligamento, da 
proximidade, mas, não se movimen-
tava. Precisávamos criar algo que 
mobilizasse as pessoas. Foi assim 
que criamos a Onda Digital. Com um 
caminhão com dois enormes painéis 
de Led que captava o sinal do ar, vi-
sitamos desde favelas, feiras, shows, 
parques, condomínios, locais religio-
sos, até a Esplanada dos Ministérios. 
Sempre demostrando os benefícios 
da TV digital e esclarecendo as dúvi-
das sobre a instalação dos kits.
Em Brasília, com o auxílio dos en-

genheiros da área de Tecnologia e da 
área de Negócios da Globo, criamos 
um treinamento para os lojistas. No-
tamos, a partir da experiência de Rio 
Verde, como era importante que o 
vendedor desse a informação correta 
para o consumidor.
Observamos também que os não 

beneficiários dos programas sociais 
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federais tinham dificuldade na aqui-
sição do kit. Com a parceria da área 
de Negócios da Globo e com a Seja 
Digital, realizamos em Taguatinga, o 
Feirão da TV Digital. Um projeto pilo-
to, mas que logo no início demons-
trou ser muito útil para o processo. 
As pessoas precisavam de bons pre-
ços e condições para a aquisição. 
O apoio do Jornalismo disseminan-

do as informações corretas para a 
população foi fundamental.  Duran-
te o Feirão, que recebeu um grande 
fluxo de pessoas, notamos uma se-
nhora que chegou com uma TV em-
baixo do braço. Perguntamos como 
poderíamos ajudá-la. Ela disse: Eu 
trouxe minha TV e o conversor para 
que vocês, que entendem, a deixem 
preparada. Eu não posso perder a 
minha novela e tampouco o jornal. 
Assim foi feito!
No feirão, era possível a retira-

da dos kits pelos beneficiários dos 
programas sociais federais. Tivemos 
uma situação inusitada. Comparece-
ram duas moradoras de rua, benefici-
árias, para buscar os kits. Mas o que 
essas duas moradoras de rua fariam 
com o kit, que era, sem dúvidas, um 

direito delas? Fui conversar e elas me 
disseram que moravam, sim, na rua, 
embaixo de uma ponte, e que esta-
vam ansiosas para ver a imagem da 
TV com a tecnologia digital. Assim foi 
feito. Se você avistar, na região de 
Brasília, uma antena UHF embaixo 
de uma ponte, saiba que pode ser 
uma daquelas beneficiárias. Foi emo-
cionante!
Em um bairro chamado Fercal, em 

uma das cidades satélites, tivemos 
duas situações que merecem desta-
que. Em uma das residências, a Pa-
trulha instalou o kit, o nosso ante-
nista posicionou a antena e... nada. 
A imagem não estava boa. Até que 
observamos a existência de um ma-
moeiro ao lado da antena. Pois bem, 
as folhas do mamoeiro estavam pre-
judicando a recepção do sinal. Afas-
tamos as folhas, reposicionamos a 
antena e o sinal ficou perfeito.
Outra situação foi o grande volume 

de antenas parabólicas em um local 
onde o sinal da TV Digital era bom e 
as pessoas poderiam migrar para a 
tecnologia. Impulsionados pela pos-
sibilidade de assistir à programação 
local, tivemos um número enorme de 

migração do sistema da parabólica 
para o digital.
Em uma ação da Patrulha Digital na 

maior favela de Brasília, Sol Nascen-
te, verificamos a existência de um 
grande número de pessoas que não 
tinham o direito de receber o kit de 
TV digital e tampouco condições de 
adquiri-lo. O que fazer com aquelas 
pessoas? Criamos um projeto chama-
do “Fora de Rota”: pessoas que pre-
cisavam do kit, mas não tinham con-
dições de acesso. No caso da favela 
Sol Nascente, o nosso parceiro SENAI 
adquiriu 500 kits para a distribuição 
no local. Depois, fomos a hospitais, 
penitenciárias, escolas e residências.
Outra situação que nos emocionou 

foi na cidade de Formosa. Encontra-
mos um orfanato público, ao lado da 
delegacia. As crianças tinham histó-
rias muito tristes que as fizeram ser 
separadas da família. E, com a digi-
talização, estavam prestes a perder 
um dos principais entretenimentos: a 
TV. Adquirimos no mercado conversor, 
cabo e antena e fizemos a instalação. 
Emocionante ver a alegria daquelas 
crianças, emocionante ver o quanto a 
TV era importante na vida delas.

©
 F

ot
o:

 A
be

rt

18 REVISTA DA SET | Março/Abril 2018

SET REGIONAISEspecial Switch-Off                                                                 Parte II

Cartela informativa que aparecia na tela das TVs analógicas de Rio Verde após o histórico switch-off





Essa mesma importância verifica-
mos na unidade de detenção em 
Brasília. Os adolescentes encarcera-
dos só tinham a televisão como fon-
te de notícias do mundo. Recebemos 
várias correspondências sobre esse 
tema. E o agradecimento por temos 
instalado os kits.
Em novembro de 2016, foi desliga-

do o sinal analógico em Brasília e no 
entorno.

Próximo desafio: São Paulo

Passado Rio Verde e Brasília, de-
sembarcamos em São Paulo. A ci-
dade mais desafiadora do processo. 
Talvez a cidade mais complexa do 
mundo!  Ao sobrevoar a cidade, a 
sensação era de que todas as pesso-
as moravam em apartamentos. Não é 
verdade. A maioria das pessoas mora 
em casas. Mas, considerando ape-
nas os apartamentos, tínhamos ali o 
nosso maior desafio até então. Mal 
sabíamos que viriam outros.
Como abordar os prédios, os sín-

dicos, os moradores, os porteiros? 
Como informar a população desses 
locais? Como explicar a necessidade 
de instalação de uma única antena? 
E as caixas dos cabos? A solução foi 
dar um treinamento no SECOVI (Sin-
dicato de Habitação) para síndicos 
e administradores de condomínios. 
Começava, ali, o nosso desafio de 
2017!
Para São Paulo, ampliamos a ação 

da Patrulha Digital. Com o SENAI, 
formamos 30.000 alunos, funda-
mentais no processo de São Paulo. 
Circulamos pela capital e 38 cidades 

do cluster, tirando dúvidas e 
auxiliando na instalação dos 
kits. O interessante em São 
Paulo é que as pessoas já 
haviam se antecipado, mas 
necessitavam de ajuda para 
a ressintonia ou a busca 
de canais. Essa foi a nossa 
maior demanda na região.
A Onda Digital passou pe-

los lugares mais diversos: 
Avenida Paulista, Paraisópolis, Embu, 
Heliópolis, Mogi das Cruzes, apenas 
para citar alguns. O “Dia D_Digital” 
abriu todas as escolas do SENAI para 
que a população pudesse tirar as dú-
vidas e realizar o agendamento para 
a retirada dos kits.
Em relação à aquisição, por estar-

mos em um cluster que tinha uma 
rua como a Santa Efigênia – a rua 
reúne centenas de lojas de produtos 
eletrônicos com preços competitivos 
–, as próprias lojas buscaram, a par-
tir da nossa comunicação, condições 
melhores para os consumidores ad-
quirirem os kits.
Em relação à operação “Fora de 

Rota”, fizemos, em parceria com o 
SENAI e a Seja Digital, a instalação 
de kits em hospitais, asilos, orfa-
natos, abrigos, penitenciárias, entre 
tantos outros. Não poderia deixar de 
destacar o Hospital Emilio Ribas – 
hospital público de referência no tra-
tamento de doenças infectocontagio-
sas. Os pacientes ficam internados 
por muito tempo e a única diversão 
e companhia para suportar todo o 
tratamento e a distância da família é 
a televisão. Por isso, quando os alu-
nos da Patrulha Digital realizaram a 
instalação dos kits (doados pela Seja 
Digital) foi um dos momentos mais 
emocionantes de nossa passagem 
por São Paulo. Em seguida, fomos a 
Casa André Luis, na cidade de Guaru-
lhos. O local é um centro de interna-
ção de deficientes mentais. Um dos 
alunos da Patrulha Digital que nos 
ajudava na instalação, contou, muito 
emocionado, que tinha morado ali 
por cerca de 3 anos (ele não era do-
ente, mas como os pais trabalhavam 
na casa, ficava abrigado na creche), 

e que alguns internos tinham convi-
vido com ele.

Os outros desafios

De São Paulo, seguimos para os 
clusters de Goiânia, Recife, Salva-
dor, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte e parte do interior de São 
Paulo. Em cada local, encontrávamos 
situações que nos estimulavam a 
buscar alternativas aos projetos já 
criados. Como cada cidade tem a sua 
característica própria, o processo de 
comunicação direta precisou de ajus-
tes. 
No Rio de Janeiro, por exemplo, 

encontramos dificuldades para rea-
lização da Patrulha Digital em algu-
mas comunidades e favelas. A cidade 
atravessava, naquele momento, uma 
situação de violência, medo e enor-
mes operações das Forças de Segu-
rança Nacional nas favelas. Logo, se-
ria uma situação de risco a entrada 
da Patrulha Digital. Por outro lado, 
sabíamos que a população precisava 
de ajuda para entender o processo 
de distribuição de kits e, especial-
mente, para instalação dos mesmos. 
Então, em parceria com a Central 
Única das Favelas (CUFA), criamos a 
“Favela Digital”. Treinamos cerca de 
10 mil moradores, de favelas e de co-
munidades de todo o cluster do Rio 
de Janeiro para que eles pudessem 
multiplicar o conhecimento e pudes-
sem ainda, voluntariamente, instalar 
os kits para as pessoas mais neces-
sitadas. O mais interessante des-
se treinamento foi a percepção da 
grande oportunidade que se criava 
naquele momento. Após receberem 
o treinamento teórico e realizarem 
ações práticas de instalação, mui-
tos jovens tiveram a oportunidade 
da primeira entrada no mercado de 
trabalho. Outros, desempregados, 
conseguiram com as instalações rea-
lizadas a um custo de cerca de R$ 30 
a R$ 40 resolver alguns problemas 
financeiros, quitar dívidas e, a partir 
de um treinamento mais específico, 
puderam ser aproveitados em grupos 
de antenistas que passaram a reali-
zar trabalho no cluster. 
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A impossibilidade da ação efetiva 
da “Patrulha Digital” no Rio nos le-
vou a realizar uma outra ação que 
consistia em reuniões em praças pú-
blicas, associações de moradores, 
lonas culturais, teatros, cinemas, 
universidades e outros locais com 
grande fluxo de pessoas. Sempre 
com o nosso caminhão digital, rea-
lizávamos palestras para esclarecer 
dúvidas e destacar as vantagens da 
tecnologia digital. Quando percebí-
amos que existiam pessoas interes-
sadas em entender mais o processo 
para realizar a instalação dos kits, 
um engenheiro da TV Globo dava 
um treinamento de quatro horas 
para aquele público. Tudo isso foi 
importante para o processo.
Com essas informações, as pessoas 

queriam entender melhor o funciona-
mento da retirada do kit. Em parce-
ria com a Seja Digital, criamos ações 
em todas as 19 cidades do cluster 
nas quais, a partir de promotoras, as 
pessoas podiam tirar todas as suas 
dúvidas e, caso fossem beneficiárias 
de programas sociais federais, reali-
zar o agendamento para a retirada 
dos kits em localidades próximas de 
sua residência.
Outro desafio no Rio de Janeiro era 

como digitalizar aquelas pessoas 
que não eram beneficiárias de pro-
gramas sociais federais e que, com 
a crise financeira, teriam dificulda-
des para aquisição dos kits em lojas 
especializadas. Assim, iniciamos em 
parceria com a área de negócios da 
TV Globo e a Seja Digital, uma série 
de feirões, a partir do Mercadão de 
Madureira e que se estendeu por to-
das as 19 cidades, com um volume 
de 144 pontos de vendas e cerca de 

um milhão de itens vendidos, entre 
televisores, antenas e conversores. 
Nesses feirões, os preços praticados 
eram inferiores e as condições de pa-
gamento eram facilitadas.
Apesar de tudo, estávamos ainda 

com um desafio em relação a esse 
tema. Aquelas pessoas que mesmo 
com os feirões não tinham condições 
de adquirir o kit. Cito, por exemplo, 
os aposentados e pensionistas do 
Rio de Janeiro, hospitais públicos, 
penitenciárias, orfanatos e asilos. Em 
parceria com fabricantes, com a Seja 
Digital, entre outros, conseguimos 
viabilizar a instalação e distribuição 
de 1000 kits para aposentados e 
pensionistas do Estado. 
Outra situação no Rio de Janeiro 

é que muitas pessoas tinham difi-
culdade de ir até o centro de dis-
tribuição dos kits para retirada dos 
mesmos. Por vezes, a falta de di-
nheiro impossibilitava a compra da 
passagem de ônibus ou trem para 
fazer a retirada. Com isso, criamos, 
em parceria com a Seja Digital, mu-
tirões de retiradas dos kits. Em Du-
que de Caxias, por exemplo, fizemos 
uma grande ação na Praça do Paci-
ficador, que recebeu grande público 
da Baixada Fluminense. Na cidade 
do Rio de Janeiro, a ação ocorreu 
no Estádio do Maracanã e, durante 
dois dias, a população compareceu 
em peso.
Nas cidades de Salvador e For-

taleza, as ações se repetiram com 
grande destaque para o Feirão da 
TV Digital. Em Salvador, as pessoas 
formavam longas filas para aguardar 
a abertura das lojas. O volume de 
vendas, tanto em Salvador quanto 
em Fortaleza, foi muito alto e im-

portante para o processo de digita-
lização. 
Em Belo Horizonte, o grande des-

taque foi a Patrulha Digital. A po-
pulação aguardava a chegada dos 
alunos para instalação ou ajuste, 
visando à perfeita recepção do si-
nal digital. Ainda em BH, durante os 
dois finais de semana de provas do 
ENEM, não podíamos contar com a 
participação dos alunos. Por outro 
lado, notávamos a população pre-
ocupada e ansiosa com a chegada 
da Patrulha em suas residências.  
A alternativa, de sucesso, foi criada 
pelo diretor de tecnologia da Globo 
Minas que reuniu os engenheiros de 
sua equipe e foram todos, volunta-
riamente, de casa em casa, ajudar a 
população no processo de instala-
ção dos kits.
É evidente que muitas histórias 

ainda serão contadas a partir dos 
desafios de 2018. Mas, espero que 
você, leitor, tenha percebido todas 
as soluções que foram encontradas 
para auxiliarmos no processo de di-
gitalização nos anos de 2016 e 2017. 
Por fim, vale ressaltar, que países 

como a Costa Rica e Equador nos 
procuraram para que pudéssemos 
explicar a eles o que estávamos rea-
lizando no Brasil para que pudessem 
levar nossa experiência para seus 
países. Respondi a eles que poderí-
amos criar um Manual do Processo, 
contudo, o elemento humano e o 
brasileiro, que adora televisão, fo-
ram os fatores determinantes para o 
sucesso do projeto. 
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PATRULHA DIGITAL – através do acordo de parceria 
entre Abert, Seja Digital, TV Globo e afiliadas juntamente 
com SENAI e CONIF acontece o treinamento dos alunos 
destas instituições. Eles são voluntários e passam por 
treinamento com a Tecnologia da TV Globo recebendo 
um certificado. As ações da Patrulha acontecem 30 dias 
antes do desligamento e em bairros sugeridos pela Seja 
Digital a partir de mapas de distribuição de kits. Diaria-
mente ou aos finais de semana sempre com a presença 
de um professor, monitores da Seja Digital e funcioná-
rios da TV Globo ou afiliada. 

FAVELA DIGITAL – Iniciada em parceria com a Central 
Única das Favelas, Cufa, realizamos o treinamento de 
moradores favelas e comunidades no sentido de criar 
novos multiplicadores e pessoas que pudessem nos 
ajudar no processo de digitalização. A Favela Digital, no 
cluster Rio de Janeiro, formou cerca de 10.000 pessoas.
 
AULÃO DIGITAL – início da contagem regressiva para 
o desligamento do sinal analógico com a presença dos 
alunos da Patrulha Digital, autoridades e profissionais 
envolvidos. 
 
FEIRÃO DIGITAL – uma oportunidade comercial para 
a digitalização estimulando o mercado de antenas, con-
versores, cabos e antenas aquecendo a economia mo-
vimentando assim as cidades que passam pelo desliga-
mento. Uma parceria Seja Digital, TV Globo (e afiliadas) e 
lojistas locais - é movimentar a população aumentando 
a digitalização atingindo os “não beneficiários dos pro-
gramas sociais”. 

O cenário ideal são shoppings ou locais de grande fluxo 
de pessoas. O objetivo é facilitar a digitalização da po-
pulação que não tem direito a receber os kits gratuita-
mente. Lojistas locais realizam a venda de antenas, con-
versores e televisores a preços promocionais/populares 
e se possível com condições especiais de pagamento.  
A parceria com shopping e varejistas permite operacio-
nalizar o Feirão Digital com baixo custo em benefício da 
população. 
O projeto contempla divulgação na mídia através de 
filmes para TV e cobertura jornalística do evento para 
mobilizar a população. Há uma forte geração de fluxo 
de consumidores para o local do evento. 
 
CAMINHÃO DIGITAL – o caminhão digital, como foi 
chamado, trazia duas gigantes telas de LED que captava 
o sinal do ar com a programação ao vivo da Tv Globo 
alternando com as campanhas obrigatórias. Por onde 
o caminhão passava as pessoas paravam para prestar 
atenção. “Nossa como eu queria ver a programação da 
Tv Globo numa tela gigante como esta”, disse uma teles-
pectadora. Em todo ano de 2017 o caminhão percorreu 
mais de 40 mil km. 

DIA D - Oportunidade para que todas as dúvidas sejam 
esclarecidas com os alunos da Patrulha Digital nas uni-
dades do SENAI abertas especialmente para a ação. Dú-
vidas sobre a instalação  dos kits, busca  de canais, 
apontamento  da antena, instalação em condomínios, 
quantidade de kits por residência, antenas, conectores, 
enfim, um dia inteiro para ajustar a televisão e começas 
a usufruir a TV Digital: Melhor som. Melhor imagem, e 
importante, de graça hoje, de graça sempre. 

MUTIRÃO DIGITAL – um grande dia é escolhido em um 
lugar de grande movimentação em cidades do Cluster 
a ser desligado. Através da parceria com a Seja Digital 
os beneficiários inscritos em um dos programas sociais 
podem naquele local, naquele dia, retirar o kit. No Rio de 
Janeiro aconteceu no Maracanã e em Duque de Caxias.
 
FORA DE ROTA – Locais como creches, hospitais, asi-
los, penitenciárias não estão entre os beneficiários que 
recebem os kits gratuitamente e, geralmente não tem 
condições de realizar a aquisição de kits ou conversores 
Foi com este olhar que em parceria com a Seja Digita 
e fabricantes que  levantamos locais em todo país e fi-
zemos doações de kits e levamos equipes da Patrulha 
Digital para a instalação. Tudo de graça. 

Resumo das ações realizadas para facilitar o apagão analógico 
no Brasil
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NAB 2018 no desafio 
da convergência
Maior feira de tecnologia do mundo continua apostando 
no “The M.E.T. Effect (Media, Entertainment, Technology)”, muito mais 
que um novo conceito. Uma adaptação aos tempos
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A
National Association Broad- 

cast (NAB) dos Estados Uni-
dos, anuncia o NABshow 
2018 como “o  mais impor-

tante evento para o setor de mídia, 
entretenimento e tecnologia do mun-
do”, apresentando “inovação e so-
luções poderosas para profissionais 
que procuram criar, gerenciar, entre-
gar e gerar receita de conteúdo em 
qualquer plataforma”, o que marcar 
uma guinada nos temos.
“O M.E.T. Effect” mostrou na edição 

2017 que a convergência chegou e 
se instalou com workflows 4K e 8K, 
soluções  IP, virtualização e distribui-

ção de conteúdos, e que o merca-
do audiovisual se encaminha para a 
convergência entre o Broadcast e o 
Broadband em um caminho que os 
principais players do mercado consi-
deram inevitável.
A NAB 2017 expressou claramente 

que convergência é cada vez mais 
clara e a luta pela qualidade cada 
vez esta mais acirrada com work-

flows completos em 4K, e cada vez 
mais equipamentos em 8K, mas 
também com o IP, a virtualização e 
distribuição de conteúdos direciona-
dos a sistemas integrados e com-
partilhados. 

A Edição 2018 tentará aumentar  o 
número de 1.806 empresas exposito-
ras que se distribuíram nos 1.091.792 
metros quadrados de exposição nos 
quatro pavilhões do Las Vegas Con-
vention Center, um dos maiores cen-
tros de este tipo do mundo . E supe-
rar os 103443 visitantes chegados de 
161 países, porque como expressa a 
organização do evento, “da criação 
ao consumo em múltiplas platafor-
mas e inúmeras nacionalidades, o 
NAB Show é o lugar onde os visio-
nários globais se reúnem para trazer 
o conteúdo de forma nova e emocio-
nante”. 

por Fernando Moura
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RRI, a empresa alemã, apresenta um sistema 
composto pela câmera ALEXA LF, lentes ARRI 
Signature Prime, montagem LPL e adaptador 

PL-to-LPL. Também é compatível com lentes, acessó-
rios e fluxos de trabalho de outras marcas.
A câmera ALEXA LF grava em 4K nativo para fluxos de 

trabalho HDR e WCG, com formatos de gravação ver-
sáteis, incluindo o ProRes e ARRIRAW não encriptados, 
não criptografados até 150 fps.  Marc Shipman-Mueller, 
gerente de produtos ARRI para sistemas de câmera 
afirma que o sensor 4448 x 3096, “cria um visual total-
mente nova, verdadeiramente imersiva, com uma sen-
sação tridimensional. Os vários formatos de gravação 
e sensores tornam este olhar possível para todas as 
produções e satisfazem todos os possíveis requisitos 
de entrega”.

O sistema chega com a possibilidade de ser acom-
panhado de 16 lentes de alta resolução ARRI Signa-
ture Prime, que variam de 12 mm a 280 mm e estão 
equipados com o suporte ARRI LPL. Estes dispositivos 
trabalham a partir de T-stop de T1.8 o que “facilita a 
profundidade de campo e foco“.
As lentes utilizam o novo suporte de lente LPL que 

tem um diâmetro mais largo e uma profundidade focal 
mais curta, “permitindo que o ARRI Signature Primes 
e todas as futuras lentes de grande formato sejam 
pequenas e leves, com uma T-stop rápida e bokeh, 
uma combinação de recursos que não seriam possíveis 
com a montagem PL. A montagem LPL também esta-

rá disponível para outras câmeras ARRI e está sendo 
licenciada para fabricantes de lentes e câmeras de ter-
ceiros”, afirmou a empresa em comunicado.
Embora a câmera, o bocal de lentes e as lentes sejam 

novas, “há total compatibilidade com  a montagem 
PL, bem como os acessórios ALEXA que são o ponto 
alto do design de sistema. O adaptador PL-para-LPL 
oferece compatibilidade para todas as versões ante-
riores de montagem de lentes PL seja Super 35 ou full 

frame”, afirma a empresa.  
“Como sempre, queremos garantir que nossos clien-

tes obtenham o melhor retorno possível nos seus in-
vestimentos com os equipamentos ARRI”, diz Stephan 
Schenk, gerente da ARRI Cine Technik e responsável 
pela unidade de Sistemas de Câmera. “Proporcionar 
compatibilidade com lentes existentes, acessórios de 

câmera, workflows, arquivos com Look ARRI, metada-
dos de lente e ferramentas de software facilitando o 
trabalho das equipes com a ALEXA LF no set e para 
que locadoras de câmeras incorporem em seus in-
ventários. Acreditamos que o sistema estabeleça um 
novo padrão para o futuro, porém também minimiza 
redundâncias e não deixa nada para trás.” 
As primeiras câmeras ALEXA LF estarão disponíveis 

no final de março de 2018. O conjunto inicial de qua-
tro lentes Signature Prime (35 mm, 47 mm, 75 mm, 
e 125 mm) estarão no mercado no começo de junho 
de 2018. As lentes restantes serão enviadas durante 
o ano. 
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ony, a companhia japonesa, apresenta  
novo sensor CMOS retroiluminado com 
conversor S/D com função de obturação 

global. O novo “Back-Illuminated CMOS Image 

Sensor” da Sony está equipado com uma fun-
ção Global Shutter. Os conversores analógico-
digitais de pixel-paralelo recentemente desen-
volvidos podem converter instantaneamente o 
sinal analógico de todos os pixels, simultanea-
mente expostos, a um sinal digital em paralelo. 
Apresentado no International Solid-State Cir-

cuits Conference (ISSCC) em San Francisco, nos 
Estados Unidos, o equipamento possui conver-
sores A/D de baixa corrente que convertem instantane-
amente o sinal analógico de todos os pixels expostos 
simultaneamente em paralelo a um sinal digital para 
armazená-lo temporariamente na memória digital. Esta 
arquitetura, afirma a empresa, elimina a distorção do 
plano focal devido ao deslocamento do tempo de lei-
tura, possibilitando uma função Shutter Global.
Para solucionar o aumento de energia provocado pela 

inclusão de aproximadamente mil vezes mais conver-
sores A/D paralelos em comparação com o tradicional 
método de conversão A/D de coluna, Sony desenvol-
veu uma nova solução em formato compacto à 14 bits.

A empresa afirma que tanto o conversor A/D como 
os espaços de memória digital são protegidos em 
uma configuração empilhada de elementos integra-
dos dentro do chip. A conexão entre cada pixel usa 
a conexão Cu-Cu (cobre-cobre). Essa conexão é uma 
tecnologia que a Sony desenvolveu “para fornecer 
continuidade elétrica por meio de almofadas de cobre 
conectadas ao sensor CMOS e aos circuitos lógicos. 
Esse método oferece mais liberdade aos projetos, 
aumenta a produtividade e permite o tamanho mais 
compacto”, um tecnologia desenvolvida pela marca 
em 2016. 

S

mixer Rivage PM7 chega ao mercado com 
120 canais de entrada, 60 mix buses, 24 en-
tradas suportadas pela matriz, 48 plug-ins e  

384 slots.  O novo sistema de mixagem digital foi de-
senvolvido utilizando a expertise da consola CSD-R7 
da marca com capacidade de processamento de mixa-
gem e efeitos de áudio.

A solução trabalha racks I/O de entrada e saída e 
uma placa de interface dedicada que permite conecti-
vidade. O dispositivo tem o mesmo tamanho da mesa 
CS-R10 e o mesmo layout no seu painel de controle. 
A Yamaha afirma que por ter o DSP incorporado, o 
dispositivo oferece os mesmos padrões de operação 
e eficiência de fluxo de trabalho em um sistema por-

tátil compacto.
O equipamento tem uma nova fun-

ção que permite conectar a consola 
CSD-R7 , a e CS-R10 ou CS-R10-S 
ao sistema Rivage PM7 o que pode 
permitir, explica a empresa, que as 
suas trabalhem em conjunto.
O equipamento utiliza a tecnolo-
gia de rede TWINLANe de Yamaha, 
Dante ou ambas. A primeira se co-
necta através de fibra óptica e per-
mite gerir até 400 canais de áudio. 
A consola permite, ainda, a entrada 
de áudio por meio de amplificado-
res híbridos em entradas analógi-
cas e combinações de RPio622 e/
ou RPio222 I/O racks e HY256-TL ou 
HY256-TL-SMF. 
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Permita a seu público desfrutar do seu conteúdo com mais
cores, mais contraste, mais resolução e maior qualidade de
visualização de TV já oferecida.

A SES é a primeira operadora a fornecer Ultra HD linear 
através dos primeiros pacotes de assinantura nos EUA 
e em todo o mundo. Nossa plataforma de programação 
atinge atualmente 100 milhões de famílias nos EUA.

Fale com nossos especialistas e saiba como se tornar parte 
da crescente comunidade de programação Ultra HD.

www.ses.com

PROMOVENDO
O ULTRA HD
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m dos destaques da NAB 2018 será a nova câ-
mera URSA Broadcast, um dispositivo Ultra HD 
compatível com a URSA Mini Pro, modelo na 

qual se baseia, compatível com lentes HD e Ultra HD 
B4, filtros ND integrados, gravação de arquivos  1080i 
ou 2160p em arquivos .mov ou .mxf padrão usando 
DNx145, DNx220X ou ProRes em uma variedade de 
cartões padrão, como SD acessíveis e UHS-II e CFast 
de alta velocidade para arquivos 4K RAW, além de um 
novo modo de intervalo de vídeo expandido.
A URSA Broadcast possui um sensor 2/3 de polegada 

e utiliza um encaixe 4K B4 (sensor 13.056mmx7.344mm). 
Trabalha com controle eletrônico via conector de 12 pi-
nos, ou via pinos do encaixe EF ao utilizar o URSA Mini 
Pro EF Mount opcional. A câmera conta com comando 
eletrônico completo de lentes B4 para ajustar o foco, a 
íris e o zoom usando os controles da câmera ou remo-
tamente com um switcher ATEM usando o protocolo 
SDI de controle de câmera.
O dispositivo trabalha com uma faixa dinâmica (Dy-

namic Range) de 12 stops+, resoluções de 3840x2160 
(4K) e 1920x1080 (HD). Suporta frame rates de 23.98, 
24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 e 60 fps. Chega ao mer-
cado com filtros ND integrados de 2-stops, 4-stops e 
6-stops. E controle de íris manual e automático.

Entrada de vídeo SDI e duas saídas SDI, uma para 
gravação e outra para monitoramento com taxas de 
1.5G, 3G, 6G, 12G. A URSA Broadcast suportaos seguin-
tes Codecs:DNxHD 220X, DNxHD 145, Apple ProRes 
4444 XQ QuickTime, ProRes 4444 QuickTime, ProRes 
422 HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 
422 LT QuickTime and ProRes 422 Proxy QuickTime,  
CinemaDNG RAW, CinemaDNG RAW 3:1, CinemaDNG 
RAW 4:1. 

U

anon, o destaque da empresa será a nova câmera  
Cinema EOS Flagship nos modelos C700 FF e 
C700 FF PL. A primeira, afirma a companhia “é 

uma nova câmera na linha Cinema EOS da Canon,  
que incorpora o sensor recém-desenvolvido CMOS 
Full-Frame”. 
O dispositivo pode capturar imagens de qualidade 

cinematográfica de até 5.9K RAW, 15 stop de rango 
dinâmico, e até 60fps em 5.9K ou até 168fps no modo 
crop 2K. A câmera virá com suporte EF ou PL e um 
adaptador de montagem opcional também disponível 
da Canon, que “fará com que algumas das lentes de 
estilo Broadcast da montagem B4 sejam compatíveis 
com a câmera. O corpo compacto e leve permitirá que 
a câmera seja configurada em vários estilos, como es-
tilo de cinema ou suporte de ombro de estilo ENG”. 

Compatível com a série CN-E Cine 
Prime da Canon, incluí a lente 

CN-E20mm T1.5, que possui vá-
rias funções de suporte, como 
assistência de foco e correção 
de aberração através da co-
municação de montagem EF.
Ainda, será lançada a lente 

Cinema Prime CN-E20mm T1.5 LF 

com capacidade de comunicação com as câmeras  
Canon Cinema EOS compatíveis com a montagem EF 
para fornecer múltiplas funções de suporte, como cor-
reção de aberrações cromáticas, comunicação de me-
tadados, correção de luz periférica e guia de foco etc. 
“Todas as CN-E Primes atendem captação em 4K e 
são consistentes com as outras lentes Cine Zoom que 
a Canon oferece em termos de características ópticas 
para melhorar as lentes a serem usadas em conjunto”, 
finaliza a companhia. 
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Belden, Belden Sending All The Right Signals e o logotipo da Belden são marcas comerciais ou marcas registradas da Belden Inc. ou de suas 
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Para mais informação, visite
grassvalley.com
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Junte-se à conversa

Fluxos de trabalho HDR 
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anasonic apresenta em Las Vegas a nova câme-
ra estúdio 4K, AK-UC4000, um dispositivo com 
sensor S35mm UHD/HD que capta imagens 

com tecnologia HDR variável, suporta saída de sinais 
via IP, e permite a captação de imagens em super 
slow motion.
A câmera de estúdio AK-UC4000 é compatível com 

lentes B4 2/3, utiliza o padrão 4K 12G-SDI. E reúne os 
recursos das atuais AK-UC3000 4K HDR e a AK-HC5000 
1080p 4x de alta velocidade HDR capaz-sistema. 
A nova câmera 4K HDR utiliza lentes LSSIEL e pelo 

seu super 35mm captura imagens com resolução na-
tiva 4.4K, “melhorando a resolução UHD (mais de 

2000 linhas de TV, tanto horizontal quanto vertical),  
dynamic range e S/N ratio (62dB) (62dB) em rela-
ção a UC3000. A câmera mantém a compatibilidade e 
operação com montagem 4K HDR B-4. 
O UC4000 foi projetada, afirma a empresa nipônica, 

para a produção de esportes ao vivo e transmissões 
de eventos de alta qualidade, e estúdios de TV com 
tecnologia e workflow 4K.
“O oversampling da nova imagem 4.4K da UC4000 

ajuda as equipes de produção esportiva a evitar 
possíveis problemas de moiré (NdR: padrão de in-
terferência criado, por exemplo, quando duas grades 
apresentam movimento relativo entre si em referência 

a um observador, gerando um determi-
nado padrão por meio de franjas) cau-
sados nas LED”, disse Michael Bergeron, 
gerente de produtos de estúdio  e siste-
mas da Panasonic Media and Entertain-
ment Company. “Além disso, o futuro é 
câmeras com saída 4K 12G, recurso de 
saída que aumentará a capacidade de 
um sistema sem fio de estádio integra-
do — como o sistema que a Panasonic 
desenvolveu com a Wave Central  (Pro-
totipo de sistema integrado de Wirelles 
Câmera testado no Clemson Memorial 
Stadium, em Clemson, Estados Unidos,  
em dezembro de 2017 em parceria entre 
a Panasonic e a Wave Central com câme-
ras AK-UC300), por isso afirmamos que 
as câmeras sem fio podem alimentar 4K 
para os painéis de alta resolução”. 
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a NAB 2018, a NAGRA, a Conax e a NexGuard 
mostrarão sua proteção de valor de conteúdo 
de ponta a ponta para todo o ecossistema de TV 

por assinatura e conteúdo, desde a origem até o consu-
mo, combinando proteção de conteúdo para qualquer 
rede e qualquer dispositivo com serviços antipirataria e 
marca de água, afirmaram os seus executivos. 
Entre as principais demonstrações uma plataforma 

de segurança de conteúdo unificada, uma solução OTT 
de ponta a ponta e uma plataforma de gerenciamento 
de ativos de mídia. Também, comentou um executivo 
da companhia, os visitantes poderão visualizar como 
os provedores de serviços podem lutar contra a pi-
rataria em IPTV e Kodi e usar a marca d’água para 
qualquer sistema OTT e qualquer fluxo de trabalho.  
“Juntos, eles ajudam os provedores de serviços e os 
proprietários de conteúdo a criar a melhor abordagem 

em circuito fechado para proteger e marcar conteúdo, 
monitorar a pirataria e agir de forma rápida e decisiva 
contra ela”, concluí a empresa em comunicado. 

N
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utelsat esta desenvolvendo o ELO,  o primeiro 
nanossatélite de baixa órbita terrestre, projetado 
para a Internet das Coisas (IoT) com tecnologia 

da Sigfox, empresa especializada em IoT, e fabricado 
pela Tyvak International SRL, uma subsidiária da Ter-
ran Orbital Corporation.
O satélite ELO (de “Eutelsat LEO for Objects”) será 

usado para aferir o desempenho de satélites de baixa 
órbita terrestre (LEO) bem como fornecer conectivida-
de para “objetos” (things). A tecnologia foi desenvol-
vida pela Sigfox, que administra uma rede única de 
banda estreita global dedicada ao IoT.
O ELO, com lançamento previsto para 2019, ofere-

cerá infraestrutura de rede complementar aos objetos 
localizados em áreas que não são atendidas por redes 

terrestres, além de disponibilizar redundância na co-
bertura de rede terrestre existente.
A Sigfox trabalhará com a Eutelsat em dois aspectos: 

analise do espectro utilizado pelo satélite em frequên-
cias para ISM; e processamento de dados de objetos. 
O ELO também testará a conectividade em outras fre-
quências.  O diretor de Estratégia da Eutelsat, Jean-Hu-
bert Lenotte afirmou que “com a expansão da Internet 
das Coisas, novos serviços estão sendo desenvolvidos 
em uma ampla gama de setores, incluindo cidades in-
teligentes, mineração, agricultura e logística. Estamos 
muito satisfeitos por explorar novas avenidas através 
do desenvolvimento deste nanossatélite, que mais uma 
vez demonstra a complementaridade intrínseca entre as 
redes terrestres e tecnologia de satélites. Reconhecendo 
a compatibilidade do LEO com os objetos conectados 
e trabalhando com parceiros reconhecidos do campo, a 
Eutelsat pretende fornecer uma solução inovadora que 
atenda às necessidades dos futuros clientes”.
O novo satélite estará localizado em uma órbita he-

liossíncrona entre 500 e 600 km de altitude, desde 
onde irá coletar dados de objetos conectados em todo 
o mundo equipados com as mesmas antenas omni-
direcionais já utilizadas pelas redes IoT terrestres.  
Os dados serão transmitidos diariamente para uma es-
tação terrestre localizada em Svalbard, um arquipélago 
norueguês no oceano Ártico. 
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magine Communications mostra experiências de 
transformação do negócio audiovisual na edição 
2018 NAB Show. A empresa pretende demonstrar 

com uma abordagem prática como a inovação e adoção 
de novas tecnológicas está ajudando aos broadcasters 
a personalizar o caminho e o ritmo da transformação 
arquitetônica e os modelos de negócios das emissoras.
Neste contexto de transformação tecnológica a Imagi-

ne aposta a transformações do ecossistema e transfor-
mação do negocio para poder suportar o ritmo de 
evolução dos padrões de consumo de vídeo em 
evolução através de uma transição harmônica e 
orquestrada facilmente para uma tecnologia ágil 
e adaptável. 
Um dos destaques da empresa são as soluções 

para o padrão ASTC 3.0 com o ImagineLIVE Power 
Sessions e Master Classes a serem realizadas no 
stand da companhia norte-americana.  Em termos 
de playout de conteúdos, destaque para a Plata-
forma Versio , uma solução integrada de playout 
que suporta compressão e descompressão IP 
multicanal com playback UHD e branding. Tam-
bém serão apresentados os mais recentes avan-

ços de interface e integração disponíveis nas soluções 
modulares de controle de reprodução na nuvem nativa 
ou híbrida, que “combinam de maneira transparente, 
automação e gráficos. Apresentando suas capacidades 
de armazenamento, a Imagine demonstrará as capa-
cidades do Versio IOX, que fornece armazenamento 
compartilhável e escalável — SAN e NAS — ao longo 
do ciclo de vida do conteúdo, oferecendo os mais al-
tos níveis de proteção de ativos digitais”. 
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ntelsat apresentará e Las Vegas a comunidade de 
vídeo de América Latina que está composta pelos sa-
télites Intelsat 11, Intelsat 21 e Intelsat 34 que “aten-

dem mais de 93 milhões de espectadores com variada 
programação. As capacidades e serviços que estamos 
destacando na NAB deste ano estão em linha com o 
tema geral do evento sobre a interseção entre mídia, 
entretenimento e tecnologia. Planejamos dar destaque 
para nossa comunidade de vídeo que continua em ex-
pansão e gerando receitas aos nossos clientes de broa-
dcast”, afirmou à reportagem da Revista da SET, Marcio 
Brasil, diretor de Vendas da Intelsat no Brasil. 
Brasil referiu que a inclusão do Intelsat 14 HD à comu-

nidade de vídeo “expande nossa posição de liderança 
na distribuição de mídia na América Latina. Estamos 
realizando investimentos significativos na ampliação 
da nossa frota de satélites Galaxy, originalmente desti-
nados para a região da América do Norte. O Galaxy 30 
representa o primeiro satélite de reposição construído 
para oferecer aos nossos clientes um caminho tecnoló-
gico para distribuição de mídia até a próxima década”.
O executivo afirma que a penetração “sem preceden-

tes dos headends por cabo ajudam os programadores 
a atingir ainda mais espectadores. Por exemplo, a co-
munidade do recém batizado Galaxy Postcards (tam-
bém conhecido como Galaxy 19) distribui conteúdo 
multicultural de 60 países em 30 idiomas e se destaca 
como a maior comunidade livre de transmissão de TV 
e rádio, atraindo milhões de espectadores e ouvintes 
na América do Norte.”

Outro dos destaques da empresa na NAB será a 
parceria com a Dejero para oferecer uma solução que 
une satélite e a telefonia celular, chamada CellSat, no 
mercado dos Estados Unidos. “O CellSat simplifica 
escolhas de transporte de conteúdos e oferece mais 
eficiência, qualidade e confiança para broadcasters. 
Vamos realizar uma apresentação no nosso stand para 
mostrar como a tecnologia funciona em campo” finali-
zou o executivo. 
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ispasat ampliou a sua frota em 2018 e esse 
será o destaque da empresa espanhola na NAB 
2018. O novo satélite, o H30W-6 já se encontra 

na posição orbital 30º Oeste, substituirá e ampliará a 
capacidade do Hispasat 30W-4. 

A empresa afirma que o novo satélite conta com fei-
xes orientados ao continente americano, Europa, noro-
este da África e Mediterrâneo e “aumenta a oferta da 
operadora nas bandas Ka e Ku, além de incorporar um 
novo feixe em banda C com cobertura pan-americana. 

Com esta configuração, o Hispasat 30W-6 refor-
çará a distribuição de conteúdos audiovisuais na 
América Latina, permitindo o acesso a mais de 
50 milhões de usuários através de suas plata-
formas de distribuição audiovisual e contribuirá 
com a redução da exclusão digital na América 
Latina, norte da África e Península Ibérica”. 
O Hispasat 30W-6 (Hispasat 1F) tem uma vida 

útil prevista de 15 anos e será construído so-
bre a plataforma satelital 1300 de SSL. Contará 
com uma potência de 11,5 KhW e uma carga 
útil multimissão distribuída em 40 transpon-
dedores em banda Ku; 6 feixes em banda Ka;  
1 feixe em banda Ka BSS; e 10 transpondedores 
em banda C. 

H

H
is

p
a

sa
t

©
 F

ot
o:

 D
iv

ul
ga

çã
o

©
 F

ot
o:

 D
iv

ul
ga

çã
o



W W W . L E Y A R D L A T A M . C O M

+55 (41) 3059-5100 | sales.brazil@leyardgroup.com
Leyard Latin America | Miami | São Paulo | Curitiba

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.
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eyard lança novo painel de LED com “o me-
nor pixel pitch da indústria”, afirma a empresa.  
O inovador pixel pitch de 0.7 milímetros da li-

nha DirectLight será exibido durante a NAB 2018.
O equipamento estará disponível no stand da fabri-

cante incorpora a tecnologia Leyard DriveSense, que 
“garante a maior densidade de pixels com maior efi-
ciência de energia. A linha permite ainda, em espaços 
menores, painéis de LED de resolução de 4K e 8K 
com imagem perfeita e uniforme”, explicou à repor-
tagem da Revista da SET, Orlando Custódio, CEO da 
Leyard Brasil e América Latina.
Este sistema de vídeo wall permite instalações ul-

trafinas, na parede e com manutenção frontal, além 
de oferecer resolução e clareza. “Como líder de mer-
cado na crescente indústria de LED de small pixel 

pitch, mantemos o padrão com avanços revolucio-
nários e design líder da indústria. Trabalhamos para 
adaptar nossas telas a cada necessidade do cliente e 
estamos felizes por mostrar nossa tecnologia pionei-
ra para a indústria audiovisual na NAB 2018”, afirmou 
Custódio.

Ainda, a empre-
sa apresentará em Las Ve-
gas da série Leyard VersaLight painéis 
de LED modulares que variam de 2.5 a 8 milímetros, 
para projetos indoor e outdoor, com qualidade de 
imagem e excelente desempenho. 
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EQ e Broadcast PIX apresentam na NAB 2018 
a integração de produtos dos seus portfolios 
que prevê soluções de automação e delivery de 

conteúdos. As empresas afirmam que o principal ob-
jetivo deste acordo é oferecer soluções completas de 

automação de mídia e broadcast. A integração envolve 
switchers de produção da Broadcast Pix e uma série 
de produtos para Rede de Áudio AoIP da AEQ. 
A integração será promovida como pacotes por 

ambas as empresas em seus respectivos mercados.  
AEQ focará em soluções para 
mercado de rádio nos Esta-
dos Unidos e na América La-
tina, enquanto a Broadcast 
Pix fornecerá aos seus reven-
dedores e integradores com 
produtos e pacotes adicionais 
para seus mercados atuais de 
transmissão, empresas, gover-
no e casas de culto. Cada uma 
das empresas apresentará os 
produtos em seu estande em 
Las Vegas.
Agora os switchers de produ-

ção integrados da Broadcast 
Pix terão interoperabilidade 
com as consoles de mixagem 
da AEQ. Ainda, as interfaces 
de rede de áudio sobre IP  da 
AEQ permitirão  a automação 
da produção de vídeo, afir-
mam as empresas. 
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N
a edição 2018 da NAB Show, 
as empresas brasileiras le-
varam soluções inovadoras 
para atrair a atenção do 

público que passa pela feira. Nes-
te ano, serão mais de 40 produtos 
e soluções de tecnologia apresen-
tadas por Hitachi Kokusai Linear, 

TSDA, EiTV, Tecsys, Snews, ideal An-
tenas, Media Portal e Mirakulo.
Os expositores brasileiros apre-

sentarão no Pavilhão Brasil, de 9 e 
12 de abril de 2018, soluções para 
diversas áreas do mercado audiovi-
sual com destaque, uma vez mais, 
para a TV Digital.

“A expectativa das empresas para 
a NAB Show é sempre promissora”, 
afirma o presidente do Sindicato 
das Indústrias de Aparelhos Elétri-
cos, Eletrônicos e Similares do Vale 
da Eletrônica (SINDVEL), Roberto de 
Souza Pinto. “A feira é uma exce-
lente oportunidade de se relacionar 

Pavilhão Brasileiro 
na NAB 2018 contará 
com 12 empresas 

por Fernando Moura

Na décima segunda participação, SINDVEL e Apex-Brasil levam 
empresas brasileiras a Las Vegas, nos Estados Unidos
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com os maiores e melhores players 
do mercado mundial de radiodifusão, 
conhecer e acompanhar as tendên-
cias do mercado, estabelecer parce-
rias e abrir novas frentes de mer-
cado, com significativo aumento de 
vendas. O Vale da Eletrônica, através 
do Projeto Os Eletroeletrônicos Apex
-Brasil, coordenado pelo SINDVEL, é 
o responsável pela organização do 
pavilhão brasileiro na NAB, demons-
trando e comprovando a importância 
e a força do evento para impulsionar 
os negócios, alavancando a nossa 
economia e gerando emprego e ren-
da para o Brasil”.
O executivo explicou à reportagem 

da Revista da SET que a delegação 
está enquadrada no PS ELETROELE-
TRÔNICOS BRASIL, que é um projeto 
formado por empresas que desen-
volvem produtos, serviços e solu-
ções com o objetivo de abrir novos 

mercados, consolidar e ampliar a 
atuação de empresas brasileiras nos 
mercados tradicionais, sobretudo 
através do incremento nas vendas 
de itens com maior valor agregado.
O projeto é gerido pela Apex-Bra-

sil (Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos) e 
o SINDVEL, instituição que congre-
ga cerca de 150 empresas da cidade 
de Santa Rita do Sapucaí, estado de 
Minas Gerais, região mais conhecida 
como “O Vale da Eletrônica”.

Novidades

Um dos destaques do pavilhão 
brasileiro será o encoder de closed 

caption ENC50 da Showcase Pro, 
que insere em tempo real as legen-
das ocultas por reconhecimento au-
tomático de fala. “O áudio é extraí-
do diretamente do próprio sinal de 
banda base HD/SDI, possibilitando 

uma transmissão com latência míni-
ma dessa imprescindível ferramenta 
de acessibilidade”, afirmam os res-
ponsáveis da Showcase Pro, uma 
das expositoras do Pavilhão, que 
também fará o lançamento do Sen-
tinel — sistema de monitoração em 
tempo real dos sinais da TV Digital. 
“O produto atua remotamente via 
navegador de internet, analisando 
os recursos de vídeo, áudio e closed 

caption, além de entregar parâme-
tros da recepção do sinal recebido. 
Envio de notificações dos proble-
mas e geração de relatórios dos 
erros apresentados também são en-
tregues pelo sistema”. O sistema de 
sinalização de emergência, EWBS — 
uma parceria com o Fórum Brasileiro 
de Televisão Digital, além de outras 
funcionalidades do IFN100, também 
fazem parte da divulgação dos pro-
dutos da empresa em Las Vegas. 
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A SNews apresentará um workflow completo para telejornalismo na NAB 2018
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Para a Biquad Broadcast, a partici-
pação na NAB SHOW é de extrema 
relevância, pois durante o evento 
“mantemos contato com o que o 
mundo oferece em soluções e produ-
tos para o mercado de radiodifusão, 
ousando na capacidade de inovação 
ano após ano com o desenvolvimen-
to de tecnologia de ponta através 
de produtos que possuem caracte-
rísticas singulares”, afirmou um dos 
executivos. A equipe da Biquad “está 
com excelentes perspectivas para o 
lançamento de seu novo produto du-
rante a NAB 2018,” o processador de 
áudio digital com cinco (5) bandas 
de processamento em 1 unidade de 
rack, batizado de Punch. A solução é 
um processador de áudio digital DSP 
que pode ser configurado para uso 
em emissoras AM ou FM, e inclui op-
ções de cards que podem ampliam 
as suas funcionalidades. 
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O Pavilhão Brasileiro, segundo dados 

da SindVel, registro na edição 2017 da NAB 

um total de US$ 6,920 milhões 

de expectativas de negócios

O ShowCase PRO IFN100 é o um  implementador de funções de dados 

e remultiplexação disponível para os sistemas de transmissão ISDB-T



EXPERIMENTE
MAIS

Io 4K Plus

Vídeo profissional I/0 com  
desempenho 3 Thunderbolt

Io 4K, além de usar ampla largura de banda 

larga em Thunderbolt 3 em um fator de 

forma portátil para uma variedade profissional 

de necessidades  com suporte para HDR, o 

HFR, profundidade e suporte de cores de alta 

resolução  4:4:4 suporte de cores em todo o 

caminho para o verdadeiro 4K. O vídeo pode ser 

transportado através de 12G/6G/3G SDI ou HDMI 

2.0 padrão e verdadeiro na entrada e na saída.

Ki Pro Ultra Plus

Apresentando Novo Ki Pro Ultra Plus v2.0

O gravador multi-canal HD e canal 

único 4K 60p da tecnologia AJA  agora 

suporta HDR e HDR 10 e reprodução HGL.

Com até 4 canais de gravação HD  60p 

HD com suporte rollover ProRes®, de um 

único canal de gravação completo 4K 

60p, HDMI 2.0 com entrada e a saída de 

até 64 canais de áudio.

Ferramentas poderosas para HDR

AJA expande a sua gama creative em 
Tecnologia HDR

Conversões em tempo real: FS-HDR 

com tecnologia Colorfront™ convertendo entre 

a câmara/HDRformats, como Slog3 para PQ, Ou 

SDR para HLG BT.2020 

I/O Desktop: KONA® 4 e io® Plus 4K 

Para necessidades HDR 10 E HLG 

Reprodução HDR: Ki Pro® Plus Ultra para  

HDR 10 e HLG 

Mini-Conversores: Hi5-4K-Plus e HA5-4K para 

displays HDR 10 e visualização e análise para HDMI

Novas soluções de AJA para HDR, 

Gravação multicanal e Thunderbolt™ 3 
Permaneça na vanguarda com uma impressionante linha da produtos AJA que define a qualidade,  
confiabilidade e compatibilidade.

Saiba mais em |||||||||||||||| www.aja.com              Booth# SL2505
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A empresa afirma que o Punch 
pode fornecer um som de “excelente 
Loudness e definição, aliado a todas 
as suas funcionalidades tornando-o 
único em sua categoria de preço com 
este tipo de tecnologia”.
O Inatel – Instituto de Ciência e 

Tecnologia de Santa Rita do Sapucaí 
– vai representar as ICTs brasileiras 
na NAB Show, oferecendo seminários 
gratuitos sobre o padrão ISDB-T de 
TV Digital no pavilhão brasileiro. As 
palestras serão diárias, com previsão 
de início às 10h, e terão os seguin-
tes temas: ISDB-T Overview, ISDB-T 
Transmission Aspects, Overview of 

Video Compression Techniques, e 
ATSC 3.0 overview.
O Instituto que teve uma importante 

participação na pesquisa e desenvol-
vimento do padrão brasileiro de TV 
Digital, o ISDB-T, que presente em 19 
países incluindo América Latina, África 
e Ásia, foi pioneiro na formação e ca-

pacitação em TV Digital de profissio-
nais do setor de radiodifusão do Bra-
sil e do exterior e, atualmente, oferece 
cursos de TV Digital customizados.
“A NAB Show é uma feira estratégica 

para o Inatel e também uma impor-
tante oportunidade de networking 
entre os ex-alunos da instituição que 
trabalham em empresas do setor em 
várias partes do mundo”, afirma o 
gerente de Desenvolvimento de Ne-
gócios, Leandro Guerzoni.
A VoiceInteraction Brasil é outra 

empresa que irá expor no Pavilhão 
Brasil. Alberto Issi, executivo da em-
presa, afirma que na área de monito-
ramento de mídia e controle de qua-
lidade sobre conteúdos, os visitantes 
vão poder assistir a uma demo do 
MMS – Edição Broadcast, um siste-
ma de gravação, armazenamento 
e acesso de vídeo combinado com 
ferramentas automáticas de trans-
crição, segmentação e indexação 

de programas de TV para gravação 
legal da própria emissão ou criação 
de arquivo com vários fins (audito-
ria, reemissão, criação de clips multi-
plataforma) com base em diferentes 
critérios (palavras-chave, oradores, 
áudio, grafismo de TV, legendas).  
Finalmente a SNews, que estará 

presente em dois stands, no Pavi-
lhão Brasil e no Pavilhão principal 
#SL15110) demonstrando “como 
seus produtos automatizam os pro-
cessos de uma emissora de TV. Os 
visitantes vivenciarão o workflow 

otimizado pelos sistemas de ANEWS, 
GC, TP, Neoexpress, e MAM, o que 
possibilitará com que o jornalista e 
o produtor elaborem o conteúdo e/
ou apresente um furo de reportagem 
ou breaking news em tempo real, ga-
rantindo que o material exibido seja 
exatamente como o planejado”, afir-
mou à reportagem da Revista da SET 
Katia Dias, coordenadora de Marke-
ting da SNews.
Katia afirma que “a única preocupa-

ção do jornalista passará a ser narrar 
o fato, alocando assim os recursos 
com pessoal e tempo nos locais cer-
tos. Todo esse conteúdo produzido 
pela emissora será arquivado e geren-
ciado de forma simples e objetiva”.
Em 2017, explicou a executiva da 

empresa de Brasília, a SNEWS elabo-
rou “um projeto trazendo o sistema 
de arquivamento e processamento 
em nuvem possibilitando as emis-
soras a acessarem seus conteúdos 
de forma rápida, instantânea e com 
qualquer dispositivo móvel. Assim, o 
profissional acessa seu conteúdo em 
tempo real e poderá alterar e con-
sultar sua base de dados anyplace, 

anywhere, anytime. Este projeto é o 
desafio da automação que as emis-
soras estão vendo tornar-se possível 
com os produtos da SNEWS”. 
Para Katia, é necessário que a in-

dústria perceba que “a arquitetura 
das soluções atende aos padrões e 
melhores práticas já estabelecidos 
no mercado de TI e aos fundamen-
tos do ambiente de broadcast que 
sempre exigiu disponibilidade, con-
fiabilidade e escalabilidade”. 

As empresas brasileiras expositoras na NAB 2017 realizaram 766 contatos 

comerciais diretos durante o período da feira provenientes de países como 

Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Equador, Estados Unidos, 

Índia, Japão, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido, e Taiwan
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O MMS Edição Broadcast está sendo testado 

em várias emissoras em São Paulo e outras 

regiões, afirma a VoiceInteraction Brasil

© Foto: Divulgação





por Fernando Moura

SES, empresa luxemburguesa, lançou um novo satélite que ocupará 
a posição orbital 47.5W e será controlado desde o teleporto 
que a multinacional está construindo em Hortolândia, interior 
de São Paulo

O
dispositivo substituirá o NSS-806 – em ope-
ração – no segundo semestre de 2018, conta 
adicionalmente com um payload encomenda-
do pela Nasa para observação terrestre e me-

lhoramentos de posicionamento por GPS.
O SES 14, satélite geoestacionário com posição orbital 

brasileira tem feixes de banda C permitirão que a SES 
expanda sua cobertura de vídeo a cabo na América Lati-
na, enquanto seus feixes de banda Ku e feixes spot HTS 
(High Throughput Satellite, ou satélite de alta capaci-
dade) oferecerão capacidade de expansão para atender 
aos mercados aeronáutico e marítimo, além de outras 
aplicações de tráfego intenso, tais como backhaul de 
telefonia celular ou serviços de fornecimento de banda 
larga, disse Jurandir Pitsch, vice-presidente de Vendas e 
Desenvolvimento de Mercado para a América e o Caribe 
da SES Vídeo.

Pitsch afirmou à reportagem da Revista da SET que 
o satélite que foi lançado do Centro Espacial da Guia-
na teve uma pequena anomalia que ocorreu durante o 
lançamento do foguete Ariane 5, mas que horas mais 
tarde a companhia estabeleceu conexão de telemetria e 
telecomando configurando um novo plano de elevação 
de órbita pelo que o SES-14 irá atingir a órbita geoes-
tacionária apenas quatro semanas depois do planejado 
originalmente, mas “o processo está normalizado”.
O novo satélite “é até hoje o maior satélite lançado 

pela SES. No Brasil, ele terá mais capacidade em Banda 
KU que três satélites tradicionais. É um satélite muito 
importante para a região, sendo o primeiro satélite da 
frota porque traz uma matriz digital a bordo que permite 
a comutação e interconexão rápida dentro do satélite 
que permite, em uma aplicação de dados, conectar os 
gateway e dessa forma criar redes próprias sem ne-

Novo satélite atenderá o 
Brasil com banca C e Ku
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A família de transmissores de TV E-Compact foi desenvolvida com tecnologia 

Doherty, proporcionando excelentes características de transmissão com eficiência 

energética de até 42%. A simplicidade de configuração e operação permite uma 

rápida inicialização do sistema, e seu design compacto oferece um excelente 

footprint. Cada gaveta amplificadora oferece até 600 Wrms após o sistema de 

combinação e filtro. A família é composta por transmissores regrigerados a ar com 

potências de saída de 15 W a 12 kW no padrão ISDB-T.

Soluções em Radiodifusão, Vídeo e Comunicação 

 do Brasil para o Mundo!

Hitachi Kokusai Linear

35 3473-3473
Matriz: Santa Rita do Sapucai-MG Comercial: São Paulo-SP
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cessidade de conexões remotas”, informou Pitsch. Isso, 
entre outras coisas, porque o SES-14 possui beams de 
banda C e banda KU com wide beams e spots HTS 
beams que permitem reaproveitar o espectro e brindar 
mais megabits aos clientes. “O satélite permite entregar 
internet aos aviões por meio dos Spots, e vídeo ao vivo 
pelos wide beam  Em 2016, América Latina tinha 70 
aviões conectados. O que se prospecta é que em 2026 
sejam mais de 1500 aeronaves conectadas na região”.
Em termos de vídeo, o novo satélite incrementará a 

cobertura de cabo da SES já existente “com 100% de 
penetração a cabo que atualmente atende a mais de 20 
milhões de televisores no Brasil”. No que se refere à 
rede, “o satélite atenderá à crescente demanda por co-
nectividade, especificamente por parte de passageiros 
de aviões: o número de aeronaves comerciais conecta-
das via satélite na América Latina, que era 70 em 2016, 
deve aumentar para 1.500 até 2020”.
Esse impulso, disse o executivo, se deve ao crescimen-

to que se prospecta para a TV por assinatura na América 
Latina. “Queremos aproveitar o forte alcance da posição 

47.5 oeste e atingir mais de 20 milhões de lares com 
TV porque chegaremos aos 98% de penetração entre as 
cabeceiras de TV a cabo entregando conteúdo premium, 
um aumento estimado de 20% nos canais de cabo che-
gando aos 2200 na região”.
Pitsch afirmou à reportagem da Revista da SET que 

o investimento no SES-14 é porque a empresa acredita 
que demanda existe.” Antes desenhávamos satélites ge-
néricos, hoje criamos satélites desenhados para deter-
minados serviços de forma clara com desenvolvimento 
de tecnologias novas”.

Posição orbital

“Nós compramos a posição 48W, mas mudamos a po-
sição para o 47.5W com autorização da Anatel para des-
ta forma ficar a 2.5 graus dos nossos dois concorrentes, 
e assim evitar interferências e fortalecer a posição bra-
sileira”, afirmou o responsável da SES. Nesta posição, 
o SES 14 atenderá  América Latina, Caribe, América do 
Norte e uma região do Atlântico Norte.
O novo dispositivo conta, ainda, com uma carga útil 

da NASA, intitulada Observação do Limbo e do Disco 
em Escala Global (GOLD, na sigla em inglês), que tem 
por objetivo aprofundar o entendimento dos cientistas 
sobre espaço mais próximo da Terra e produzir imagens 
inéditas da atmosfera superior da Terra a partir da órbi-
ta geoestacionária.
O faturamento da empresa é 70% na área de vídeo 

DTH e serviços terrestres híbridos, explicou Pitsch. Os 
30% restantes são obtidos com outros serviços. Con-
sultado pela reportagem da  Revista da SET se o novo 
equipamento poderia ajudar a mudar esse panorama, 
o executivo disse que o faturamento do vídeo está lo-
calizado em mercados mais maduros como o europeu 
e norte-americano. “Estamos investindo em dados por-
que nossa expectativa é de que o faturamento aumente 
nos próximos dois anos. Estamos e queremos seguir 
atuando nos novos serviços de OTT com plataformas 
terrestres. Nosso negócio é distribuição de vídeo. O sa-
télite será ainda relevante com canais UHD porque ele é 
o único que tem garantia de distribuição de vídeo com 
qualidade para conteúdo de alta qualidade e grandes 
eventos”.
Outra mudança em relação à empresa, disse o exe-

cutivo, é que “desenvolvemos tecnologia, a deixamos 
disponível e agora a estamos colocando a disposição 
do cliente final com soluções híbridas para redes de 
OTT que podem ser terrestres ou via celular, e com pla-
taformas de VOD”.
Hoje o faturamento da empresa, explicou Pitsch  é 70% 

na área de vídeo DTH, diretc cable e serviços terrestres 
híbridos e o resto em outros serviços. Ante a pergunta 
da Revista da SET se o novo equipamento poderia aju-
dar a mudar esse panorama, o executivo disse que o 
faturamento do vídeo esta localizado em mercados mais 
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Jurandir Pitsch afirmou que a companhia a compra 

da posição é fundamental na estratégia da empresa porque 

“precisávamos de uma posição adicional para poder 

expandir e aumentar nossa participação no mercado. 

Em 2016 e 2017 muitos canais SD passaram para HD, 

e agora grandes operadores internacionais como Turner, 

Disney, entre outras, aceleraram sua migração para o HD. 

Hoje América latina passou a Europa em termos de canais 

HD. Enquanto em Europa temos uns 30% de canais HD, 

na região chegamos a 45% de canais em HD”
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maduros como o Europeu e norte-americano.  “Estamos 
investindo em dados porque nossa expectativa é que o 
faturamento aumente nos próximos dois anos. Estamos 
e queremos seguir atuando nos novos serviços de OTT 
com plataformas terrestres. Nosso negocio é distribui-
ção de vídeo, o satélite será ainda relevante com canais 
UHD porque ele é o único que tem garantia de distri-
buição de vídeo com qualidade para conteúdo de alta 
qualidade e grandes eventos”. 
Outra mudança em relação a empresa, disse o exe-

cutivo, é que “desenvolvemos tecnologia, a deixamos 
disponível e agora a estamos colocando a disposição 
do cliente final com soluções hibridas para redes de OTT 

terrestre que podem ser terrestres ou via celular com 
plataformas de VOD”.

Hortolândia

A companhia está construindo um teleporto próprio 
em Hortolândia, zona metropolitana de Campinas/SP. 
Este será um teleporto misto com recepção, telemetria 
e monitoramento dos satélites da empresa e um brow-
ser de saída IP para a nuvem, “com especial atenção 
ao SES-14” e “trabalhar mais as infraestruturas de rede 
oferecendo ao cliente diferentes opções, seja de sinais 
satélites e sinais terrestres por IP”, disse Pitsch.
O teleporto da SES, construído ao lado da central da 

O3B Netwoks, adquirida pela SES em 2016, fornecerá, 

desde Hortolândia,  conectividade utilizando o sistema 
de satélites (MEO - rede de satélites de órbita média) 
da O3b em conjunto com as coberturas GEO ( rede de 
satélites geoestacionários) da SES para “operadoras de 
redes móveis”, disse Pitsch e esclareceu que o local é 
estratégico já que o local é coberto com sete (7) cone-
xões diferentes de fibra óptica e ”capacidade técnica e 
mão de obra qualificada na região. Além de condições 
meteorológicas positivas e dissipação de nuvens mais 
rápida o que permite ter menos problemas na atenua-
ção da banda KU em chuvas torrenciais”.
Em Hortolândia “estamos realizando um investimento 

continuo. Em antenas investimos entre 10 a 12 milhões 

de dólares, mas queremos torna-lo um centro estratégi-
co para o trafego de dados. Lá temos três antenas da 
O3B que estão concentradas no lugar. Essa junção nos 
permite oferecer sistemas híbridos expandidos a partir 
de este local”, comentou o executivo.

Copa do Mundo em 4K

Outra das novidades é que com o SES- 14 a empre-
sa poderá oferecer canais 4K na região. “A ideia é tra-
zer canais UHD/4K para América Latina aproveitando a 
Copa do Mundo. Mas não só a Copa, trazer sinais com 
programações adicionais com uma promoção especial”, 
afirmou o executivo, e reforçou que tudo está preparado 
para ser “antes da Copa do Mundo”. 
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Beyond the Limits of Visual 
Acuity: The Real Reason for 4K 
and 8K Image Resolution

Abstract
Several commentators have argued that 4K and 

8K image resolutions are unnecessary because the 

human visual system cannot resolve the additional 

image resolution at normal viewing distances, either 

for viewing a large screen television at normal living 

room distances, or on a handheld display, such as on 

a smartphone or tablet. While this argument has some 

merit, it ignores several other reasons for increasing 

the image resolution beyond the limits of human visual 

acuity. This paper presents some of these, including 

minimizing image spatial sampling artifacts, for 

traditional television viewing as well as novel display 

formats like virtual reality systems.

Keywords
Anti–alias filter, display resolution, spatial artifacts, 

ultrahigh definition (UHD), visual acuity

Introduction

Several commentators describe ultrahigh definition 
(UHD), also known as “4K,” as unnecessary, citing 
examples that show normal human visual systems 

cannot discern the difference in image resolution between 
UHD versus the present high-definition (HD) television 
formats when viewed at normal 
viewing distances for a given screen 
size.1,2 While this may arguably be 
true, there are other factors that can 
impact the viewer’s experience. One 
of these is visual artifacts caused by 
sharp edges in the image.
This paper starts with a summary 

of human visual acuity as it relates 
to HD and UHD image resolutions 

for typical screen sizes and viewing distances. Then, 
it introduces the various image artifacts encountered 
in digital motion imaging systems. Next, it discusses 
the perception of these visual artifacts by naïve versus 
expert viewers, followed by a discussion of how different 
viewers affect network policy and the creative intent. 
Finally, it proposes how 4K and 8K image resolution can 
reduce these spatial visual artifacts without adversely 
affecting the viewer’s perception of the image sharpness.

Visual Acuity for HD and UHD
McCarthy3 and Drewery and Salmon4 addressed the 

issue of television display resolution in terms of human 
visual acuity.
McCarthy describes the acuity of the fovea in the 

human eye as 25 to 35 cycles per degree. In the center 
of the fovea is the foveola with a resolution of 35 to 
60 cycles per degree. The peak resolution in the island 
in the center of the foveola can reach 60 cycles per 
degree. This gradual increase in acuity from the edge 
to the center of the viewer’s vision gives rise to three 
different types of acuity, which McCarthy calls:

 “reading acuity” (30 cycles/degree)
 “simple acuity” (60 cycles/degree)
 “hyperacuity” (120 to 360 cycles/degree)

Reading acuity relates to a 
viewer’s ability to recognize “Snellen 
optotypes,” essentially the letters on 
a Snellen eye chart as used by eye 
doctors to assess a patient’s vision. 
The term “20/20 vision” refers to a 
person who can read the 20/20 line 
of letters with features that subtend 1 
min of arc from 20 ft (6 m) away, as 
shown in Figure 1.

by Edward Reuss
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Only a minority of people 
under well-controlled 
conditions can approach 
this theoretical optical 
limit, and for many of them 
only with corrective lenses.

SMPTE na Revista da SET
A Revista da SET traz, a partir desta edição, importantes papers da SMPTE, que tentam lançar luz sobre a 
real necessidade da utilização de resoluções maiores que o olho humano pode captar. Vários comentaristas 
têm argumentado que 4K e 8K são desnecessárias porque a sistema visual humano não pode resolver toda 
a resolução de imagem, seja levando em consideração as distâncias da televisão na sala de estar ou em um 
dispositivo de mão como em um smartphone ou tablet. Embora este argumento tenha algum mérito, ignora 
várias outros razões para aumentar a resolução de imagem além dos limites de acuidade visual humana, 
como a minimização de artefatos na amostragem espacial da imagem, bem como a  exibição de novos 
formatos com sistemas de realidade virtual. Boa Leitura!

por Tom Jones Moreira e Fernando Moura



Simple acuity refers to the theoretical optical 
limit for viewers with very keen vision under 
optimal lighting and viewing conditions. Only a 
minority of people under well-controlled conditions 
can approach this theoretical optical limit, and for many 
of them only with corrective lenses.
Hyperacuity, also known as “vernier acuity,” refers to a 

viewer’s ability to discern anomalies in an object’s general 
shape.5 Examples include image anomalies from image 
compression as well as the spatial aliasing associated 
with the pixel sampling of hard edges in an image also 
known as “stairstep” artifacts, or more colloquially, 
“jaggies.” A viewer can easily perceive the pertubations 
in an image due to these artifacts on a scale smaller than 
their normal visual acuity. Figure 2 shows an example of 
hyperacuity using a line with a slight offset.
The proponents claiming that UHD-1 (4K) and UHD-2 

(8K) resolution televisions are unnecessary normally cite 
either the reading acuity, or at best simple acuity, as these 
relate to the perception of the image content. In the case 
of a Forbes magazine article, the author uses the analogy 
of displaying a lawn and the ability to perceive individual 
blades of grass. When the display is a certain distance 
away, the normal example being a large screen television 
in the user’s living room at some fixed distance from the 
viewer, they will not be able to perceive the blades of 
grass anyway, assuming the image is not manipulated by 
means of camera lens magnification or image scaling or 
cropping. Lechner derived this mean distance as about 9 
ft (274 cm).6 Tanton7 reached a similar figure (2.7 m) as 
well. This is the number used in the analysis of display 

resolution in Drewery and Salmon, who also arrived at 
the 1 min of arc value via a separate analysis.*

To be fair, the blades of grass example is a very good 
layman’s example of perceived resolution, and it does 
demonstrate that at a viewing distance of 9 ft the screen 
size would have to be very large indeed before the viewer 
could see the individual blades of grass in a lawn.
Blades of grass is only an example used to demonstrate 

the point. Most viewers are not trying to count the 
blades of grass in a displayed lawn. They are just 
watching the show. However, even if they do not see 
the blades of grass, they can perceive various image 
artifacts—some of which are perceptible by means of 
the viewer’s hyperacuity at resolutions much smaller 
than their measured reading acuity.

Display Resolution
Figure 3 shows the relationship between the display’s 

pixel resolution “p” and the angular resolution “v” 
presented to the viewer at a distance “d.” Note that 
the angular resolution is greatest at the center of the 
display when viewed straight on.
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Figure 1. Snellen test for 20/20 vision with an observer 

viewing the letter “E” in the eighth line of a Snellen 

eye chart from 20 ft.

Figure 2. Example of hyperacuity seen by the slight offset 

in the center of the middle line.

Figure 3. Relationship between the display pixel resolution 

and the angular resolution presented to the viewer.

*This Lechner/Tanton distance is somewhat out of context, as they were derived averages of distances at a particular time in the evolution of television screen sizes. 
Since this distance is the value normally chosen by those commentators that claim 4K resolutions are not necessary, it is used for the purposes of this paper as well.



The perceived resolution of a display is more 
complicated than just the pattern of the addressable 
pixels. Measuring the actual resolution of a display 
is a complex process, as described by Becker8 and 
specified by the International Committee for Display 
Metrology ( ICDM ).9 However, the proponents claiming 
that UHD resolutions are overkill normally compare the 
resolution of the addressable pixels with the viewer’s 
reading acuity.
For simplicity, this paper assumes that the display 

provides the nominal resolution defined by the 
addressable pixels. Furthermore, it assumes that the 
pixels are “square,” meaning the perceived horizontal 
resolution is the same as the perceived vertical 
resolution, and that the subpixel structure of each 
color component is not a significant factor. This is not 
necessarily true in practice, but these details are not 
germane to the essence of the discussion.

Image Artifacts
There are several different types of image artifacts, 

including the following:
 Lens focus and depth-of-field errors
  Exposure errors
  Demosaic artifacts
 Compositing and green screen artifacts
  Image compression artifacts  
(macroblock errors, fringing effects, etc.)

  Spatial aliasing artifacts (stair-step edges,  
or “jaggies,” moiré effects)

This paper addresses spatial aliasing artifacts in 
particular.
Spatial artifacts, such as stairstep edges and moiré 

patterns, occur as a consequence of the sampling 
theorem.10 To properly reconstruct an image from a 
rectangular array of uniform samples, the sample rate, 
meaning the inverse of the image sample interval, 
must meet the sample-rate criterion, which states that 
the sample rate must be at least twice as high as the 
bandwidth of the spatial energy encountered within 
the image. Sharp edges within an image may cause the 
high frequency spatial energy to exceed the Nyquist 
limit of half the sampling rate, causing spatial alias 
artifacts in the reconstructed image.
Moiré patterns occur when the image consists of a 

repeating pattern of these sharp edges, such as in 
a picket fence, or a striped shirt or tie. The abrupt 
shift from one row/column to the next for each edge 
causes a visible subsampled pattern, or alias effect, 
across the pattern of edges. These two-dimensional 
alias patterns are a consequence of the sampling 
theorem.
Figure 4 presents a tennis court that shows both 

stair-step jagged edges in the white lines and a moiré 

pattern in the net. Some of the white lines are so 
aliased that they have become dashed lines.

Eliminating Spatial Artifacts
While McCarthy points out that these effects stimulate 

what is referred to as hyperacuity, making the stair 
steps and moiré patterns perceptible at resolutions 
much finer than the reading acuity limit, one must 
recognize that since these effects are inherent to any 
two-dimensionally sampled image, merely increasing 
the sampled image resolution would not necessarily 
eliminate these spatial artifacts, depending on the high 
frequency energy. Regardless of the image resolution, 
be it 4K, 8K, or even 1000K pixels across the screen, 
one can always construct a “pathological image” 
consisting of repeated sharp lines at various skew 
angles, where the subsampled edge stair steps or 
subsampled alias patterns are easily perceptible, even 
at moderately long distances from the screen.
This may be counterintuitive for some viewers, 

expecting that with finer and finer display resolution, 
the artifacts should disappear. However, the math 
behind the sampling theorem is sound and is essentially 
a mixing function against a square wave or square 
impulse. In a 2D image, this becomes a 2D square 
or impulse function. Taking the Fourier transform of 
a mathematically pure square waveform, the Fourier 
response of this mixed output response generates a 
repeating pattern that extends to infinity, implying the 
artifacts will extend out to an infinite screen resolution. 
But physical signals, such as a camera sensor or a 
display screen, are not mathematically pure square 
sampling functions, but have real edges with finite 
width transitions caused by diffraction and edge bleed 
around the edges of each pixel, not to mention the 
color component structure of the RGB subpixels. So 
on a real display, when you reach a certain point in 
resolution on the screen, these edge transitions form 
a built-in 2D low-pass filter that defines an upper limit 
to the 2D spectral energy, forming a natural form of 
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Figure 4. Tennis court image with jagged white lines 

and moiré patterns in the net.
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anti-aliasing. This is why the ICDM specification for 
measuring display resolution is more complex than 
just the resolution of the addressable pixels. Therefore, 
if the addressable resolution of the pixels is on the 
same order as the display’s pixel edge transitions, the 
spectral energy falls off below the Nyquist limit of the 
sampling theorem, causing the artifacts to disappear. 
Displaying the same image on a different screen with 
sharper edge transitions between pixels will cause the 
artifacts to show up again.
Figure 5 shows this same tennis court with twice 

the resolution. The increased resolution reduces 
the jagged edges in the white lines and effectively 
eliminates the moiré pattern in the net. This shows 
that the spectral energy for some of these artifacts 
is now below the Nyquist limit. However, the jagged 
edges are still visible, especially in the upper left 
and upper right corners. Looking closely at the two 
vertical lines in the center of the image, the edges 
are smoother, but the saw-tooth edges are still visible. 
Even at very high resolutions, these spatial artifacts 
may still occasionally occur, depending on the angle 
and the width of the lines or the repeating pattern as 
well as the true resolution of the display.
The white lines behind the net in the upper left corner 

show both a normal sampled image spatial artifact, 
as seen by the same line in front of the net, as well 
as a second spatial artifact caused by the interaction 
between the line and the net in front of it. The 
interaction between the net and the line behind it is a 
natural optical illusion and has nothing to do with the 
sampling of the image into pixels. This artifact would 
be visible even if the viewer is physically standing on 
the tennis court itself. This is part of the reason that 
most viewers have learned to ignore these types of 
spatial artifacts when they see them.
The only way to eliminate these spatial artifacts is to 

use a two-dimensional anti-alias filter across the image 
prior to sampling, or resampling, the image. The anti-alias 

filter attenuates or eliminates the high frequency 
energy that violates the sample-rate criterion. An anti-
alias filter consists of a two dimensional low-pass filter 
where the filter response is designed to remove the 
high frequency information from the image. Since hard 
edges in an image generate the most high-frequency 
energy, the filter reduces or eliminates the stair step 
and moiré artifacts.
However, there is a tradeoff. The low-pass anti-alias 

filter softens the edges, which makes the image appear 
fuzzy. Many content creators and network providers 
prefer the occasional alias artifact over making all of 
the images appear fuzzy.

Anti-Alias Filters in the Workflow
Figure 6 shows a simplified television workflow 

with all the points in which an anti-alias filter can be 
implemented.
Each of these stages affects the spatial resolution of 

the image. Any stage that changes the sample interval 
of the image may require an anti-alias filter function to 
avoid spatial artifacts:
Camera Lens: The camera lens has an inherent 

modulation transfer function (MTF), which limits the 
sharpness of the rendered image on the imaging 
sensor chip(s).11 If the camera manufacturer or operator 
chooses a lens with an MTF that approximates the 
low-pass filter response required to meet the sample-
rate criterion, then it can provide the anti-alias filter 
function. However, this normally works only for cameras 
with a fixed focal length lens. Furthermore, a lens that 
exhibits an MTF that matches the preferred, the anti-
alias response may suffer other limitations, such as 
depth of field or chromatic effects, that do not meet 
the requirements for the shot.
Camera Sensor: Cameras that use a single-chip color 

filter array often include a two-dimensional low-pass 
optical filter to complement the demosaic (debayer) 
operation used to convert the Bayer array camera raw 
picture elements to pixels. This filter serves essentially 
the same function as an anti-alias filter except at the 
debayering level.

Figure 5. Tennis court at a higher pixel resolution showing 

smoother lines and no moiré effect in the net, but some 

jagged edges remain visible in the upper left and right 

corners.

Figure 6. Workflow for digital television.





Editing/Switching: Many television workflows include 
either an editing stage for file-based workflows or a 
switching stage for real-time workflows. This stage may 
provide an image processing/enhancement function that 
can also provide a spatial anti-alias filter. For camera 
raw workflows, this may also include the debayering 
function as well. This stage may also include computer 
graphics generators, compositors, and scan converters 
for different cameras or other source material that does 
not use the workflow’s native image format. These scan 
converters also utilize sophisticated anti-aliasing filters 
as part of the image format conversion process.
CG Overlay and Animation: Generating computer 

graphics and animation requires the same care to 
avoid spatial alias artifacts as with a camera sensor 
except the anti-alias filter is implemented with digital 
image processing rather than an optical filter. Even 
if the camera image was properly filtered to avoid 
artifacts, when it is composited with a CG overlay, the 
overlay graphics may exhibit strong artifacts, which can 
distract the viewer.
Sometimes the image uses manually crafted 

composited overlays, text fonts, and logos. By carefully 
crafting the edges, spatial artifacts can be minimized or 
eliminated while maintaining crisp edges. Commercial 
advertising provides excellent examples.
Distribution: The distribution stage includes 

converting the workflow’s native image format to all of 
the distribution image formats for all of the different 
user display sizes, resolutions, and frame rates. Each 
of the supported image resolutions requires proper 
anti-alias filtering to avoid spatial artifacts.
Display: The modern television display typically 

provides extensive scan conversion capabilities to 
support whatever format the user connects to it, 
converting the input format to the native format of 
the display itself. Also, the screen itself can provide 
a low-pass filter effect, as described earlier, to reduce 
spatial artifacts.
In general, spatial alias artifacts must be filtered out 

properly at each stage. They cannot all be left to one 
stage to solve the problem for the entire workflow 
except, of course, for some degenerate cases.

Naïve versus Expert Viewers
One can ask how often these spatial aliasing artifacts 

will occur in real life, especially at higher resolutions. 
Do they occur often enough to be concerned about 
them?
In part, that depends on your audience. Spatial 

artifacts will occur from time to time unless they are 
filtered out somewhere in the workflow. The content 
creator or network engineer has to ask how sensitive 
is the audience to these spatial artifacts versus their 
sensitivity to the loss of edge sharpness. Will they 

object more to a fuzzy picture or to an occasional 
moiré effect in the on-screen talent’s necktie?
A naïve audience may not notice the spatial aliasing 

artifacts at all, having been conditioned to seeing these 
effects as far back as the early days of color television. 
However, an audience that is more sophisticated may 
notice every time they see a jagged edge or a moiré 
pattern.
The population of naïve versus expert viewers is a 

distribution that can be modeled with a Gaussian bell 
curve, as shown with the red curve in Figure 7.
The location of the peak of this bell curve and its 

skew to one side or the other is a matter of conjecture, 
as shown with the blue curve for a predominantly naïve 
audience. Regardless, the goal is to satisfy the majority 
of the viewing audience at a reasonable cost.

Network Policy and Creative Intent
So the directors, editors, network engineers, and 

equipment manufacturers have to make a choice: do 
they impress their audience with the crispness of the 
image at the risk of dismaying a few viewers with the 
occasional spatial artifact, or do they filter out the 
edge effects at the risk of disappointing the majority 
of their audience with slightly blurry images?
This of course is yet another engineering tradeoff, 

requiring people to make a judgment call. As with all 
such engineering tradeoffs, the ideal solution would 
be to get both at the same time without incurring 
excessive costs.

Crisp Edges Without Spatial Artifacts
One way to “have one’s cake and eat it too” is to 

push the image resolution well beyond the limit of 
human acuity and then apply an anti-alias filter on the 
image in this “hyperacute image space” that reduces 
the artifacts but keeps the blurring of the edges below 
the limit of the viewer’s visual acuity.
UHD (4K) workflows may provide such a solution. In 

short, if we accept the proposition that the resolution 
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Figure 7. Normal distribution of naïve versus expert 

viewers.



of a typical size (40 in. to 65 in. diagonal) UHD (4K) 
television is finer than human visual acuity at normal 
living room viewing distances, then filtering the edges 
in the 4K images to meet the sample-rate criterion 
should result in edges that are still sharper than the 
visual acuity of the viewer.
Since 4K resolutions are still relatively near the 

limit of human visual acuity, the anti-aliasing filter 
to achieve the sample-rate criterion needs to be very 
well designed and may require several taps in both 
dimensions to adequately reduce the alias effects 
without causing a perceptible blurring of the edges. 
The use of SUHD (8K) or even 16K image resolutions 
provides more spatial resolution to work with for 
an anti-alias filter to remove the artifacts without 
perceptibly blurring the edges in the image.
Of course, every doubling of the image’s horizontal 

resolution quadruples the number of pixels, memory, 
and computing power to perform the anti-alias 
filtering. Fortunately, memory and computing capacity 
follows Moore’s Law so that they will become cheaper 
over time. Display panel resolution development 
follows a similar development curve as Moore’s Law 
but at a different rate. While the rates of evolution 
for Moore’s Law and its display equivalent may be 
slowing down in the last few years, the evolution 
continues. So as these higher resolutions become 
technically and economically viable, they will permit 
even sharper anti-aliasing image edges without 
resorting to complex anti-alias filters.

High Dynamic Range
The introduction of high-dynamic-range (HDR) and 

wide-color-gamut (WCG) formats will only enhance 
the impact of the spatial artifacts. Stair-step edges 
and moiré patterns that viewers might ignore at 
standard image intensities will leap out in HDR and 
WCG images. Properly shot and produced HDR and 
WCG images can greatly enhance the sense of realism, 
but the spatial artifacts can only distract from that 
realism. So HDR/WCG workflows will benefit the most 
from the use of anti-alias filters with 4K and 8K 
resolutions to maintain the sharpness of the edges 
on filtered images.

Beyond the Living Room
So far, this discussion has focused on the traditional 

television in the living room with the viewers watching 
from across the room. This use case provides  
a relatively narrow field of view (FoV) as shown in 
Table 1.
The other use case often cited is holding a mobile 

device in the viewer’s hands. This provides a  
similar FoV as the living room use case as shown in 
Table 2.

 
 
A recent alternative is to provide a much wider FoV 
by employing a much larger screen and a smaller 
distance from the viewer to the screen to provide a 
more “immersive” experience as shown in Table 3.
Some manufacturers have started to provide 

televisions with curved screens (radius of curvature 
3000–4200 mm) to provide the impression of 
“immersion,” although this effect requires more than 
just a curved display. This use case started for gaming 
but can also be extended to storytelling. Immersive 
displays can provide a wider FoV, requiring higher 
resolution before running into the limit of normal 
“reading acuity.” However, such a wide FoV also 
requires the content to be produced for an immersive 
experience, or else the image feels “too close,” 
making the viewer uncomfortable.
The limit for the “immersive experience” is to 

provide a 360° FoV. Of course, this normally uses a 
virtual reality (VR) workflow from a VR camera to a 
VR headset, rather than several very large television 
screens, regardless of whether they are curved or 
not. The VR system usually provides a much larger 
pixel resolution in the virtual space, but only a small 
portion of it is displayed in the VR headset’s display.
Removing the spatial alias artifacts is even more 

important for these use cases. When a user sees these 
artifacts, it diminishes the “suspension of disbelief ” 
that is fundamental to the immersive experience.
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Conclusion
While several articles claim that UHD (4K) resolution 

television is beyond the visual acuity of the average 
viewer, making UHD unnecessary over a regular HD 
(2K) image resolution, viewers can easily detect certain 
spatial artifacts, such as edge “jaggies” and moiré 
patterns, at HD resolutions if they know what to look 
for. However, increasing the image resolution to 4K, or 
even 8K, will not eliminate these spatial artifacts. They 
are a result of the sampling of the image into discrete 
pixels, and artifacts can occur at any resolution. The 
only way to minimize these spatial artifacts is to apply 
a low-pass anti-alias filter across the image.
However, at HD resolutions, the low-pass filter blurs 

the image, which is also perceptible to the viewer. 
One way to avoid spatial artifacts and preserve the 
edge sharpness is to increase the image resolution 
beyond the limit of the viewer’s visual acuity and then 
apply a properly designed anti-alias filter to this high 
resolution or “hyperacute” image. Since the resolution 
is finer than the viewer’s visual acuity, the edges will 
still appear sharp and the spatial artifacts will be 
removed. Wide FoV “immersive” workflows, as well as 
HDR/WCG workflows, will benefit the most from 4K and 
8K image resolutions with anti-alias filters.
The higher resolution 4K and 8K resolution images 

require a more expensive display as well as more 
memory and processing power, but these expenses will 
decrease according to Moore’s Law. So at some point, 
the marginal cost increase becomes manageable. 
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Na convergência digital, a engenharia promoveu a derrubada 
de sete barreiras que impediam novos players de produção 
e transmissão de conteúdo, com o desenvolvimento de multiplaformas 
e o VOD, abrindo caminho para startups do audiovisual com modelos 
de negócios inovadores e disruptivos

A
s oportunidades para empresas e empreende-
dores de produtos e serviços audiovisuais de-
senvolverem novos negócios e ampliarem sua 
atuação estão diretamente ligadas às facilidades 

tecnológicas criadas pela convergência digital. As etapas 
de captação, armazenamento, transmissão e recepção 
de sinais de vídeos formaram barreiras instransponíveis 
no antigo sistema analógico que foram derrubadas pelas 
novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) 
digitais. A transmissão por IP – Internet Protocol, de ví-

deo digital, e em sinal aberto pela televisão digital, a re-
cepção por computadores, smart tvs, tablets e celulares 
trouxeram outras experiências de consumo de conteúdo, 
antes barradas pelo sinal analógico.
Os maiores centros de tecnologia do mundo investi-

ram no desenvolvimento da engenharia e conseguiram 
a validação do mercado para as inovações. Essa vali-
dação se deu através de entidades internacionais, que 
adequaram e aprovaram a tecnologia para implantação 
em várias partes do mundo.

SET A ZERO
A queda das barreiras de entrada 
para os negócios audiovisuais
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No Brasil, a SET foi a entidade técnica autônoma 
responsável por pesquisar, escolher, desenvolver, tes-
tar, validar e indicar ao governo brasileiro o padrão de 
transmissão de televisão digital terrestre, o ISDB-tb, 
uma adequação do sistema japonês, que deu origem ao 
SBTVD-t (Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terres-
tre). Além do papel preponderante no contexto tecno-
lógico, a SET está também atenta aos desdobramentos 
dos novos negócios trazidos pelas inovações em trans-
missão de conteúdo pelas multiplaformas digitais. 
A engenharia faz o seu papel, porém, nesse momento 

de grande procura por conteúdo é necessário iden-
tificar e apontar as barreiras que persistem, visando 
para mostrar o novo mercado e o caminho para o de-
senvolvimento de negócios inovadores nos setores da 
indústria, comércio e serviços de imagem e som. Com 
a identificação das barreiras que impediam a entrada 
da concorrência, umas derrubadas, outras em proces-
so de queda, abrem-se oportunidades não somente 
para os que atuam na produção de conteúdo autoral, 
utilizando as formas tradicionais de produção e trans-
missão de vídeos, mas principalmente para empresá-
rios e profissionais de toda a cadeia de negócios do 
audiovisual:

•  Potenciais empreendedores e empresários de mi-
cro e pequenas empresas da cadeia de negócios 
do segmento audiovisual.

•  Empresários dos segmentos de publicidade, turis-
mo, alimentação, transportes e outros que podem 
ser fornecedores de apoio aos negócios gerados 
pelo audiovisual.

•  Profissionais de produtoras de conteúdo, agências 
de publicidade e marketing digital, rádio, TV, in-
ternet, cinema, games e fotografia que pretendem 
abrir empresas ou formalizar a atuação como mi-
croempreendedor individual.

Os setores econômicos e os negócios do audiovisual

Em primeiro lugar, a cadeia de negócios do segmen-
to audiovisual na Economia Criativa não se resume na 

produção e exibição do conteúdo. Outros segmentos 
se agregam neste sistema de produção, trazidos pelo 
conceito de inovação, com os negócios disruptivos que 
agregam valor às iniciativas do segmento audiovisual. 
A plataforma de vídeos Netflix é o mais recente sucesso 
nesse avanço contra as barreiras de entrada de novos 
concorrentes para exibição de conteúdo.
Esses negócios apresentam estratégias colaborativas 

para a inovação no audiovisual, na maioria, cases de 
startups de sucesso em algum segmento tecnológico. 
Startups são empresas nascentes com forte potencial 
de mercado e alta incerteza de sucesso (RIES, 2012). 
Esse sucesso conta com o financiamento público e pri-
vado para produtos e serviços que embarcam tecnolo-
gia de ponta.

A economia digital e os sete rounds para a derrubada 

das barreiras no audiovisual

As TICs – Tecnologias da Informação e Comunicações, 
foram o rolo compressor para todos os stakeholders 
desse sistema que não conheciam nem sonhavam com 
a queda das principais barreiras que garantiam o suces-
so financeiro dos serviços de produção, transmissão e 
recepção de áudio e vídeo. Os estudos de Michael Por-
ter (1991) apontam que a intensidade concorrencial de 
um setor depende de cinco forças básicas: 
1.  O número de concorrentes e a sua rivalidade em 

determinado momento; 
2. A entrada de novos concorrentes; 
3. O poder de negociação dos clientes; 
4. O poder de negociação dos fornecedores; 
5. O aparecimento de produtos substitutos.

A esses conceitos econômicos de Porter que iden-
tificam cinco razões que impedem a entrada da con-
corrência em qualquer segmento produtivo, podemos 
afirmar que no segmento de transmissão de conteúdo 
audiovisual essas razões são idênticas aos princípios 
que mantiveram a economia da comunicação eletrônica 
no mundo inteiro, até a chegada das TICs digitais de-
senvolvidas pela engenharia.
A tradução dos cinco conceitos genéricos do impedi-

mento para entrada de novos concorrentes no mundo 
dos negócios tradicionais, apontadas por Porter, tam-
bém podem ser identificadas nos negócios do audiovi-
sual da antiga era analógica da transmissão de vídeo.
1.  O número de concorrentes e a sua rivalidade em 

determinado momento
As grandes redes de televisão disputaram o mercado 

entre poucas concorrentes por décadas, com alta rivali-
dade pela conquista da audiência e dos patrocinadores.
2.  A entrada de novos concorrentes
A concessão pública e a limitação da área de transmis-

são foram empecilhos para entrada de novas empresas 
de comunicação e ampliação do mercado.
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3.  O poder de negociação dos clientes
Os patrocinadores sempre procuram as maiores audiên-

cias, que recaem sobre os grupos de comunicação com 
maior poder econômico e de produção. As grandes redes 
ditavam as regras para o investimento publicitário em 
sua programação de maior sucesso. O bolo publicitário, 
na era analógica, é fatiado desigualmente devido a falta 
de atrações em emissoras de baixo índice de audiência.
4.  O poder de negociação dos fornecedores
Os fabricantes de equipamentos detêm a tecnologia de 

ponta que as emissoras precisam para as produções e exi-
bição do conteúdo, com qualidade técnica. O custo des-
sa tecnologia sempre foi alto para o mercado broadcast, 
devido limitação de fabricantes, como as pioneiras RCA e 
AMPEX, e as que ainda dominam, Sony, Hitachi, Panaso-
nic, Grass Valley, entre outras marcas dos Estados Unidos, 
Europa e Japão, exportadores de tecnologia audiovisual.
5.  O aparecimento de produtos substitutos
Até a chegada do computador, não existia outra tela 

para competir com imagens da televisão. Isso garantiu 
a porta de entrada e de exibição por décadas para um 
único aparelho receptor, o monitor de televisão.

Após essa analogia do mundo dos negócios tradicionais 
nos quais o mercado audiovisual está envolvido, temos 
um quadro completamente diferente daquele que impedia 
a entrada dos produtores de conteúdo. No mundo dos ne-
gócios do vídeo analógico, mandavam os grandes. Na era 
digital, os pequenos apontam os novos caminhos para 
negócios inovadores, em multiplaformas audiovisuais 
para exibição e consumo de conteúdo, facilitando o ca-
minho entre a transmissão broadcasting e a broadband.
Na era digital, os negócios tradicionais continuam 

tentando impor barreiras cada vez mais ultrapassadas.  
As cinco barreiras mais endurecidas da era analógica 
ainda persistem e podem ser identificadas pelo merca-
do audiovisual como empecilhos para a aceleração dos 
negócios inovadores.

Barreiras de entrada da concorrência nos negócios 

do audiovisual: Sete barreiras e oportunidades

Além dessas cinco barreiras expostas no gráfico acima, 
baseadas nas teorias econômicas de Porter, já impostas 
aos negócios dos diversos setores e segmentos, e adap-
tadas ao setor produtivo de conteúdo audiovisual, pode-
mos adicionar sete barreiras específicas aos negócios do 
audiovisual que já foram derrubadas pelos meios digitais: 
1.  A concessão pública para transmissão de sinais de 

imagem e som; 
2. O equipamento transmissor;
3. O equipamento receptor; 
4. A infraestrutura de produção em alta definição (HD); 
5. A transmissão ao vivo; 
6. A métrica - análise de audiência; 
7. A limitação da área de transmissão.

A quebra das barreiras de entrada

nos negócios audiovisuais

1.  Concessão pública para transmissão de sinais  
de imagem e som

No mundo inteiro, o ar é do governo. O único caminho 
para a transmissão de imagens e som por ondas eletro-
magnéticas era, na era analógica, através de concessão 
pública, concedida por prazo e condições determina-
das pelo Estado, após análise criteriosa do solicitante.  
O poder econômico e político sempre foram os fato-
res decisivos para uma empresa ingressar no negócio.  
Os negócios tradicionais – liderados pelas emissoras de 
televisão abertas – ainda são obrigadas a seguir este 
modelo e persistem na defesa desse território ainda in-
cubado na era analógica. A primeira barreira derrubada 
pelo sinal digital, com o desenvolvimento das telecomu-
nicações e internet, trouxe outras opções de transmis-
são de conteúdo, abrindo caminhos para novos players 

de transmissão de conteúdo multiplataforma e VOD – 
Vídeo on Demand.
2.   O equipamento de transmissão controlado  

pelo Estado
Os transmissores, antenas e toda a tecnologia dos ne-

gócios audiovisuais tradicionais ainda são homologados 
pelo governo, pela ANATEL, que impõem limites não mais 
respeitados pelas tecnologias digitais para transmissão 
de conteúdo.  Barreira extinta pelos provedores de acesso 
à internet, redes dados, fibra ótica e portais digitais.
3.  O equipamento receptor
A televisão sempre reinou como o aparelho capaz de 

receber e exibir imagens e som do emissor, que detinha 
todo o processo produtivo. Agora, o monitor de televi-
são serve às multiplaformas com conteúdo em vários 
gêneros e formatos audiovisuais. Barreira derrubada e 
compartilhada.
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4.  A infraestrutura de produção em alta definição (HD)
As grandes produtoras de conteúdo tem a capacidade 

de produção montada em grandes parques tecnológicos 
para atingir a produção industrial com uma qualidade 
de imagem e som próprias da tecnologia de alto custo. 
Com a digitalização do sinal de vídeo, a tecnologia em-
barcou a qualidade HD (Alta Definição) em aparelhos de 
baixo custo. Em qualidade de imagem, grandes redes 
concorrem com os amadores nas mesmas condições de 
consumo do conteúdo audiovisual, quando consumidos 
em devices mobile. Barreira ultrapassada e com custo 
reduzido.
5.  A transmissão ao vivo
Os negócios audiovisuais da era analógica não pre-

viam a possibilidade de perder essa vantagem compe-
titiva, vencida pelo desenvolvimento da engenharia da 
computação, que acelerou a velocidade das redes de 
telecomunicações, e colocou na mão do usuário o poder 
de transmitir ao vivo seu próprio conteúdo, iniciando a 
era dos lives. Barreira intransponível, derrubada pelas 
redes sociais digitais.
6.  A métrica - análise de audiência
O controle do fluxo da audiência esteve por décadas 

atrelado às pesquisas de um único índice, do IBOPE. 
Impossível poder questionar ou criar outro método 
aceito pelos patrocinadores e agências de publicidade 
que desse confiabilidade e segurança a todo o sistema 
de estudos de mídia. A convergência digital trouxe os  
likes, as curtidas, o compartilhamento, os comentários 
que exibem, com muito mais clareza e confiabilidade, 
a experiência do usuário do que os métodos estatísti-
cos questionados pela falta de transparência. Barreira  
derrubada por outras métricas de consumo e experiên-
cia do usuário.
7.  A limitação da área de transmissão
As concessões públicas para transmissão de sinais que 

determinam uma área para atuação dos negócios da 

radiodifusão permanecem irradiando conflitos de inte-
resses políticos e econômicos. Enquanto isso, na era 
digital, uma transmissão de conteúdo por multiplatafor-
mas não tem limites de exibição e consumo. A terra é o 
limite. Barreira derrubada sem limites.

Sete barreiras derrubadas e a SET multiplataforma

Onde há problema há oportunidade de solução e nes-
se mercado estão as startups do audiovisual. Essas sete 
barreiras de entrada para novos concorrentes nos negó-
cios do audiovisual, são apontadas como oportunida-
des para novas empresas de transmissão de conteúdo 
digital em multiplaformas. Trazem desafios e exigem 
estratégias colaborativas para a inovação nas emissoras 
de RTV, estimulando as inovações no ensino e pesquisa.
Nesse sentido, a SET trabalha em conjunto com ou-

tras entidades para ampliar o conceito de inovação, os 
negócios disruptivos e os modelos de empresas inova-
doras do segmento audiovisual na Economia Criativa, 
através das multiplataformas de exibição de conteúdo 
digital e interativo.
A SET desponta como um incentivador de novos negó-

cios ao identificar a importância dos cases de startups 
do segmento de áudio e vídeo como futuro promissor 
das inovações em produção e transmissão de conteú-
do para multiplataformas. São essas startups que vão 
incentivar no mercado nacional o financiamento para 
produtos e serviços audiovisuais, abrindo horizontes e 
visando a exibição do conteúdo brasileiro por multi-
plataforma e com o VOD no mercado internacional, no 
qual o Brasil já é reconhecido pela capacidade técnica 
e criativa. 
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em assembleia geral ordinária realizada a cada dois anos.

DIRETORIAS OPERACIONAIS - EDITORIAL 
Diretor: José Raimundo Lima da Cunha
Vice Diretor: Francisco de Assis Campos Peres

DIRETORIAS OPERACIONAIS - ENSINO
Diretor: José Frederico Rehme 
Vice Diretor: Valderez de Almeida Donzelli Leite

DIRETORIAS OPERACIONAIS 
- EVENTOS
Diretor: José Carlos Aronchi
Vice Diretor: Alexandre Yoshida Sano 

DIRETORIAS OPERACIONAIS 
- MARKETING 
Diretor: Daniela Helena Machado e Souza 
Vice-Diretor: Paulo Roberto Feres de Castro

DIRETORIAS OPERACIONAIS 
- TECNOLOGIA
Diretor: Carlos Fini 
Vice-Diretor: Luiz Fausto de Souza Britto

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- CINEMA
Diretor: Celso Eduardo de Araujo Silva 
Vice-Diretor: Almir Almas     

DIRETORIAS OPERACIONAIS 
- INTERNACIONAL
Diretor: Fernando Matoso Bittencourt Filho
Vice-diretor: Ana Eliza Faria e Silva

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- PRODUÇÃO DE CONTEÚDO  
Diretor: José Dias Vasconcelos de Assis
Vice-Diretor: Paulo Mitsuteru Kaduoka

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - RÁDIO
Diretor: José Eduardo Marti Cappia 
Vice-Diretor: Marco Túlio Nascimento

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- INTERATIVIDADE
Diretor: David Estevam de Britto
Vice-Diretor: Marcelo Santos Souza

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- TV POR ASSINATURA E NOVAS MÍDIAS
Diretor: Roberto Pereira Primo
Vice-Diretor: Rodrigo Dias Arnaut

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - TV ABERTA
Diretor: Raymundo Costa Pinto Barros
Vice-Diretor: Sergio Eduardo di Santoro Bruzzetti

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- INDUSTRIAL
Diretor: Luiz Bellarmino Polak Padilha 
Vice-Diretor: Yasutoshi Miyoshi 

DIRETORIA REGIONAL - NORTE
Diretor: Nivelle Daou Junior 
Vice-Diretor: Ricardo Alberto P. Salles 

DIRETORIA REGIONAL - NORDESTE
Diretor: Esdras Miranda de Araújo 
Vice-Diretor: Jaime Manuel C. F. Fernandes 

DIRETORIA REGIONAL - SUDESTE
Diretor: Paulo Roberto Monfrim Canno
Vice-Diretor: José Raimundo Cristovam 
Nascimento

DIRETORIA REGIONAL - CENTRO OESTE
Diretor: Emerson José Weirich
Vice-Diretor: Paulo Ricardo Balduino  

DIRETORIA REGIONAL - SUL
Diretor: Ivan Miranda 
Vice-Diretor: Caio Augusto Klein

GALERIA DOS FUNDADORES
AMPLEX - CERTAME - EPTV/CAMPINAS - GLOBOTEC - JVC/TECNOVÍDEO - LINEAR - LYS ELETRONIC
PHASE - PLANTE - RBSTV - REDE GLOBO - REDE MANCHETE - SONY - TEKTRONIX - TELAVO

REVISTA DA SET
A SET - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO, é uma associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que tem por finalidade 
a difusão, a expansão e o aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, operacionais e científicos relativos à engenharia de televisão e telecomu-
nicações. Para isso, promove seminários, congressos, cursos, teleconferências e feiras internacionais de equipamentos, além de editar publicações 
técnicas visando o intercâmbio e a divulgação de novas tecnologias.

PRESIDÊNCIA 
Presidente: Liliana Nakonechnyj

Vice-Presidente: Claudio Eduardo Younis 
Assessoria Institucional: Roberto Dias Lima Franco

CONSELHO FISCAL 
Conselho Fiscal: Cintia Leite do Nascimento 

Conselho Fiscal: Ricardo de Fonseca Kauffmann
Conselho Fiscal: Eduardo de Oliveira S. Bicudo

Conselho Fiscal: Fernando Antônio Ferreira
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CONSELHO DE EX-PRESIDENTES 
Conselheiro: Adilson Pontes Malta
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Conselheiro: Fernando Bittencourt

Conselheiro: José Munhoz
Conselheiro: Liliana Nakonechnyj
Conselheiro: Olímpio José Franco

Conselheiro: Roberto Dias Lima Franco
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IP-based workflows are a fundamental shift in the way video is produced 
and content is connected. As broadcasters face new business paradigms 
and operational shifts, IP is a must for a sustainable business model.   
Come to NAB Show® and learn how to meet the demands for high-quality 
content and make a smooth switch to IP. 

THIS IS WHERE THE GLOBAL CONTENT ECONOMY THRIVES. 

APRIL 7–12, 2018 I LAS VEGAS, NEVADA USA 
REGISTER TODAY: NABShow.com

Free Exhibits Pass Code: PA74

THRIVE ON.GET THE EFFECT.

SWITCHING  
TO IP IS MORE 
THAN THE CLICK 
OF A SWITCH.



Broadcast, Broadband, Telecomunicações e Segurança.

Gyro-Stabilized Systems
GSS

www.videosystems.com.br    |   contato@videosystems.com.br 

As melhores soluções no mercado de 

Venda e locação de equipamentos de ponta. 
Projetos completos, treinamentos, 
suporte técnico e serviços criativos 


