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Nfalta de grandes disrupções na NABShow2018 
não reduziu o brilho do maior evento anual 
da indústria audiovisual, nem o descredenciou 

como farol das tendências tecnológicas que impulsio-
nam a produção de conteúdo, as mídias audiovisuais 
e novos negócios de áudio e vídeo que surgem a 
cada dia.
O IP continuou como o principal protagonista, nos 
debates e na feira, atraindo sempre plateias consis-
tentes.  Mas, em vez da “corrida” para a transforma-
ção completa em IP, que era esperada com o término 
da padronização 2110 pelo SMPTE, o foco esteve nas 
soluções de transição, reconhecendo-se que, durante 
alguns anos, SDI e IP ainda precisarão conviver lado 
a lado. Parente próxima do IP, a nuvem (cloud) man-
teve a majestade, com uma infinidade de soluções de 
ferramentas para colaboração.
Quanto à Realidade Virtual (VR), apesar de presen-
te num pavilhão de experiências imersivas, foi nítida 
sua perda de espaço no quadro de tecnologias de 
entretenimento audiovisual, e franca a migração para 
aplicações de nicho como games, talvez pelo isola-
mento que provoca, enquanto a Realidade Aumenta-
da (AR) parece estar subindo no ranking. 
A grande novidade em relação ao ATSC 3.0, a nova 
geração de TV aberta dos Estados Unidos que já 
havia sido apresentada em 2017, foi sua aprova-
ção pela Federal Communications Commission (FCC) 
como padrão voluntário, ou seja, padrão que pode 
ser utilizado pelas emissoras que assim o desejarem.  
Na Coreia do Sul, onde já está em operação, a po-

pulação assistirá a Copa do Mundo Rússia 2018 em 
seu formato original de produção, o 4K. Nos Estados 
Unidos, estações experimentais testam, com sucesso, 
essa e outras capacidades do ATSC 3.0, tais como a 
mobilidade em HD e a transição entre sinais transmi-
tidos pela emissora e conteúdos customizados prove-
nientes da internet, imperceptível ao telespectador.  
E se preparam para as primeiras implantações co-
merciais.
Mas, a meu ver, a grande estrela do NAB 2018 foi 
a Inteligência Artificial. Aliada ao Machine Learning 
(aprendizado das máquinas), AI/ML parecem estar em 
expansão explosiva. Encontrar matérias de acervo, se-
guir repórteres com câmeras não operadas, distribuir 
processamentos entre instalações locais e a nuvem, 
analisar dados de consumo para direcionar conteúdos 
são apenas alguns exemplos de aplicações de AI/ML.  
Tudo indica que AI/ML, aliadas à interface de voz, se-
rão o combustível do universo IP e, em particular, o 
cerne das soluções para toda a cadeia audiovisual.
Depois de compartilhar minhas impressões mais for-
tes da NAB 2018 com você, leitor da Revista da SET, 
recomendo que aprecie outras nesta edição, bem 
como reportagens sobre vários dos lançamentos fei-
tos no evento. Também saiba sobre o SET e Trinta, 
total sucesso no novo formato, e leia mais um exce-
lente artigo do SMPTE.

Boa leitura!
Liliana Nakonechnyj

Presidente da SET

A
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NAB 2018: Convergência 
de soluções transparentes

por Fernando Moura, em Las Vegas

A edição 2018 da maior feira 
da indústria audiovisual 
do mundo mostrou que, em uma 
era de mudanças tecnológicas 
e sociais disruptivas, 
é necessário pensar de forma 
mais global, aberta e pragmática, 
trabalhando para gerar soluções 
compartilhadas, simples 
e agnósticas que foquem 
na experiência do usuário 
e utilizem tanto IoT como IA

O
mundo está em mudança, 
talvez estejamos entrando 
em uma nova Era. A conver-
gência já é uma realidade, 

não só tecnológica senão de hábitos 
e consumos, por isso termos como 
“storytelling”, palavra de origem 
inglesa relacionada às narrativas e 
historias relevantes, já faz parte do 
evento, que aos poucos passa de 
ser a NABShow para ser a M.E.T  Ef-
fect, onde se juntam e convergem 
o mundo broadcast e o broadband 
que avança para uma indústria “tell 
a story”, que não é outra coisa que 
“contar uma história” desde a ótica 
do storyteller, ou seja, do contador 
de histórias. Uma indústria híbrida e 
cada dia mais transparente.
A indústria audiovisual e as subdi-

visões que a atravessaram desde a 
invenção do cinema no final do sé-
culo XIX parecem ter ficado para trás. 
Já não percebemos nos pavilhões no 
Las Vegas Convention Center – são 
três – com espaços reservados ape-
nas para cinema ou TV nas suas 
mais diversas modalidades – PayTV, 

TV Everywhere, OTT, VoD, DTH, en-
tre outras – mas sim, soluções para 
produção de conteúdo. Hoje as em-
presas desenvolvem “soluções” ou 
“micro soluções” para oferecer inves-
timentos em OPEX ou CAPEX, sejam 
de hardware ou software, onde as 
necessidades dos clientes/usuários 
se tornam cada dia mais “customiza-
das” e personalizadas.
Assim, chegamos à “convergência 

de soluções com máxima transparên-
cia para o usuário”, frase de Gilvani 
Moletta, diretor de Tecnologia da TV 
Cultura de São Paulo. E à observa-
ção de Nivelle Daou Jr, Vice-presiden-
te de Tecnologia da Fundação Rede 
Amazônica e diretor da SET Norte: 
“Não vi grandes disrupções, obser-
vei mudanças, avanços e sobretudo 
empresas oferecendo micro soluções 
integradas. A indústria está mudan-
do muito rapidamente”. Observações 
que sintetizam a última edição da 
NAB, que se realizou em Las Vegas 
de 7 a 12 de abril de 2018.
Por sua parte, Felipe Andrade, ago-

ra gerente da unidade de Negócio, 

Produção, Infraestrutura e Playout da 
AD Digital, afirmou que presenciamos 
“uma indústria em plena transforma-
ção. Emissoras tendo que repensar 
seus modelos de negócios, já que 
agora a receita publicitária está dis-
persa em muitos outros canais e pla-
taformas, diluindo seu fluxo de recei-

SET REGIONAISNAB 2018
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Raimundo Barros, Diretor de Tecnologia 
da Globo, e Ravi Velhal, Diretor 
de Política e Tecnologia e pesquisador 
da Intel, conversam no estande desta 
empresa sobre a realização do vídeo 8K 
VR feito no Carnaval Rio 2018 
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ta tradicional. Para criar valor, alguns 
investem na produção de conteúdo 
próprio e distribuição multiplatafor-
mas, obtendo retornos que compen-
sam a perda do modelo tradicional”.
Para Andrade, nessa transformação 

os fabricantes estão passando por fu-
sões e aquisições numa tentativa cla-
ra de desfragmentação da indústria, 
tendo que adaptar novas tecnologias 
às novas receitas e necessidades do 
mercado. Produtos proprietários dan-
do lugar a soluções agnósticas, ba-
seadas, praticamente todas, em sof-
tware, apoiadas em servidores COTS, 
com possibilidade de virtualização e 
uso na nuvem, além do uso quase 
unânime da tecnologia IP. E, por últi-
mo, uma expansão de novos players 
que até então não faziam parte deste 
jogo. Empresas como Google, Amazon 

e Facebook passando a ocupar um 
espaço importante, muito mais inte-
ressados em oferecer uma experiência 
de serviço com qualidade e interativi-
dade do que propriamente discutir os 
meios para chegar a este fim”.
Nesse contexto, da NAB 2018 fica a 

sensação de que a corrida pela quali-
dade não para e nem vai parar. Vão se 
cumprindo passos, se avança e retro-
cede em alguns pontos, mas na Copa 
do Mundo da Rússia, que se realizará 
em junho, os jogos serão produzidos e 
transmitidos em 4K para todo o mun-
do. Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 
serão produzidos em 8K, e a NHK fará, 
como na Rio 2016, teste de produções 
em 8K para o Japão. Para isso, pre-
cisamos maiores sensores, maiores 
CCUs, monitores, e uma nova imersão, 
que aos poucos está chegando.

Finalmente, destaque também para 
os desenvolvimentos de Inteligência 
Artificial (AI) e o avanço de solução 
para IoT (Internet das Coisas).

A NAB em números
A edição 2018 da NAB contou com 

a participação de mais de 1.700 em-
presas, incluindo 819 expositores in-
ternacionais e algumas das principais 
marcas do mundo, incluindo Sony, 
Blackmagic, Canon, Nikon, Imagine, 
Panasonic, Cisco, Ericsson, Google, 
Facebook, IBM, Imagine, Grass Valley - 
A Belden Brand, Microsoft, Panasonic, 
AWS Elementar, Adobe, Avid e Sharp.
Nesta edição participaram pela 

primeira vez 244 empresas que es-
tiveram espalhadas nos quase um 
milhão de metros quadrados de 
exposição dos 3 pavilhões do Las 
Vegas Convention Center ocupados 
pela feira. Entre as marcas debutan-
tes, destaque para Sohonet, Apalya 
Technologies Pvt., Qencode, Audina-
te, Backblaze, Densitron, LumaFor-
ge, Quantiphi, Red Bee Media, Stre-
amShark, entre outras.
Chris Brown, VP executivo de Con-

venções e Operações da NAB, disse 
que os participantes vêm de todo o 
mundo para ver em primeira mão as 
tecnologias de ponta dessas empre-
sas e soluções práticas de negócios. 
E, por isso, segundo ele, é essencial 
que a entidade continue inovando 
para que os produtores de conteú-
dos avancem na “criação, distribui-
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Sistema inovador e imersivo para 
assistir, no estande da Intel, a produção 
do vídeo 8K VR realizado no Carnaval 
Rio 2018, que gerou as maiores �las 
de espera na NAB 2018

No estande da Sony, destaque para a exibição do Carnaval do Rio de Janeiro 2018, 
que foi realizada em parceria com a TV Globo e projetada em uma tela denominada 
Black Canvas, com estrutura modular de Crystal Led Integrado de 17 7/8”

 
 
 
 
A NHK (emissora 
pública japonesa) 
na sua corrida 
para produzir os 
Jogos Olímpicos 
Tóquio 2020 em 
8K apresentou 
um demo em 8K 
VR 60 fps.  
Para isso, utilizou 

imagens 4K x 4K em 360 graus  
com resolução 30K x 15K resolução 
30K x 15K criada a partir de várias 
imagens de objetos �xos©
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ção e recepção desses produtos au-
diovisuais”.

Brasil em destaque
A NAB 2018 novamente teve o Brasil 

e as produções da Globo como des-
taque de vários estandes e em confe-
rências do Congresso NAB 2018.
No estande e na coletiva de im-

prensa da Sony, vimos a Globo numa 
apresentação à imprensa internacio-
nal da produção em 8K 120P HDR 
do último Carnaval do Rio de Janeiro 
2018, que foi realizada em parceria 
com a TV Globo e projetada em uma 

tela denominada Black Canvas, uma 
“redefinição de displays gigantes” 
com estrutura modular de Crystal Led 
Integrado de 17 7/8” (463.6mm) x 15 
7/8” (403.2mm).
No estande da Intel, outra vez a 

Globo esteve numa experiência in-
crível de realidade virtual com sou-
ndround imersivo na passagem da 
Vila Isabel no Carnaval do Rio 2018. 
Ravi Velhal, diretor de Política e Pa-
drões de Tecnologia e Pesquisador 
da Intel, disse à Revista da SET que a 
experiência 8K no Carnaval do Rio é 
um “avanço fundamental nas produ-
ções imersivas em 8K 360. Estamos 
desenvolvendo soluções de realida-
de virtual como a produção do filme 
“Dunkirk”, de Christopher Nolan, mas 
esta é uma experiência real que mos-
tramos aos visitantes da NAB”.
A reportagem observou os dois con-

teúdos de alta qualidade, um de fic-
ção e computação gráfica, “Dunkirk”, 
que realmente estabelece outro pa-
râmetro no VR no cinema, mas a 
sensação das imagens captadas na 
Marquês de Sapucaí mudam o olhar 
sobre os conteúdos audiovisuais. 
Como disse Velhal, “8K VR imersivo 
é uma nova forma de produzir con- 
teúdo, uma nova forma de contar 
histórias”. n

Fernando Moura é professor 
da Universidade Anhembi Morumbi 
e da PUC-Campinas

A Sharp Electronics 
Corporation se 
apresentou pela 
primeira vez na 
NAB e e mostrou 
um work�ow  
completo em 8K 
com o slogan: 
“Changing the 
World with 8K”.  
Do ecossistema  
em 8K, destaque 
para sua câmera  
8K 8C-B60A  
com resolução 8K  

(7680 x 4320) e captação a 10 bits/60 fps, e um monitor 8K  
de 70 polegadas para ver as imagens captadas pela câmera.  
Ainda, no estande, destaque para os painéis de LED e a sua solução 
para distribuição de vídeo 8K via IP©
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O conceito do storytelling imersivo 
se a�rma a cada edição da NAB. 
O caminho parece ser a imersão! 

Mais um ano com presença 
internacional da Revista 

da SET no local destinado 
aos MediaPartners 

da NABShow no Las Vegas 
Convention Center
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Blackmagic Design lançou a Blackmagic Pocket Cinema 
Camera 4K que inclui dois ISO nativos, sensor 4/3 HDR 
completo nativa 4096 x 2160, 13 stops de faixa dinâmica 
e gravação de ProRes e RAW em cartões SD/UHS-II e CFast 
internos ou em drives externos via USB-C

A Panasonic lançou uma atualização de �rmware gratuito 
para a câmera AU-EVA1 que aprimora algumas capacidades 
de gravação, incluindo formatos de gravação ALL-Intra frame, 
RAW data output, timelapse recording, HD 4:2:2 com formatos 
entrelaçados

Intelsat apresentou a solução CellSat em parceria 
com a Dejero para oferecer uma solução que 
une satélite e a telefonia celular inicialmente no 
mercado dos Estados Unidos e que poderá chegar, 
brevemente, ao Brasil . Marcio Brasil, diretor de Vendas da Intelsat no Brasil disse à reportagem da Revista da SET que o CellSat 
simpli�ca escolhas de transporte de conteúdos e oferece mais e�ciência, qualidade e con�ança para broadcasters

Uma das novidades da NAB foi a presença da Nikon com um estande gigante  
para mostrar seu leque de lentes e objetivas

Com CCU maiores, as lentes e objetivas 
devem ser mais fortes e robustas por isso, 
a Cooke apresentou a nova lente Panchro/i 
Classic T2.2 com diversas opções que vão 
desde os 18mm até os 152mm
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Blackmagic Design lançou a Blackmagic Pocket Cinema 
Camera 4K que inclui dois ISO nativos, sensor 4/3 HDR 
completo nativa 4096 x 2160, 13 stops de faixa dinâmica 
e gravação de ProRes e RAW em cartões SD/UHS-II e CFast 
internos ou em drives externos via USB-C

A Panasonic lançou uma atualização de �rmware gratuito 
para a câmera AU-EVA1 que aprimora algumas capacidades 
de gravação, incluindo formatos de gravação ALL-Intra frame, 
RAW data output, timelapse recording, HD 4:2:2 com formatos 
entrelaçados

Intelsat apresentou a solução CellSat em parceria 
com a Dejero para oferecer uma solução que 
une satélite e a telefonia celular inicialmente no 
mercado dos Estados Unidos e que poderá chegar, 
brevemente, ao Brasil . Marcio Brasil, diretor de Vendas da Intelsat no Brasil disse à reportagem da Revista da SET que o CellSat 
simpli�ca escolhas de transporte de conteúdos e oferece mais e�ciência, qualidade e con�ança para broadcasters

Uma das novidades da NAB foi a presença da Nikon com um estande gigante  
para mostrar seu leque de lentes e objetivas

Com CCU maiores, as lentes e objetivas 
devem ser mais fortes e robustas por isso, 
a Cooke apresentou a nova lente Panchro/i 
Classic T2.2 com diversas opções que vão 
desde os 18mm até os 152mm
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Nova câmera SHK-810 Super High Vision da 
Ikegami desenvolvida em parceria com a NKK 
(Televisão Pública Japonesa). Dispositivo 8K 
com sensor Super 35mm CMOS, óptica PL 
Mount, saída de 40 Gig SMPTE com limite  
de resolução de 4000TVL

SES anunciou o lançamento de sua plataforma Ultra HD na região para 
acelerar os lançamentos comerciais em 4K entre os principais provedores de 
cabo, IPTV e DTH na América Latina. A nova solução Ultra HD será aberta com 
quatro canais Ultra HD, incluindo o NASA TV UHD, produzido pela Harmonic, 
e o canal de demonstração SES Ultra HD, uma incubadora para produtores de 
conteúdo 4K emergentes. A SES planeja adicionar novos canais e conteúdo 
produzido no Brasil, México e outros países da América Latina no futuro

Yamaha apresentou  
no espaço onde se 
realiza o SET e Trinta 
o seu novo console 
Rivage PM7.  
Um equipamento  
que chega ao mercado 
com 120 canais de 
entrada, 60 mix buses,  
48 plug-ins utilizáveis 
em 384 slots. A empresa 
realizou demonstrações 
para diversas emissoras 
de Brasil e América 
Latina com destaque 
para a Globo, Globosat, 
Rede Novo Tempo  
e Dolby

Novo sistema da JVC, o ProHD Bridge pensando  
como mais uma e�ciente forma de conexão  
para equipes de externa

Em uma indústria em transição, cada vez mais equipamentos 
híbridos. Exemplo da Leader com um monitor híbrido SDI/IP 
Waveform upgradable para 4K/HDR/12G

Grass Valley 
se apresentou 

integrando 
soluções da SAM 

a seu portfólio. 
Assim, disse 

à reportagem 
da Revista da 

SET, Nahuel 
Villegas, VP para 

América Latina 
da companhia do 

grupo Belden, 
o objetivo 

passa por uma 
transição lenta 

onde os equipamentos de ambas empresas sejam mantidos 
e se integrem de forma a criar work�ows completos de 

soluções com equipamentos e soluções de ambas empresas
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Ross Video avança para a “living Live” e apresenta nova matriz 
de vídeo

A Ross Video anunciou a nova matriz de produção in-
tegrada da empresa. “A Ultriz é uma solução fantástica 
em um mix de IP e SDI”, disse David Ross, presidente e 
CEO da Ross Video, no �m da Keynote realizada, com 
muito humor e agilidade, em um hotel de Las Vegas.  
A nova matriz de produção da empresa “vai revolucionar 
a produção por chegar com 16G 3G IP i/O ou 8 UHD i/O, 
IP Frame Sync, IP Connect, IP Audio, IP to SDI Brige, e SDI 
to IP Brige, IP Encapsulation convert. Em Ultrix vislum-
bramos o futuro”.

Outra das novidades é a atualização da linha Carbonite 
Black Solo com dois novos equipamentos, o Black Solo 
13 Frame, e o Solo 13 All-in-One , além de um novo sof-
tware para o V13 com High Dinamic Range.

Outro dos upgrades é o do switcher Acuity, que agora 
conta com HDR, Wide Color Gamut, e áudio controlado 
desde o mesmo local, e, ainda, conectividade 12G para 
4k/UHD em IP, tanto para input como para output, como 
o Carbonite Black. E tem ainda a uni�cação em uma úni-
ca interfase do Gra�te e o Mira Express. 

Ainda uma atualização do XPression com o M7 har-
dware escalável de 1 a 4 canais e o Expression V8 com 
novas licenças de software para vídeo em até UHD ou 
Quad (3SDI) com  suporte HDR.

Um dos ca-
ses de sucesso 
de 2017 apre-
sentados pela 
empresa foi o 
da Discovery 
Networks, que 
está utilizando 
a solução incep-
tion.cloud da 
Ross Video para 
gerenciar o seu 
ecossistema di-

gital na nuvem. Ainda foi apresentado o tria News, um 
sistema de streamline com entrada AVC-intra, e XDCAM 
para produções ao vivo.

Continuando com a ideia de desenvolver soluções para 
pequenas produções, a Ross Video lançou uma solução 
que trabalha na nuvem e que pode controlar diferentes 
equipamentos, sejam da Ross ou de outros fabricantes. 
Controla desde a iluminação até os input e o output de 
vídeo dos telões de um estádio de forma remota, com 
o XPression Tessera que permite processar imagem de 
vídeo de forma remota.

Assim, uma das grandes novidades é o streamline.
cloud, solução desenvolvida em parceria com a Azure, 
a Google Cloud e a AWS, que permite gerenciar vídeo 
e grá�cos em tempo real em diferentes soluções de nu-
vem com segurança na comunicação em todos os net- 
work locais utilizados. Esta solução funciona com uma 
plataforma híbrida que trabalha ainda com gerencia-
mento de arquivamento.

Finalmente, em termos de plataformas IP, foram apre-
sentados o novo OpenGer , uma solução ultra HD criada 
em IP com possibilidade de expansão até 53%, Full Color 
Frame Clow, e que pode ser utilizada, pensando no Road 
Map da AIMP com todos os padrões de transmissão IP.  
E o Newt IP Gear, uma solução compacta com entrada e 
saída IP, e saídas �exíveis com um gateway IP 12x 1080p, 
Frame Sync, conversão UP/Down/Cross. n

Empresa canadense continua sua aposta em pequenas produções, mas avança em soluções para todo tipo de pro-
duções com switchers pro�ssionais com mais funcionalidades e uma nova matriz de produção escalável e modular

Carbonite Black 
Solo 1 ME inclui 
XPression LiveCG  
para grá�cos,  
controle simples  
e recursos 
�exíveis
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Switcher de Produção Streaming

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

Onde comprar:  Revendas autorizadas Sony Brasil

merlindistribuidora.com.br
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Sony lança duas novas camcorders 4K e o upgrade da Venice 
para captação em 6K

A Sony apresentou duas novas câmeras da série  
XDCAM, a PXW-Z280 e a PXW-Z190. A primeira, um 
equipamento 4K Exmor R” XDCAM 1/2, com um sensor 3 
CMOS Handheld.  A câmera chega como uma lente com 
zoom 17x da Fujinon e grava simultaneamente 4k 60p 
em 4K/HD com saídas 12G-SDI e HDMI para 4K. Trabalha 
com alta sensibilidade F12 (59.94p). 

Além disso, os sensores de três (3) chips e a amostra-
gem 4K 4:2:2 de 10 bits integram imagens e delicadas 
gradações de cor. A PXW-Z280 possui �ltros ND de 1/2 
até 1/128 e uma dupla interface de conexão. A empre-
sa anunciou, também, um upgrade de �rmware em de-
zembro, que fará com que capte e transmita imagens 
em Dual link QoS Streaming e possa ser utilizada de 
forma remota.

A segunda, a PXW- 
-Z190, é uma câmera 
com características se-
melhantes à primeira 
e com “face detection 
AF, acesso imediato 
ao work�ow HDR, �l-
tros eletrônicos ND 
variáveis e sensores 
4K Exmor R” XDCAM 
1/2”com um sensor  
3 CMOS Handheld .

A Z190 combina fun-
ções de uso avançadas 
e soluções em rede 

para melhorar a e�ciência do �uxo de trabalho. “É com-
patível com HGL para admitir o �uxo de trabalho HDR 
instantâneo da Sony, oferecendo maravilhoso conteúdo 
HDR rapidamente, sem necessidade de realizar grada-
ções adicionais de cor. Além disso, o software “Content 
Browser Mobile” permite operar a câmera remotamente 
desde um smartphone. Com uma licença opcional, a câ-
mera pode ser utilizada com o serviço ENG baseado na 
nuvem da Sony (“XDVAM air”)”, a�rmou Luis Fabichak, da 
Sony Professional Solutions Brasil. 

 A nova videocâmera emprega tecnologia QoS (Quality 
of Service) da Sony para a distribuição ao vivo, e pode 
transferir arquivos e transmitir através de uma rede LAN 
cabeada ou sem �o, ou através de uma conexão de mo-
dem LTE, possibilitando a edição imediata e o monitora-
mento ao vivo.

O presidente de soluções pro�ssionais para as Américas 
da Sony, Katsunori Yamanouchi, a�rmou que o upgrade 
da câmera Venice para uma con�guração de captação 
em 4K e 6K é mais um passo para permitir soluções �exí-
veis para os clientes. Ainda disse que na próxima Copa do 
Mundo Rússia 2018 a Sony, em parceria com a Fox Sports, 
terá um estúdio totalmente para testar a câmera e servirá 

A empresa nipônica avança em seu work�ow de equipamentos 4K, 6K e 8K com uma forte aposta 
em serviços e soluções na nuvem

s

Na NAB 2018, Sony anuncia duas novas câmeras 
4K XDCAM para produção ao vivo

A Sony apresentou em coletiva à imprensa o seu novo  
Digital Media Production Center (DMPC), que foi inaugurado 
na terça, 1º de maio, no Media Center Drive, Los Angeles, 
nos Estados Unidos, e terá “a missão de oferecer à indústria 
de criação de conteúdo — que inclui cine digital, produção 
e broadcast — um recurso único para tudo o que estiver 
relacionado com tecnologias de vanguarda e soluções 
integrais da Sony para os �uxos de trabalho de produção”
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Otimize seus projetos

O HDR está abrindo novas possibilidades de difusão de broadcast, produção, pós rodução e ProAV com suporte para maior 
alcance dinâmico e cores realistas.Permaneca na vanguarda com nossas soluções de fluxo de trabalho HDR mais inovadoras, 

incluindo o potente FS-HDR para tempo real em formato HDR e conversões WCG, Desktop I/O para playout e captura HDR, e fácil 
de usar para Mini-Conversores fazendo ponte SDI para displays HDR , A partir de 10 HDR para HLG, AJA, possui as ferramentas 

necessárias para levá-lo para a frente.

Conversões de HDR

FS-HDR é projetado para converter amplos 
espaços de cor da câmera, Faixas de luminância, e 
formatos de entrada de log para standards HDR, 
bem como de SDR para HDR integrando os HDR  

para programação HDR, tudo em tempo real.

FS-HDR é alimentado pelo Colorfront Engine™  
e oferece fáceis presets, controles paramétricos, 

em HDR e SDR e saídas simultâneas para  
4K/UltraHD e HD.

HDR para reprodução e exibição

Conecte-se profissionalmente a preços acessíveis e 
amplamente disponíveis monitores HDMI HDR 2,0. 

O playback 4K /UltraHD /2K/HD10 e filmagens HLG 
HDR de Ki Pro Ultra Plus com configuracao HDR10 e 
definições de metadados. O Mini-Conversor Hi5-4K-
Plus conecta sua alta taxa de frame, fontes 3G-SDI 
para monitores HDMI HDR, com suporte HDR10 

para inserção de metadados e perfeit display  HLG.

Edição para HDR , CC e VFX

Veja os seus projetos HDR em monitores 
compatíveis durante a pós-produção.

Os Produtos AJA para Desktop incluem o Painel de 
Controle para configuração de tempo real HDR10 e 
HLG playout, diretamente dentro de sua aplicação 

de software de pós-produção. 

Você também pode capturar o HDR através de 
HDMI com Io 4K Plus  das estações de gaming 
e muito mais. escolhendo o poderoso KONA® 
4 PCIe, o io de 4K® Plus para os computadores 

Thunderbolt™, e o vídeo IP ativado habiilitando 
Kona IP e Io IP.

Encontre mais em | www.aja.com
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para realizar “alguns testes sobre performance e de�nição 
dos conteúdos captados e produzidos”.

A empresa nipônica apresentou ainda a FS5 Mark II, 
uma câmera E-mount com captação 4K em resolu-
ção 4096x2160 HDR e 120 fps no modo 60Hz - e 100 
fps/50Hz. O equipamento com sensor Super 35 mm 
pode captar vídeo em formato RAW, e oferece �uxo de 
trabalho instantâneo, HDR modo HLG/BT2020.

A FS5 Mark II chega com um formato ergonômico, que 
permite a gravação em formato ENG sem necessidade 
de suportes extra, e possui S-Log 2/3.

Infraestrutura IP
Em Las Vegas, a Sony continuou apresentando solu-

ções para seu work�ow IP, desta vez com uma solução de 

produção IPLive, agora interoperável com os standards 
da indústria SMPTE ST 2110 e NMOSIS-04/05 e, ainda, o 
desenvolvimento do Networked Media Interface.

Nesse marco, a empresa apresentou o switcher de ví-
deo, XVS-9000, que admitirá tanto IP (SMPTE ST 2110) 
como 12G-SDI em 4K bem como um sistema híbrido 
que chega ao mercado com até 80 entradas e 40 saídas 
em 4K, e até 160 entradas e 80 saídas em HD.

Este e outros switchers multiformato da série XVS são 
compatíveis com o standard SMPTE ST 2110 em HD, en-
quanto que a compatibilidade com a Unidade de con-
trole de câmera HDCU-4300 será integrada a partir de 
2019. Isso porque foi apresentada, também, uma nova 
unidade de controle de câmera HDCU-3100 que admi-
tirá o standard SMPTE ST 2110 em HD e oferece capa-
cidade IP para um alto leque de câmeras de sistema, 
desde a HDC-4300 com a série BPU-4000, incluindo o 
novo processador de banda base BPU-4500A, até a sé-
rie HDC-2000 e as câmeras de sistema de �bra HSC. Esta 
nova CCU vem equipada com tally, intercom e retorno 
de áudio e vídeo, e admite o protocolo IP além das fun-
ções de CCU convencionais.

“Seguimos realmente comprometidos para que nossos 
clientes possam ter opções para escolher, por isso con-
tinuamos promovendo novas oportunidades de arqui-
tetura que são possíveis mediante o uso da tecnologia 
IP, sem deixar de reconhecer a importância de 12G-SDI. 
Poder integrar ambas as interfaces IP e SDI proporciona 
aos clientes máxima �exibilidade para desenhar insta-
lações modernas de produção ao vivo e utilizar as solu-
ções que melhor se adaptem às suas necessidades, em 
lugar de se basear somente nas interfaces com as que 
são compatíveis,” a�rmou Luis Fabichak. n

Luis Fabichak, da Sony Professional Solutions Brasil, 
disse no Seminário Sony Brasil que o Digital Media 
Production Center (DMPC) funcionará também com uma 
exibição da VENICE, a última câmera cinematográ�ca 
de fotograma completo da Sony, que já foi aceita pelos 
pro�ssionais da produção como um novo standard

Sony apresentou um novo Kit para jornalismo na NAB, 
que conta com uma série de equipamentos para gravação 
do jornalista em 4K e traz – entre outras coisas – câmera, 
microfone, iluminação, baterias, adaptadores e monitor 
para externas

Roberto Franco (SBT), Luiz Padilha (Sony) e Alex Pimentel 
(CasaBlanca) durante o Seminário da Sony Brasil realizado 
em Las Vegas durante a NAB 2018 
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Imagine Communications aposta na Global AdTech para rentabilizar 
os conteúdos e plataformas

Em uma NAB que avança na disrupção digital e a indús-
tria evolui para o IP e as soluções virtualizadas, a Imagi-
ne Communications, uma das primeiras a posicionar-se 
nesse sentido, rea�rmou seu posicionamento para o de-
senvolvimento de work�ows completos na nuvem com 
orquestração, gerenciamentos, ingest e playout remoto.

Em coletiva à imprensa, Tom Cotney, CEO da compa-
nhia, a�rmou que a indústria está em transição “o que 

é uma excelente oportu-
nidade para desenvolver 
solução na nuvem com 
playout porque o merca-
do vai crescer nos pró-
ximos quatro anos para 
soluções IP e vai cair em 
infraestruturas de banda
-base”.

A oportunidade, disse 
Cotney, passa por opções 
de “publicidade e renta-
bilização dos conteúdos 
com um crescimento para 
o vídeo digital de duas ve-
zes com respeito a indús-
tria digital”, isso porque, 
até 2021, teremos um au-
mento da demanda de ví-
deo de pelo menos 25%”, 
a�rmou o executivo.

O novo CEO da Imagine disse aos jornalistas, no Las 
Vegas Convention Center, que é necessário que os pro-
dutores de conteúdos entendam que “a migração é uma 
estratégia de crescimento dos serviços que podem ser 
prestados” aproveitando que a tecnologia avança para 
uma “padronização”. 

Com a estratégia de Global AdTech, a Imagine pretende 
mudar o negócio da publicidade nos media services onde 
convergem diferentes estratégias de automatização de 
trá�co, de automatização com inserção dinâmica, sejam 
os conteúdos lineares ou não lineares, utilizando Big Data 
para monetizar os conteúdos “. Para isso, foi apresentada 
a plataforma inteligente XG, que se de�ne como um ecos-
sistema de Advanced publishing. Entre as oportunidades, 
destaque para a nova plataforma ATSC 3.0 que permite 
conectar pessoas com conteúdos everywhere.

Porque, segundo Cotney, as empresas devem focar “na 
experiência” e em uma série de soluções baseadas em IP, 
com destaque para o Hybrid IP Networking, IP e Virtual 
Playout, SDN, controle e orquestração com processado-
res IP e automatização do máster controle.

A Imagine apresentou a Plataforma Unique, baseada 
na solução de serviços Zenuim, que permite a otimiza-
ção de custos, customização de work�ows, trabalho na 
nuvem de forma escalável, e diferentes serviços que se-
jam de portabilidade (Datacenter e Cloud). n

Empresa norte-americana avança para uma abordagem prática como a inovação e adoção de novas tecnologias 
que permitam personalizar as necessidades dos broadcasters

Tom Cotney, novo CEO da Imagine Communications, fez a 
sua apresentação pública no Las Vegas Convention Center
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Bitmovin anunciou que está desenvolvendo o novo H266

A Bitmovin apresentou uma série de soluções de vídeo 
para realização de playout, codi�cação e análises de trá-
fego e conteúdos.  Ainda destaque para o lançamento 
de uma nova codi�cação com Inteligência Arti�cial (AI), 
“acelerando drasticamente o processamento e permi-
tindo que os provedores de serviços forneçam melho-
rias signi�cativas na qualidade do vídeo”. 

A nova codi�cação apresentada envolve a realização 
de uma análise detalhada de todos os vídeos antes que 
a codi�cação seja iniciada. A tecnologia de codi�cação 
com alimentação AI da Bitmovin funciona, segundo ex-
plicou Stefan Lederer, CEO da companhia, à reportagem 
da Revista da SET, aprendendo continuamente os pa-
râmetros usados nas codi�cações anteriores, “para que 

possa aplicar con�gurações otimizadas para AI a cada 
novo arquivo de vídeo. Ao enriquecer seu software de 
codi�cação em formato de contêiner (que permite que 
o vídeo seja dividido em partes para codi�cação mais 
e�ciente) com recursos de machine learning, para atingir 
menos tempos de processamento e qualidade signi�ca-
tivamente maior sem aumentar a largura de banda”.

Em coletiva à imprensa, a companhia demonstrou o 
que chama de “a evolução da entrega de vídeo on-line”, 
com soluções de nuvem nativa que permite que o usuá-
rio desenvolva funcionalidades especi�cas dependendo 
das suas necessidades.

Segundo Stefan Lederer, “hoje mais de 250 clientes no 
mundo utilizam os nossos serviços, com companhias 
como a Disney, Televisa, FKI, RTL, The New York Times, 
Nokia, SES, Twitter, entre muitas outras”. Isso porque, 
segundo o executivo, o que “importa é desenvolver a 
aplicação independentemente do cenário e segundo as 
suas necessidades com segurança e robustez”.

”Nosso foco é o transporte de vídeo”, disse Lederer, e 
comentou que “é fundamental que os provedores de 
conteúdo levem, de forma segura e simples, o conteúdo 
até o consumidor �nal”.

A empresa apresentou ainda novidades em soluções 
de machine learning que trabalham com “encoding” e 
pretendem otimizar o processo que vai desde o input 
até o ABR encoded content”, com “um melhor rate con-
trol”. Para isso, a companhia lançou o Bitmovin Player 
V8, uma solução modular “adaptável à necessidade do 
cliente” que “terá um 75% de corte no tamanho de ban-
da utilizado e poderá reduzir o tamanho do HTML em 
segundos”. n

Empresa com sede na Áustria e nos Estados Unidos aposta em software para soluções de problemas complexos 
com soluções para nuvem nativa

Stefan Lederer, CEO da companhia, disse que o foco da empresa é o transporte de vídeo. “Porque sabemos 
que para os clientes é fundamental que os provedores de conteúdo levem, de forma segura e simples, o conteúdo 
até o consumidor �nal”

Os executivos para Brasil e América Latina anunciaram 
à Revista da SET que a empresa desenvolve na Áustria 
uma nova codi�cação H266, um padrão de compressão 
que permitirá trafegar 4K e 8K
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Bitmovin anunciou que está desenvolvendo o novo H266

A Bitmovin apresentou uma série de soluções de vídeo 
para realização de playout, codi�cação e análises de trá-
fego e conteúdos.  Ainda destaque para o lançamento 
de uma nova codi�cação com Inteligência Arti�cial (AI), 
“acelerando drasticamente o processamento e permi-
tindo que os provedores de serviços forneçam melho-
rias signi�cativas na qualidade do vídeo”. 

A nova codi�cação apresentada envolve a realização 
de uma análise detalhada de todos os vídeos antes que 
a codi�cação seja iniciada. A tecnologia de codi�cação 
com alimentação AI da Bitmovin funciona, segundo ex-
plicou Stefan Lederer, CEO da companhia, à reportagem 
da Revista da SET, aprendendo continuamente os pa-
râmetros usados nas codi�cações anteriores, “para que 

possa aplicar con�gurações otimizadas para AI a cada 
novo arquivo de vídeo. Ao enriquecer seu software de 
codi�cação em formato de contêiner (que permite que 
o vídeo seja dividido em partes para codi�cação mais 
e�ciente) com recursos de machine learning, para atingir 
menos tempos de processamento e qualidade signi�ca-
tivamente maior sem aumentar a largura de banda”.

Em coletiva à imprensa, a companhia demonstrou o 
que chama de “a evolução da entrega de vídeo on-line”, 
com soluções de nuvem nativa que permite que o usuá-
rio desenvolva funcionalidades especi�cas dependendo 
das suas necessidades.

Segundo Stefan Lederer, “hoje mais de 250 clientes no 
mundo utilizam os nossos serviços, com companhias 
como a Disney, Televisa, FKI, RTL, The New York Times, 
Nokia, SES, Twitter, entre muitas outras”. Isso porque, 
segundo o executivo, o que “importa é desenvolver a 
aplicação independentemente do cenário e segundo as 
suas necessidades com segurança e robustez”.

”Nosso foco é o transporte de vídeo”, disse Lederer, e 
comentou que “é fundamental que os provedores de 
conteúdo levem, de forma segura e simples, o conteúdo 
até o consumidor �nal”.

A empresa apresentou ainda novidades em soluções 
de machine learning que trabalham com “encoding” e 
pretendem otimizar o processo que vai desde o input 
até o ABR encoded content”, com “um melhor rate con-
trol”. Para isso, a companhia lançou o Bitmovin Player 
V8, uma solução modular “adaptável à necessidade do 
cliente” que “terá um 75% de corte no tamanho de ban-
da utilizado e poderá reduzir o tamanho do HTML em 
segundos”. n

Empresa com sede na Áustria e nos Estados Unidos aposta em software para soluções de problemas complexos 
com soluções para nuvem nativa

Stefan Lederer, CEO da companhia, disse que o foco da empresa é o transporte de vídeo. “Porque sabemos 
que para os clientes é fundamental que os provedores de conteúdo levem, de forma segura e simples, o conteúdo 
até o consumidor �nal”

Os executivos para Brasil e América Latina anunciaram 
à Revista da SET que a empresa desenvolve na Áustria 
uma nova codi�cação H266, um padrão de compressão 
que permitirá trafegar 4K e 8K
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Kaltura avança para o conceito de Targeted TV

Teradek novas soluções de transmissão Wi-Fi

A empresa israelense apresentou em Las Vegas um novo conceito para as plata-
formas de OTT (Over-the-Top) que tenta mudar a indústria avançando para uma TV 
direcionada que “transforme dados em resultados”, segundo a�rmou à reportagem 
da Revista da SET Edmar Moraes, diretor de Vendas de Mídia e Entretenimento para 
América Latina da Kaltura.

Para a empresa, os produtores de conteúdo precisam pensar que os hábitos de con-
sumo mudaram e é necessário entender que a personalização introduzida com o IP 
mudou a experiência de assistir TV. “Embora pareça trivial agora, duas coisas impor-
tantes aconteceram que tornaram isso possível: primeiro, o vídeo tornou-se disponí-
vel em qualquer dispositivo e, segundo, a experiência do cliente tornou-se interativa, 
permitindo que o espectador assistisse ao conteúdo em qualquer lugar, começando 
em um dispositivo e continuando em outro”, a�rma Moraes.

Assim, na feira, a empresa mostrou aos seus visitantes como “os consumidores po-
dem obter recomendações personalizadas para consumo sob demanda”, a�rmando 
que a chave do negócio passa por uma TV direcionada que “deve ser uma nova ma-
neira de pensar sobre como aproveitamos os dados para atender aos nossos objetivos 
de negócios de serviços de TV na nuvem”.

Para isso, segundo o executivo da empresa, é necessário reunir dados dos usuários 
de todas as fontes disponíveis, entender o que eles fazem e criar segmentos multidi-
mensionais que compreendam os seus per�s a partir de dados unidimensionais, e agir 
frente a esses dados.

Moraes disse que é preciso usar a segmentação dos usuários aproveitando o big 
data e deixar de pensar em “um único pacote de recomendações personalizadas de 
VOD com base comportamental”, e sim criar “recomendações dependendo do usuá-
rio, o que permitirá que aproveite esses dados para aprimorar ainda mais seu conjunto 
de dados e determinar o que é importante para o seu cliente”. n

A Teradek apresentou na NAB 2018 a sua 
série Bolt, uma solução de áudio e vídeo 
HD de 10 bits por wireless com opções de 
entrada HDMI, 3G-SDI ou dupla que pode 
alcançar distâncias de até 3000 metros.

Manuel de la Serna, gerente de vendas da empresa, 
disse à reportagem da Revista da SET que o “Bolt XT 
atende às necessidades dos pro�ssionais mais exigen-
tes, com ferramentas de software poderosas e desempe-
nho sólido para opções de energia inteligentes e com-
patibilidade com as versões anteriores”.

O novo dispositivo foi lançado para diferentes neces-
sidades e orçamentos com soluções para um alcance 
máximo de 500, 1000, 3000 ou 10.000 metros.

Outra novidade da empresa foi a apresentação do 
VidiU Go, uma solução de transmissão em movimento 
que oferece duas portas USB para modems 3G/4G/LTE, 
Ethernet e Wi-Fi embutido, os quais podem ser conecta-
dos em uma única e robusta conexão à Internet através 
de uma assinatura do nosso ecossistema Sharelink.

A solução de codi�cação de vídeo HEVC/H.264 permite 
realizar streaming de 1080p60 com a interface de aplica-
tivo e interface do usuário do VidiU e permite ainda que 
entre em qualquer destino on-line (Facebook, YouTube, 
Periscope etc.) “com apenas um clique”, �nalizou De la 
Serna. n

A Teradek apresentou na NAB 2018 a sua 
série Bolt, uma solução de áudio e vídeo 
HD de 10 bits por wireless com opções de 
entrada HDMI, 3G-SDI ou dupla que pode 
alcançar distâncias de até 3000 metros.
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Harmonic aposta em soluções na nuvem e novos serviços de OTT

Novos painéis de LED e videowalls apresentados pela Leyard 

A empresa apresentou uma nova solução de OTT 
em parceria com a Vidgo, baseada na solução VOS da 
companhia. “Desenvolvemos uma nova solução de 
processamento porque a nuvem é uma estratégia de 
investimento. Acreditamos na mudança e na disrupção, 
porque isso vai gerar desenvolvimento de negócios a 
nossos clientes e nos vai trazer novos usuários”, a�rmou 
em coletiva à imprensa Jean Macher, gerente de Marke-
ting da companhia.

O executivo disse que, para a empresa, o UHD HDR para 
Live OTT é possível. Para isso, em parceria com Vidgo, de-
senvolveu uma nova solução baseada em SaaS com bai-
xa latência no work�ow UHD-HDR, o que permite que o 
broadcaster realize transmissões ao vivo por streaming.

O serviço de OTT ao vivo é pos-
sível, a�rmaram os executivos 
no Las Vegas Convention Center, 
com a solução VOS SW Cluster li-

dando com todos os componentes do processamento 
de mídia em uma nuvem privada, “o Vidgo pode lançar 
rapidamente um conjunto completo de serviços de  
streaming de vídeo, com agilidade e escalabilidade”. 

Segundo Macher, a Vidgo está pronta para apresentar 
seus serviços OTT para o mercado dos Estados Unidos 
ainda este ano, com uma atraente linha de canais, mo-
delo de preços, e experiência de transmissão ao vivo de 
alta qualidade.

Na transição para o ATSC 3.0 em parceria com a  
Pearl TV, a Harmonic desenvolveu um sistema híbrido  
Broadcast e Broadband que utiliza a solução Electra e 
ATSC 3.0, gerando distribuição por ar e por IP simultane-
amente, que podem ser recebidas tanto em aparelhos 
broadcast como broadband. “No ATSC 3.0 trabalhamos 
com distribuição bidirecional”.

Finalmente, destaque para o playout na nuvem como 
o utilizado pela Fuji TV, usando tanto nuvem pública 
como privada. O processo começa na Fuji TV, que aloca 
o seu conteúdo na nuvem da Amazon, que é subida e 
distribuída por meio da plataforma VOS que realiza con-
juntamente o ingest, playout, grá�cos, transcode e en-
criptação de conteúdos na nuvem para distribuir, assim, 
às a�liadas da emissora e aos usuários por meio de um 
cloudlink. n

A Leyard apresentou telas de LED para uso com câ-
meras (On-Camera Seamless LED Video Walls). Os dois 
modelos têm alta qualidade de imagem, con�abilidade 
para exibições em tempo real, além de �exibilidade para 
adaptação a praticamente qualquer tela de LED.

O modelo Leyard TWS Series está disponível em 0.9, 
1.2, 1.5 e 1.8mm pixel pitch. Possui um gabinete de  
27 polegadas com um design all-in-one, leve e fácil de 
manusear, sendo indicado para aplicações tanto tradi-
cionais quanto curvas. Já o Leyard TVF Series é um mo-
delo em 1.5, 1.8 e 2.5mm pixel pitch que possui gabinete 
de 27 polegadas, sem cabeamento entre os gabinetes e 
com um alinhamento vertical muito mais simples.

“Estar no NAB Show 2018 nos conectou ainda mais 
com o mercado. Nosso stand apresentou as mais recen-
tes novidades criadas pela empresa, além de um time 
técnico preparado para explicar a tecnologia e fechar 
negócios por todo o mundo”, a�rmou Orlando Custódio, 
CEO da Leyard América Latina, sediada em Curitiba.

Segundo Custódio, “a presença na feira proporciona 
vendas, networking e uma oportunidade única de apro-
ximar clientes e futuros clientes dos produtos desenvol-
vidos pela empresa, especialmente para broadcast”. 

Para produção, pós-produção e salas de controle fo-
ram apresentados monitores LCD 4K de grande formato 
que variam de 43 a 98 polegadas – com opções de mul-
titouch. n

Empresa chinesa com sede no Brasil anuncia novos desenvolvimentos de aplicações para broadcast 
e salas de controle, além de soluções em realidade virtual e aumentada
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Patrick Harshman, presidente e 
CEO da Harmonic, a�rmou que o 
processo de “virtualização” avança 
e que o impacto nos clientes se está 
vendo. “Tivemos no ano passado 
um recorde de clientes e novos  
usuários nas nossas plataformas” ©
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Harmonic aposta em soluções na nuvem e novos serviços de OTT

Novos painéis de LED e videowalls apresentados pela Leyard 

A empresa apresentou uma nova solução de OTT 
em parceria com a Vidgo, baseada na solução VOS da 
companhia. “Desenvolvemos uma nova solução de 
processamento porque a nuvem é uma estratégia de 
investimento. Acreditamos na mudança e na disrupção, 
porque isso vai gerar desenvolvimento de negócios a 
nossos clientes e nos vai trazer novos usuários”, a�rmou 
em coletiva à imprensa Jean Macher, gerente de Marke-
ting da companhia.

O executivo disse que, para a empresa, o UHD HDR para 
Live OTT é possível. Para isso, em parceria com Vidgo, de-
senvolveu uma nova solução baseada em SaaS com bai-
xa latência no work�ow UHD-HDR, o que permite que o  
broadcaster realize transmissões ao vivo por streaming.

O serviço de OTT ao vivo é pos-
sível, a�rmaram os executivos 
no Las Vegas Convention Center, 
com a solução VOS SW Cluster li-

dando com todos os componentes do processamento 
de mídia em uma nuvem privada, “o Vidgo pode lançar 
rapidamente um conjunto completo de serviços de  
streaming de vídeo, com agilidade e escalabilidade”. 

Segundo Macher, a Vidgo está pronta para apresentar 
seus serviços OTT para o mercado dos Estados Unidos 
ainda este ano, com uma atraente linha de canais, mo-
delo de preços, e experiência de transmissão ao vivo de 
alta qualidade.

Na transição para o ATSC 3.0 em parceria com a  
Pearl TV, a Harmonic desenvolveu um sistema híbrido  
Broadcast e Broadband que utiliza a solução Electra e 
ATSC 3.0, gerando distribuição por ar e por IP simultane-
amente, que podem ser recebidas tanto em aparelhos 
broadcast como broadband. “No ATSC 3.0 trabalhamos 
com distribuição bidirecional”.

Finalmente, destaque para o playout na nuvem como 
o utilizado pela Fuji TV, usando tanto nuvem pública 
como privada. O processo começa na Fuji TV, que aloca 
o seu conteúdo na nuvem da Amazon, que é subida e 
distribuída por meio da plataforma VOS que realiza con-
juntamente o ingest, playout, grá�cos, transcode e en-
criptação de conteúdos na nuvem para distribuir, assim, 
às a�liadas da emissora e aos usuários por meio de um 
cloudlink. n

A Leyard apresentou telas de LED para uso com câ-
meras (On-Camera Seamless LED Video Walls). Os dois 
modelos têm alta qualidade de imagem, con�abilidade 
para exibições em tempo real, além de �exibilidade para 
adaptação a praticamente qualquer tela de LED.

O modelo Leyard TWS Series está disponível em 0.9, 
1.2, 1.5 e 1.8mm pixel pitch. Possui um gabinete de  
27 polegadas com um design all-in-one, leve e fácil de 
manusear, sendo indicado para aplicações tanto tradi-
cionais quanto curvas. Já o Leyard TVF Series é um mo-
delo em 1.5, 1.8 e 2.5mm pixel pitch que possui gabinete 
de 27 polegadas, sem cabeamento entre os gabinetes e 
com um alinhamento vertical muito mais simples.

“Estar no NAB Show 2018 nos conectou ainda mais 
com o mercado. Nosso stand apresentou as mais recen-
tes novidades criadas pela empresa, além de um time 
técnico preparado para explicar a tecnologia e fechar 
negócios por todo o mundo”, a�rmou Orlando Custódio, 
CEO da Leyard América Latina, sediada em Curitiba.

Segundo Custódio, “a presença na feira proporciona 
vendas, networking e uma oportunidade única de apro-
ximar clientes e futuros clientes dos produtos desenvol-
vidos pela empresa, especialmente para broadcast”. 

Para produção, pós-produção e salas de controle fo-
ram apresentados monitores LCD 4K de grande formato 
que variam de 43 a 98 polegadas – com opções de mul-
titouch. n

Empresa chinesa com sede no Brasil anuncia novos desenvolvimentos de aplicações para broadcast 
e salas de controle, além de soluções em realidade virtual e aumentada
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Patrick Harshman, presidente e 
CEO da Harmonic, a�rmou que o 
processo de “virtualização” avança 
e que o impacto nos clientes se está 
vendo. “Tivemos no ano passado 
um recorde de clientes e novos  
usuários nas nossas plataformas” ©
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LiveU terá mais de 300 dispositivos em Copa Rússia 2018

Evertz continua seu caminho de virtualização 

A LiveU lançou seu cartão pro-
�ssional HEVC 4K-SDI como uma 
oferta adicional de produtos 4K 
dentro da suíte LU600. A solução 
LU600 4K-SDI facilita o pro�ssional 
4Kp50/60 para uma produção de 
alta qualidade, suportando aplica-
ções VR e 360. Compatível com in-
terfaces 12G-SDI e 4x3G-SDI, forne-
ce uma opção de atualização para o 
LU600 atual, a�rmou à reportagem 
da Revista da SET, Jose Luis Reyes, 
VP de Vendas para Latino-américa e 
o Caribe da empresa.

A LU600, explicou Reyes, agora 
oferece uma solução de “roaming 
híbrido totalmente integrada para 
operação global e local. Com o novo 
modem dual-SIM con�gurado com 
SIMs de roaming, cada LU600 pode 
ser uma unidade local e global sem 
a necessidade de substituir ou ob-
ter SIMs locais em mais de 100 paí-

ses em todo o mundo. As unidades 
LiveU estão prontas para roaming 
instantaneamente”.

A solução de roaming completa 
da LiveU combina três elementos 
principais: dual-SIMs, modems glo-
bais e software de roaming. Gestão 
de SIM operado a partir da interface 
de usuário da unidade ou remota-
mente via LiveU Central, a platafor-
ma de gestão uni�cada da LiveU. 
Ativação por-SIM ou Global SIM, já 
que qualquer SIM ou todos os SIMs 
podem ser con�gurados para ro-
aming com o toque de um botão. 
Emparelhamento de roaming oti-
mizado (ORP), alocando diferentes 
operadores a diferentes modems 
por região para obter a maior largu-
ra de banda possível e a resiliência 
ideal. Cobertura Global LTE-Advan-
ced com um único modem celular, 
integrado ao LU600. n

A empresa apresentou a VUE (orquestração, controle 
e gerenciamento) de conteúdos desenvolvido por ela. 
O gerente de Marketing da Evertz, Bob Fung, disse em 
coletiva à imprensa que as emissoras precisam pensar 
em um sistema de controle e orquestração como o Mad-

num, que permi-
te “full control, 
gerenciamento 
de recursos, in-
terfaces simples 
e uma fácil or-
ganização” e tra- 
balhar com aná-
lises, controle 
de operações e 
ferramentas de 
monitoramento.

Para Fung, o 
VUE-Touch – 10, 
um novo painel 

de interface, pode ser uma boa opção porque é “versá-
til, uni�ca o work�ow e é escalável. Com uma operação 
streamlined que integra em uma única interface todo o 
work�ow necessário para uma operação”.

A nova solução pode ser utilizada para produções ao 
vivo, playout e controle, uni�cando diferentes soluções e 
sendo expansível para soluções da RTS, Tektronix e ago-
ra, novidade para a NAB 2018, a inclusão de soluções da 
Wohler na plataforma.

Ainda foram apresentadas novidades para a solução 
inSITE, com a nova InSite v10, uma solução de análises 
de dados que “pode reduzir custos, permitir melhores 
decisões e conhecer melhor o work�ow com análises de 
big data no próprio sistema, além de trabalhar com re-
dundância ”.

Também foi apresentado o evBLADE-Z10-AP-10G-HW, 
uma nova solução para virtualização, e infraestruturas 
25GbE. Foram apresentadas com soluções que podem 
ser expandidas de 10G para 25G dependendo do tipo de 
sinal que precise ser enviado. n

LiveU apresentou na NAB 2018 o LU600 4K HEVC otimizado que permite o envio de sinais 4K SDI 
e recursos de roaming global integrados

Para isso apresentou soluções de streamlined, e novos racks de tráfego de sinal para SMPT ST2110  e ST2220
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Rohde & Schwarz assina parceria com a Globo para fornecer 
transmissor de alta potência 

A Rohde & Schwarz assinou, na NAB 2018, parceria 
com a Globo para o fornecimento de transmissor de alta 
potência.  O modelo escolhido é THU9evo na con�gura-
ção de dois racks com 16 ampli�cadores e potência de 
saída de até 23kW. 

Eduardo Distler, gerente de Vendas da Division Broa-
dcasting da companhia, a�rmou que este modelo re-
presenta um novo nível de desenvolvimento para a já 
bem-sucedida família de transmissores de alta potência 
da empresa. “O novo transmissor vem com melhorias 
adicionais na e�ciência energética e na densidade de 
potência, permitindo que os radiodifusores obtenham 
economia de custo operacional ainda maior. O R&S 
THU9evo oferece máxima economia de energia, mesmo 
durante as mudanças de canal ou ao ajustar a potência 
de saída”.
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O equipamento será utilizado no site da emissora em São Paulo, que está avaliando estender a parceria 
para outras cidades brasileiras. O transmissor atenderá a cidade São Paulo e a região metropolitana

Francisco Peres (Globo) conversa com o CEO  
da Rohde & Schwarz no estande da companhia na NAB 
2018, momentos antes do anúncio da compra de mais 
um transmissor da emissora da empresa alemã

Equipes da Globo e da empresa alemã posam para foto 
no �m da coletiva à imprensa na NAB 2018

Transmissor THU9evo que será instalado em São Paulo 
pela Globo
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ARRI traz novos acessórios para a câmera Venice da Sony

Os kits de acessórios sugeridos pela ARRI para Sony Ve-
nice incluem um plate, um adaptador para bridge plate 
BPA-5, longarinas e uma base de engate rápido QRP-1, 
no kit básico e nos conjuntos pro�ssionais para a Sony 
Venice. Os kits vêm com um plate superior adicional, 
uma alça central de câmera CCH-4 e um suporte para 
montagem de longarinas, RMB-3.

Um plate supe-
rior permite o uso 
da alça superior 
original da Ve-
nice ou da nova 
alça central ARRI 
de câmera CCH-4.  
O adaptador de Bri-
dge Plate permite 
uma transferência 
rápida e simples da 
câmera no ombro 
para os plates pla-
cas tradicionais de 

cinema (BP-8 e BP-9). Também é compatível com a parte 
superior do plate para Sony Venice, que permite o uso 
de longarinas lightweight de 15 mm. A base de câme-
ra VCT-14 ou o padrão de cinema BP podem ser usados 
com os acessórios desta câmera.

Bolsas Unit Bag II
Ainda foi lançada uma versão atualizada das bolsas Unit 

Bag II, com um interior totalmente acolchoado e bordas 
reforçadas, que “fornecem total proteção contra a rigoro-
sa vida no set de �lmagem”, a�rma a companhia alemã.

As bolsas são revestidas em tecido impermeável e 
resistente, com uma capa de chuva adicional imper-
meável para uso em condições climáticas extremas.  
O compartimento principal pode ser personalizado com 
o auxílio de divisórias rígidas e resistentes, que vêm em 
tamanhos longos e curtos e estão incluídas. Três a cinco 
bolsas de acessórios removíveis são presas às alças de 
�xação de gancho e argola de tecido na parte inferior e 
também adere às laterais do compartimento principal, 
conforme necessidade. n

O anúncio foi feito durante a última NAB quando a Sony lançou o upgrade da Venice para 6K

ChyronHego e Epic Games integram o Unreal Engine 
com o software AR e um Set Virtual

Com a integração anunciada, as emissoras de notícias 
e os clientes do software Neon e Plutonium da Chyro-
nHego “poderão aproveitar os recursos de renderização 
e efeitos especiais em tempo real da Unreal para adicio-
nar novos elementos realistas e hiper-realistas aos seus 
conjuntos set virtuais”.

O novo CEO da ChyronHego, Marco Lopez, disse na co-
letiva à imprensa no Las Vegas Convention Center que 
com a graphics Plataform 3.0 a empresa criará uma nova 
forma de produção de conteúdos e levará para as pro-
duções ao vivo “data” em tempo real obtida por soluções 
automatizadas e desenvolvidas especialmente para este 
tipo de conteúdo.

“O nosso avanço passa por grá�cos com HDR Output 
em 16-bit com a possibilidade de realizar a saída em 4K 
e em 4K HDR ao mesmo tempo. A novo conceito passa 
por ser mais e�ciente na criação de conteúdos dentro 
dos diferentes work�ows”.

Um dos principais anúncios é a integração total como 
os conhecidos “Epic Games” com a possibilidade de re-
alizar rendering em tempo real “explorando diferentes 

possibilidades” e avançar para novos mercados, “levan-
do a nossa expertisse” e permitindo a integração juntan-
do “os dois mundos”.

Outra das novidades é a denominada Stadium & In-
Veneu, plataforma que integra soluções da EVS, Sony e 
GrassValley e reforça o trabalho conjunto em um ecos-
sistema de grá�cos em tempo real. Outra das novidades 
é a introdução da “Data” em tempo real nas produções 
esportivas o que, segundo os executivos da ChyronHe-
go presentes na coletiva de imprensa, “mudará a forma 
de produzir conteúdos ao vivo porque poderá trazer 
para a transmissão todo tipo de informações em tempo 
real captadas por diferentes câmeras e pontos de con-
trole de Data colocados no estádio”. n

Nova “plataforma grá�ca 3.0” permitirá, de forma escalável, mudar a forma que se operam os grá�cos em tempo real 
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AVID se lança de�nitivamente na Era Digital com soluções 
e serviços integrados

A AVID apresentou no AVID Connected 2018 a sua 
nova linha de produtos, cada vez mais direcionada a 
soluções integradas, tanto que a cada ano parece �car 
mais claro que a companhia avança para integrar solu-
ções e serviços que possam ser customizadas de acordo 
com a necessidade do cliente.

Na primeira grande aparição pública do novo CEO da 
AVID, Je� Rosica disse que a empresa se centra no futu-
ro, e o “futuro parece claro”, com soluções integradas nas 
quais “o limite é apenas a velocidade” de contribuição ou 
transferência de conteúdo.

Da companhia, �cou clara a continuação da restrutu-
ração da linha de software com novas soluções para o 
ProTools, Media Composer e Sibelius; uma  vocação para 
serviços com parceiros como Microsoft, e uma nova linha de “Sound Live”, que nas palavras de Ariel Sardi-

nas, diretor regional da América Latina, “marcam uma 
mudança e retomada” de uma parte do mercado da 
AVID que com produtos de alto valor tinha deixado de 
ser conveniente para alguns clientes. “Com a chegada 
da nova linha de mixers Venue teremos mais possibili-
dades no mercado latino-americano, sobretudo com a 
Venue S6L-16C e S6L-24C que chegam com preços mais  
acessíveis para o mercado regional”.

O AVIDCONNECT 2018 é desenvolvido pela Avid 
Customer Association (ACA) e contou com palestran-
tes de empresas como Discovery Channel, Micro- 

soft, Rogers Media, 
Frost & Sullivan, 
TV Globo, Digital  
Production Partner-
ship, TVNewsCheck, 
Fortium, DigitalFilm 
Tree e SinclairDigi-
tal. Para Sardinas, 
a ACA “tem sido 
fundamental” para 
entender as neces-
sidades do merca-
do, “ouvi-los e que 
se façam ouvir”, por 
isso, “a cada ano 
temos mais gente 
participando e dan-
do sugestões para 
avançar com nossa 
estratégia de em-
presa”. n

A empresa continua com a ideia de integração e virtualização em uma indústria em disrupção e mudança 
e apresenta novos switchers de áudio

Je� Rosica, CEO 
da AVID, a�rmou, 
em Las Vegas, 
que a indústria 
passa por uma 
“disrupção 
digital”, onde as 
ferramentas, 
o ecossistema 
e a plataforma 
devem ser 
abertas, 

porque o importante é “inovar em  estreita colaboração 
com empresas de mídia, equipes e indivíduos criativos 
globalmente” 

AVID VENUE S6L é um sistema de mixagem de som ao vivo modular lançado para avançar 
na metodologia de design Live Sound, que trabalha Estratégia de Plataforma Uni�cada 
pensando em expandir a família de produtos S6L para novos níveis de preços, introduzindo 
novas superfícies, motores e racks
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Ariel Sardinas, 
diretor regional 
da América Latina, 
a�rmou à Revista 
da SET que com 
a nova Venue a 
empresa atingirá 
novos mercados 
na região
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Canon expande a linha de lentes para câmeras 4K 2/3” 
com o lançamento da UHD-DIGISUPER 66

A empresa lançou vários produtos em Las Vegas, den-
tre eles, destaque para a lente UHD-DIGISUPER 66, uma 
objetiva de zoom de médio alcance para câmeras de 
transmissão 4K que, além de alcançar um desemprenho 
óptico adequado para câmeras 4K que utilizam senso-
res 2/3 polegadas, “possui zoom de 66x para gravação 
com teleobjetiva de alcance médio, tornando-a aplicá-
vel para uma ampla gama de cenas”, disse à reportagem 

da Revista da SET, o  gerente do depar-
tamento de Soluções de Imagem Pro�s-
sional da Canon do Brasil, Ryan Kamata .

A teleobjetiva possui um estabilizador 
de imagem de deslocamento óptico da 
Canon (Shift-IS), a nova lente consegue 
tanto o manuseio quanto a operação se-
melhante às lentes de zoom de campo 
existentes para câmeras de transmissão 
HDTV, proporcionando imagens estáveis 
e manuseio confortável, mesmo quando 
usado para aplicações indoor e outdoor, 
transmissão esportiva ou em furgões de 
transmissão de tamanho médio.

“A Canon continua ampliando sua gama de lentes, 
sempre oferecendo produtos que atendam às necessi-
dades dos usuários. A expansão de sua linha de lentes 
de zoom de campo para câmeras de transmissão 4K 
mostra isso”, explicou Kamata.

A UHD-DIGISUPER, disse o executivo, atinge um nível 
de desempenho óptico para suportar câmeras de trans-
missão 4K do centro para as áreas periféricas da imagem 

e atinge uma distância focal de 9 mm 
a 600 mm. Como emprega um exten-
sor incorporado de 2x, este permite aos  
usuários aumentar o alcance de zoom 
em duas vezes, atingindo uma distância 
focal de 1200 mm na extremidade da te-
leobjetiva, e mesmo em sua distância fo-
cal máxima, possibilita a reprodução de 
uma imagem superior.

Ao empregar a tecnologia Shift-IS da 
Canon, a lente oferece um disparo suave 
com um desfoque de imagem mínimo, 
mesmo para gravação em 4K, onde pe-
quenas vibrações podem afetar severa-
mente a imagem. A Canon UHD-DIGISU-
PER 66 estará disponível no Brasil no �nal 
de Agosto de 2018. n

Uma nova lente multipropósito de faixa de zoom de médio alcance pode ser adequada para várias aplicações 
de transmissão tanto internas quanto externas

A Canon montou no seu estande, 
pelo segundo ano consecutivo, um centro 
de produção ao vivo com um work�ow 
completo em 4K para demonstrar  
o funcionamento das duas novas câmeras 
EOS C700 FF equipadas com novo sensor 
Full Frame e as suas novas lentes 4K
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Tradicional seminário da entidade estreou um novo formato 
com sessões temáticas e novo horário
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esde o ano passado, quando 
a edição de 2017 foi finali-
zada, as equipes da SET se 
empenharam em desenvol-

ver um novo formato que agradasse 
mais e que fizesse da programação 
um atrativo mais dinâmico para o pú-
blico brasileiro presente no evento.
“Enfrentamos ainda um período de 

muitas dificuldades políticas e finan-
ceiras no Brasil, mas o público au-
mentou em cerca de 30% em relação 
ao ano passado e as discussões fo-
ram mais engajadas que nas edições 
anteriores”, comentou o superinten-
dente da SET, Olímpio José Franco.
Neste ano, o evento voltou ao ho-

rário original das 7h30 e terminou às 

9h (com exceção da segunda-feira,  
9 de abril, quando o encerramento se 
deu às 10h), não conflitando com a 
abertura da NABshow e propiciando 
melhor integração entre os painéis.
Outra mudança foi em relação aos 

painéis: dividiu-se o período em dois 
assuntos por dia e, dentro deles, pai-
néis que se integravam e ofereciam 
tempo para perguntas e respostas.  
O novo formato agradou e o resulta-
do foi casa cheia durante os três dias 
de evento. ”Certamente temos mais 
alterações para serem feitas para o 
próximo ano. Os participantes po-
dem aguardar que a nossa intenção 
é melhorar a cada ano”, ressaltou 
Franco.

HDR maior des�o da transmissão
de Rússia 2018
Com o trabalho de liderar uma 

equipe de 700 a 3 mil pessoas a 
cada quatro anos, Lisa Cosimi, chefe 
de relações externas de HBS, expôs 
no SET e Trinta, quais são os princi-
pais desafios em broadcast na hora 
de se fazer a transmissão da Copa do 
Mundo. “Esta será a primeira Copa 
praticamente 100% em HDR, então 
temos um grande desafio pela fren-
te”, anunciou.
“Em relação aos jogos que aconte-

ceram no Brasil, acredito que a maior 
dificuldade para enfrentarmos será 
em relação ao clima, que é comple-
tamente diferente. Na parte técnica, 

Novo SET e Trinta é mais 
dinâmico e agrada público
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por Tainara Rebelo*, em Las Vegas
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Mundo. “Esta será a primeira Copa 
praticamente 100% em HDR, então 
temos um grande desafio pela fren-
te”, anunciou.
“Em relação aos jogos que aconte-

ceram no Brasil, acredito que a maior 
dificuldade para enfrentarmos será 
em relação ao clima, que é comple-
tamente diferente. Na parte técnica, 

Novo SET e Trinta é mais 
dinâmico e agrada público
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por Tainara Rebelo*, em Las Vegas
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com certeza será a transmissão em 
HDR. Esse, sem dúvidas é um desa-
fio que esperamos vencer com maes-
tria”, revelou em entrevista à Revista 
da SET.
O desafio é que o broadcast envol-

ve muita experiência para construir 
redes de transmissão na esfera pú-
blica, mobile, internet, TV paga, TV 
aberta, cabo, satélite, telefone. “Com 
o HDR temos uma exigência técnica 
a mais, tanto na produção como na 
transmissão, mas estamos recrutan-
do a melhor equipe possível para 
que ocorra tudo tranquilamente. Er-
rar não é uma opção”, afirmou.
A HBS é a empresa contratada para 

fazer a transmissão não apenas da 
Copa do Mundo, mas de todos os 
eventos esportivos da FIFA e outros, 
como a Copa do Mundo de Futebol 
Feminino e a de Rugby.
Além do staff fixo, cerca de 70 pes-

soas, são feitas contratações locais 
(chegando a até 3 mil pessoas) para 
executar o trabalho em cada even-
to, “até porque não conhecemos o 
país como as pessoas que moram 

lá, então precisamos delas com a 
linguagem e localização de possíveis 
interesses para o evento”. Estas pes-
soas são previamente selecionadas 
pela HBS e têm como função serem 
as melhores no que fazem dentro do 
país no qual o evento ocorre. São 
profissionais, estudantes e mão de 
obra física. No caso dos estudantes, 
é aplicado o “Legacy Program”, que 
realiza uma troca de experiências 
(currículo – prática), na construção 
da rede de transmissão do evento.
Um dos próximos desafios é a ino-

vação: para a Copa do Mundo da 
FIFA é que “tentamos inovar o má-
ximo possível. Teremos algumas coi-
sas, como UHD e HDR, que estamos 
estudando desde 2015”. Questiona-
da pela plateia sobre qual o maior 
desafio e transformação já enfrenta-
dos na transmissão, Lise afirmou que 
“o formato 16:9. Definitivamente, e 
agora o HDR”, afirma.

Nova Revolução Industrial 
O que vem ser a 4ª Revolução In-

dustrial? O termo foi cunhado pelo 

diretor do Fórum Econômico Mun-
dial, Klaus Schwab, em 2014. Na épo-
ca, o executivo explicou ter sentido 
o impacto da disrupção pelo qual 
passamos agora. “Assim como nas 
Revoluções Industriais antigas, quan-
do surgiram as maquinas a vapor, a 
eletricidade, computadores, compu-
tadores pessoais, e depois a chega-
da da internet, vem agora a quarta 
revolução industrial, que são várias 
tecnologias em diferentes graus de 
maturidade, combinadas para sur-
girem novos produtos e serviços”, 
explicou Luciano Possani, diretor de 
Inovação da Globosat, moderador do 
painel “A 4ª Revolução Industrial e a 
Transformação Digital”.
De acordo com Possani, o escopo 

a ser trabalhado é a hibridação de 
várias tecnologias como não tinha se 
visto até então (Inteligência Artificial, 
VOT, impressora 3D, nano e biotec-
nologia) suportada pela terceira re-
volução, que era do mundo físico 
no digital. “Só que na hora que fica 
digital, a gente transforma a maneira 
que a gente processa. Digitalizamos 

Reprodução de parte da apresentação no SET e Trinta de Lisa Cosimi, chefe de relações externas de HBS
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o mundo e isso se aplica também a 
produtos e negócios, dai estamos 
vendo essa aceleração no surgimen-
to de novas tecnologias, a 4ª Revo-
lução Industrial”, explicou.
Conforme dados apresentados, no 

início da primeira década do século 
XXI, nos Estados Unidos, 41% da in-
dústria de bens de consumo que es-
tavam bem no mercado sucumbiram, 
e a previsão é que mais metade das 
existentes terão o mesmo destino 
nos próximos 10 anos. “E no Brasil? 
Nós temos o nosso cenário especí-
fico. Temos algumas deficiências, 
mas também temos oportunidades. 
O povo abraça tecnologia e inovação 
com um mercado enorme, mas tem 
muita coisa a ser feita ainda. Com 
tudo isso acontecendo, tem um ce-
nário distópico do “Exterminador do 
Futuro”, com as maquinas dominan-
do e destruindo tudo, que pede es-
paço para o “Homem de Ferro”, com 
máquina e homem juntos. É a tecno-
logia empoderando o ser humano e 
fazendo com que ele produza mais e 
melhor”, argumentou.
Mike Chapman, líder de estratégia 

global da M & E, Accenture, ques-
tiona em que nível essas mudanças 
deverão acontecer. “Essas empresas 

vão competir em experiência ou con-
teúdo? Onde coloco o meu investi-
mento? Como penso nesse universo 
para achar o local correto para inves-
tir? Em que plataforma? E, por fim, o 
que vai crescer e o que vai morrer?”.
Chapman explicou que estamos 

vendo um mercado que não con-
segue mais vender, e ao mesmo 
tempo, empresas novas chegam 
atendendo a muitos clientes dife-
rentes. Um mundo novo e novas 
experiências baseadas por práticas 
de consumo e serviços focados no 
consumidor, no qual a Netflix é um 
dos melhores exemplos. “A usabili-
dade da plataforma foi totalmente 
inovadora. A apresentação de con-
teúdo, a maneira de procurar por 
conteúdo. E eles ainda disponibili-
zam um recurso para mostrar outros 
títulos parecidos com o que você 
está assistindo. Isso é um belo ben-
chmarketing”, exemplificou.
Para o representante da Cisco, Fá-

bio Souza, o tema é a automação. 
“Quando você pode automatizar 
esse processo de atendimento, a 
automação evolui para entender o 
cliente e acaba resultando novas 
oportunidades de negócio. A discus-
são da indústria 4.0 acontece em to-

das as vertentes e está só começan-
do, tem muito para evoluir”, afirmou, 
evangelista de negócios em vídeo da 
Cisco Systems.
“Você não precisa ser a Netflix, mas 

pode aprender com ela. Temos que 
ficar alerta e temos que ficar atentos. 
Temos muita solução e muitas con-
versas para deixar tudo conectado e 
com segurança. Tragam os vendors 
para essa discussão e abracem-na. 
Mas, além disso, revisem todos os 
seus processos, que vocês irão en-
contrar onde colocar a automação. 
Para quem não começou, esta na 
hora. Para quem já começou, para-
béns”, pontua.
O diretor Editorial da SET e de Tec-

nologia e Operações do SBT, Rai-
mundo Lima, afirmou que o desafio 
é muito grande e que cada empresa 
vai encontrar a sua maneira enfren-
tar, e que qualquer revolução digi-
tal dentro da empresa começa pelo 
quadro de profissionais. “Se não nos 
importarmos em trazer esse compor-
tamento digital para dentro da em-
presa, não adianta ter as ferramentas 
para implementar. E se não lidarmos 
com esse planejamento, vamos ser 
atropelados pela 4ª revolução indus-
trial”, enfatizou.

Painel da 4ª Revolução 
Industrial
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o mundo e isso se aplica também a 
produtos e negócios, dai estamos 
vendo essa aceleração no surgimen-
to de novas tecnologias, a 4ª Revo-
lução Industrial”, explicou.
Conforme dados apresentados, no 

início da primeira década do século 
XXI, nos Estados Unidos, 41% da in-
dústria de bens de consumo que es-
tavam bem no mercado sucumbiram, 
e a previsão é que mais metade das 
existentes terão o mesmo destino 
nos próximos 10 anos. “E no Brasil? 
Nós temos o nosso cenário especí-
fico. Temos algumas deficiências, 
mas também temos oportunidades. 
O povo abraça tecnologia e inovação 
com um mercado enorme, mas tem 
muita coisa a ser feita ainda. Com 
tudo isso acontecendo, tem um ce-
nário distópico do “Exterminador do 
Futuro”, com as maquinas dominan-
do e destruindo tudo, que pede es-
paço para o “Homem de Ferro”, com 
máquina e homem juntos. É a tecno-
logia empoderando o ser humano e 
fazendo com que ele produza mais e 
melhor”, argumentou.
Mike Chapman, líder de estratégia 

global da M & E, Accenture, ques-
tiona em que nível essas mudanças 
deverão acontecer. “Essas empresas 

vão competir em experiência ou con-
teúdo? Onde coloco o meu investi-
mento? Como penso nesse universo 
para achar o local correto para inves-
tir? Em que plataforma? E, por fim, o 
que vai crescer e o que vai morrer?”.
Chapman explicou que estamos 

vendo um mercado que não con-
segue mais vender, e ao mesmo 
tempo, empresas novas chegam 
atendendo a muitos clientes dife-
rentes. Um mundo novo e novas 
experiências baseadas por práticas 
de consumo e serviços focados no 
consumidor, no qual a Netflix é um 
dos melhores exemplos. “A usabili-
dade da plataforma foi totalmente 
inovadora. A apresentação de con-
teúdo, a maneira de procurar por 
conteúdo. E eles ainda disponibili-
zam um recurso para mostrar outros 
títulos parecidos com o que você 
está assistindo. Isso é um belo ben-
chmarketing”, exemplificou.
Para o representante da Cisco, Fá-

bio Souza, o tema é a automação. 
“Quando você pode automatizar 
esse processo de atendimento, a 
automação evolui para entender o 
cliente e acaba resultando novas 
oportunidades de negócio. A discus-
são da indústria 4.0 acontece em to-

das as vertentes e está só começan-
do, tem muito para evoluir”, afirmou, 
evangelista de negócios em vídeo da 
Cisco Systems.
“Você não precisa ser a Netflix, mas 

pode aprender com ela. Temos que 
ficar alerta e temos que ficar atentos. 
Temos muita solução e muitas con-
versas para deixar tudo conectado e 
com segurança. Tragam os vendors 
para essa discussão e abracem-na. 
Mas, além disso, revisem todos os 
seus processos, que vocês irão en-
contrar onde colocar a automação. 
Para quem não começou, esta na 
hora. Para quem já começou, para-
béns”, pontua.
O diretor Editorial da SET e de Tec-

nologia e Operações do SBT, Rai-
mundo Lima, afirmou que o desafio 
é muito grande e que cada empresa 
vai encontrar a sua maneira enfren-
tar, e que qualquer revolução digi-
tal dentro da empresa começa pelo 
quadro de profissionais. “Se não nos 
importarmos em trazer esse compor-
tamento digital para dentro da em-
presa, não adianta ter as ferramentas 
para implementar. E se não lidarmos 
com esse planejamento, vamos ser 
atropelados pela 4ª revolução indus-
trial”, enfatizou.

Painel da 4ª Revolução 
Industrial
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Painel de Satélites – SET e Trinta, 
NAB Show 2018
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Painel de satélites traz lançamentos 
e luz para a tecnologia
“O satélite vai morrer? Não vai. 

Sem duvida é o meio mais barato, 
abrangente e eficiente de fazer distri-
buição de conteúdo banda larga por 
meio de estrutura ponto-multipon-
to”, garantiu, em Las Vegas, Frederi-
co Rehme, diretor de ensino da SET 
e moderador do painel: “Satélites, 
o mundo visto de cima” que reuniu 
empresas e profissionais que traba-
lham com satélites para elencarem 
as soluções encontradas para que 
o sistema continue funcionando em 
meio à evolução tecnológica atual.
“Uma das coisas mais importantes 

a serem destacadas é o papel do sa-
télite nessa nova fase da indústria no 
broadcast. Esse cenário deixa cada 
vez mais relevante o papel do saté-
lite como fornecedor de capacidade, 
se acrescido com a nova função de 
oferecer serviços. A gente tem traba-
lhado desenvolvendo soluções para 
algumas emissoras que estão enfren-
tando dificuldades em fazer o switch- 
-off, fragmentando assim as suas 
audiências”, explicou Cristi Damian, 
vice-presidente de desenvolvimento 
de negócios da Advantech Wireless 

Technologies. “Conhecendo as de-
mandas desta necessidade vamos 
ter como resolver”, finalizou.
Dados apresentados pela Eutelsat 

apontam que, de todas as mudanças 
que atuais do mercado, com o adven-
to do OTT, o satélite é a comunica-
ção imbatível para distribuição pon-
to-multiponto. “Se tem um canal em 
um ponto central e precisa distribuir 
para diversos outros e depois repli-
car em outros pontos terrestres, use 
o satélite. É econômico, e eficiente. O 
desafio, entretanto, é transmitir maior 
quantidade de informação (taxa de 
Mbps) em uma nova banda, em MHz”, 
ponderou Marcelo de Amoedo, diretor 
de Vendas e Broadcast Services da 
Região Sul na Intelsat.
Dentre os principais desafios em 

unificar a tecnologia, Amoedo citou 
um estudo de caso no qual foi pre-
ciso adaptar o uso de banda dos sa-
télites pra a transmissão de eventos 
esportivos europeus aqui no Brasil. 
“Como a maior parte de eventos es-
portivos na Europa e no cone sul são 
banda KU e no Brasil são de banda 
C, na maioria das vezes, emissoras 
aqui não tem antena para fazer essa 
transmissão e precisam contratar ou-

tro link para transmitir no satélite lo-
cal. Agora tem um novo satélite que 
transmite em C-HTS de alta capaci-
dade, o IS-29, primeiro satélite HTS 
com transmissão cruzada. Ele pode 
subir pra banda KU sem precisar fa-
zer turnaround”, explicou.
Jurandir Pitsch, VP de Vendas e De-

senvolvimento de Mercado da SES 
Video América Latina, apresentou um 
ecossistema para transmissão de ca-
nal UHD, desenvolvido primeiramen-
te nos Estados Unidos, e agora pos-
sível pela inauguração do teleporto 
da empresa em Hortolândia, interior 
de São Paulo. “São dois satélites 
transmitindo quatro (4) canais, em 
setembro de 2018, haverá mais ca-
nais”, explicou. Hoje sabemos que a 
Oi TV. De acordo com o palestrante, 
são dois canais comerciais e dois de 
promoção, sendo um deles da NASA, 
e um da SES. “São ótimos para gera-
dores de conteúdo em 4k”, garante.
Outra tecnologia é o VOD Everywhe-

re. “Muitos lares no Brasil não têm 
internet  a ponto de não poder trans-
mitir um “Netflix” em casa. Criamos 
tecnologia fim a fim onde subimos e 
descemos o sinal em casa, oferecen-
do um sistema VOD completo, com 
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porta para sistema ao vivo”. Este 
recurso foi lançado no IBC em 2017 
e agora no NAB Show é inaugurada 
a possibilidade multitela, “até cinco 
conteúdos simultâneos”, finalizou.

Inovação visando o conteúdo
O SET e Trinta analisou as princi-

pais inovações em produtos para 
o setor audiovisual e a sua relação 
custo/benefício para o áudio, vídeo e 
mundo digital. “Toda essa mudança 
é positiva para a qualidade de áu-
dio e imagem, mas trouxe impacto 
direto para o microfone sem fio. Uma 
das soluções é usar esse espectro 
de forma mais eficiente, como mo-
dulação digital para sistemas sem 
fio, aumentando a densidade do es-
pectro disponível”, afirmou Fernando 
Fortes, especialista sênior de Desen-
volvimento de Mercado Pró-Áudio da 
Shure no Brasil.
O microfone sem fio precisou en-

contrar soluções com o desligamento 
da TV analógica. Com a implantação 
dos canais digitais, o espectro fi-
cou “contaminado” e, recentemente, 
em 2018, há poucos canais livres.  
“Os de UHF estão com a TV digital. 
A faixa de 698 a 806 Mega ficou para 
os novos sistemas 4G, proibida para 
microfonões sem fio. Isso provocou 
mudanças para quem tem sistemas 
operando nessa faixa”, explicou.
A indústria do conteúdo descobriu 

novas maneiras de se beneficiar com 

o advento do OTT. “Como profissio-
nal de uma empresa de provedor 
de solução, defendo que a internet 
possibilita melhor feedback sobre 
o comportamento do consumidor, o 
que no broadcast não é tão fácil de 
se fazer”, comenta Gustavo Dutra, di-
retor de vendas em OTT Market da 
MX1 (SES), na América Latina. Ele ex-
plica que, hoje, os novos produtores 
de conteúdo em OTT saíram da má-
xima de apenas um sinal no ponto, 
no qual todos assistem ao mesmo 
conteúdo no mesmo local, para uma 
produção orientada multitela, com 
opções on demand personalizadas.
“Nesta fase, cria-se uma fidelidade 

maior e, a partir dessa precisão, apa-
rece o dinheiro. O anunciante reserva 
uma parte da verba do anúncio para 
fazer um direcionamento cirúrgico 
da sua propaganda, totalmente dire-
cionada a partir do gosto do consu-
midor”, detalha. A partir daí, cria-se 
uma face para o investimento, onde 
a customização da produção é a cha-
ve. “Na Netflix, por exemplo, você es-
colhe o perfil e, baseado em dados e 
metadados do OTT sobre o seu com-
portamento, a plataforma cria um 
perfil personalizado pra você”. Da-
dos apresentados por Dutra mostram 
que, no último ano, os dois maiores 
players de OTT investiram mais de 
U$ 10bi em conteúdo próprio. “Hoje 
a Netflix é a terceira em conteúdo 
mais visto, ficando atrás apenas da 

FOX e Disney. Ou seja, 
o conteúdo voltou a 
ser o Rei com o mer-
cado”, afirma.
Na parte de vídeo, 

o representante da 
Sony analisou de pa-
drões em HDR para 

produções ao vivo, apresentando um 
pouco sobre o que está acontecen-
do no mundo em produção e capta-
ção. O destaque foi para um recurso 
que permite criações simultâneas em 
HDR e SDR ao vivo, proporcionando 
percepção de qualidade significativa. 
“O benefício desse sistema, é que a 
captação do vídeo ao vivo (recepção 
e transmissão) permitem que entre-
guemos a mesma qualidade do HDR, 
sem perder conteúdo durante a co-
dificação e decodificação. Você não 
precisa fazer nada para garantir a 
qualidade, é um conversor universal 
que transmite na mesma qualidade 
em casa”, explicou Hugo Gaggioni, 
Chief Technology Officer, Sony Pro-
fessional Solutions Americas.
“Todos os profissionais do merca-

do audiovisual devem estar atentos 
às inovações tecnológicas, mas prin-
cipalmente às movimentações do 
mercado. A evolução da produção de 
conteúdo HDR, a continuidade e efi-
ciência dos sistemas de captação de 
áudio digital e também a preocupa-
ção com a distribuição do conteúdo 
para qualquer dispositivo/plataforma 
devem estar na lista de prioridade 
das empresas relacionadas ao mer-
cado audiovisual” pontuou o co-mo-
derador do painel, Alexandre Sano, 
vice-diretor de Eventos da SET e ge-
rente de Engenharia do SBT. n

*Edição de Fernando Moura

Casa cheia no Café 
da Manhã do SET 
e Trinta, como cada 
ano os broadcasters 
brasileiros se reúnem 
entorno a um café 
antes do inicio 
dos trabalhos
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porta para sistema ao vivo”. Este 
recurso foi lançado no IBC em 2017 
e agora no NAB Show é inaugurada 
a possibilidade multitela, “até cinco 
conteúdos simultâneos”, finalizou.

Inovação visando o conteúdo
O SET e Trinta analisou as princi-

pais inovações em produtos para 
o setor audiovisual e a sua relação 
custo/benefício para o áudio, vídeo e 
mundo digital. “Toda essa mudança 
é positiva para a qualidade de áu-
dio e imagem, mas trouxe impacto 
direto para o microfone sem fio. Uma 
das soluções é usar esse espectro 
de forma mais eficiente, como mo-
dulação digital para sistemas sem 
fio, aumentando a densidade do es-
pectro disponível”, afirmou Fernando 
Fortes, especialista sênior de Desen-
volvimento de Mercado Pró-Áudio da 
Shure no Brasil.
O microfone sem fio precisou en-

contrar soluções com o desligamento 
da TV analógica. Com a implantação 
dos canais digitais, o espectro fi-
cou “contaminado” e, recentemente, 
em 2018, há poucos canais livres.  
“Os de UHF estão com a TV digital. 
A faixa de 698 a 806 Mega ficou para 
os novos sistemas 4G, proibida para 
microfonões sem fio. Isso provocou 
mudanças para quem tem sistemas 
operando nessa faixa”, explicou.
A indústria do conteúdo descobriu 

novas maneiras de se beneficiar com 

o advento do OTT. “Como profissio-
nal de uma empresa de provedor 
de solução, defendo que a internet 
possibilita melhor feedback sobre 
o comportamento do consumidor, o 
que no broadcast não é tão fácil de 
se fazer”, comenta Gustavo Dutra, di-
retor de vendas em OTT Market da 
MX1 (SES), na América Latina. Ele ex-
plica que, hoje, os novos produtores 
de conteúdo em OTT saíram da má-
xima de apenas um sinal no ponto, 
no qual todos assistem ao mesmo 
conteúdo no mesmo local, para uma 
produção orientada multitela, com 
opções on demand personalizadas.
“Nesta fase, cria-se uma fidelidade 

maior e, a partir dessa precisão, apa-
rece o dinheiro. O anunciante reserva 
uma parte da verba do anúncio para 
fazer um direcionamento cirúrgico 
da sua propaganda, totalmente dire-
cionada a partir do gosto do consu-
midor”, detalha. A partir daí, cria-se 
uma face para o investimento, onde 
a customização da produção é a cha-
ve. “Na Netflix, por exemplo, você es-
colhe o perfil e, baseado em dados e 
metadados do OTT sobre o seu com-
portamento, a plataforma cria um 
perfil personalizado pra você”. Da-
dos apresentados por Dutra mostram 
que, no último ano, os dois maiores 
players de OTT investiram mais de 
U$ 10bi em conteúdo próprio. “Hoje 
a Netflix é a terceira em conteúdo 
mais visto, ficando atrás apenas da 

FOX e Disney. Ou seja, 
o conteúdo voltou a 
ser o Rei com o mer-
cado”, afirma.
Na parte de vídeo, 

o representante da 
Sony analisou de pa-
drões em HDR para 

produções ao vivo, apresentando um 
pouco sobre o que está acontecen-
do no mundo em produção e capta-
ção. O destaque foi para um recurso 
que permite criações simultâneas em 
HDR e SDR ao vivo, proporcionando 
percepção de qualidade significativa. 
“O benefício desse sistema, é que a 
captação do vídeo ao vivo (recepção 
e transmissão) permitem que entre-
guemos a mesma qualidade do HDR, 
sem perder conteúdo durante a co-
dificação e decodificação. Você não 
precisa fazer nada para garantir a 
qualidade, é um conversor universal 
que transmite na mesma qualidade 
em casa”, explicou Hugo Gaggioni, 
Chief Technology Officer, Sony Pro-
fessional Solutions Americas.
“Todos os profissionais do merca-

do audiovisual devem estar atentos 
às inovações tecnológicas, mas prin-
cipalmente às movimentações do 
mercado. A evolução da produção de 
conteúdo HDR, a continuidade e efi-
ciência dos sistemas de captação de 
áudio digital e também a preocupa-
ção com a distribuição do conteúdo 
para qualquer dispositivo/plataforma 
devem estar na lista de prioridade 
das empresas relacionadas ao mer-
cado audiovisual” pontuou o co-mo-
derador do painel, Alexandre Sano, 
vice-diretor de Eventos da SET e ge-
rente de Engenharia do SBT. n

*Edição de Fernando Moura

Casa cheia no Café 
da Manhã do SET 
e Trinta, como cada 
ano os broadcasters 
brasileiros se reúnem 
entorno a um café 
antes do inicio 
dos trabalhos
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O futuro da tecnologia está acontecendo diante dos nos-
sos olhos. Para acompanhar todas essas mudanças, preci-
samos estar atentos às tendências e possibilidades que 
surgem diariamente em todo o mercado, da produção à 
entrega. Ano a ano, o NAB Show tem se �rmado como o 
principal evento de tecnologia do mundo. Em meio a tão 
velozes atualizações, Chris Brown, enumerou assuntos 
que não podemos deixar de acompanhar nesta edição. 

SET: Estamos cada vez mais focados na convergência 
digital. No futuro, o NAB Show também será menos 
presencial e mais virtual?

Cris Brown: Boa pergunta. Penso uma coisa: que estare-
mos aqui ainda por um bom tempo, mas em um momento 
as coisas serão virtuais porque a tecnologia caminha para 
isso, a internet facilita isso, sem dúvidas. Entretanto, nós 
somos humanos e precisamos desse contato pessoal, uma 
interação. Mas o nosso negócio é altamente pro�ssional e 
as pessoas gostam de fechar negociação cara a cara, com 
quem eles con�am. Por hora, estamos aumentando a trans-
missão em streaming, e tentando dar um outro formato 
aos assuntos transmitidos online por meio de inovações em 
captação de imagens, para diferenciar do que o visitante vê 
aqui. Acredito que a tendência é explorarmos cada vez mais 
essas possibilidades.

SET: A delegação brasileira foi a segunda em núme-
ro de inscritos no ano passado. Como está a nossa par-
ticipação este ano? Permanecemos no topo?

CB: Tenho certeza que continua no top cinco (5) das maio-
res delegações que temos, e isso é muito importante para 
que possamos entender o mercado brasileiro também.  
A delegação brasileira cresce a cada ano e nós vamos co-
nhecendo vocês um pouco mais. Nós temos ótima parceria 
com a SET. Na verdade, é uma parceria que não temos com 
mais ninguém, mais �rme do que com qualquer outra, arris-
co dizer. O SET e Trinta é um dos mais antigos cafés da ma-
nhã que temos. E por causa disso, hoje mantemos mais de  
160 conferências internas tais como o SET e Trinta durante 
a NAB Show, mas em menor dimensão, com um dia ou al-

gumas horas de duração. Obviamente existem barreiras de 
comunicação, então é difícil para a gente dizer que todas 
podem ser igualmente absorvidas pela NAB, mas o que a 
SET faz no SET e Trinta, por exemplo, é brilhante. O conte-
údo interessa a praticamente toda a delegação brasileira 
que vem ao evento e possui palestrantes brilhantes que são 
compartilhados pelo seminário da própria NAB Show. Con-
sidero uma oportunidade fantástica.

SET: No ano passado disse que a NAB vinha inter-
nacionalizando sua participação ao redor do mundo. 
Como têm sido essa experiência e como isso o faz se 
tornar ainda mais competitivo, comparando-se com 
outros eventos internacionais de tecnologia, como o 
IBC?

CB: No ano passado demos um grande passo: estreamos o 
nosso evento em Xangai, na China, e pretendemos continu-
ar com com ele. Inclusive, acontece em junho este ano. Essa 
experiência nos permitiu aprender muito sobre como o mer-
cado global sobrevive e em que estágio está. Estamos apren-
dendo um com o outro, em termos globais, quem está fazen-
do o quê e o que pode funcionar em cada mercado. A China 
é um mercado interessante porque eles estão começando 
a abrir mais oportunidades em broadcast e mídias digitais. 
Assim como na América do Sul, as demandas são diferentes. 
Mas posso a�rmar que nós fomos além do que pensamos. 
Com isso estamos ampliando e melhorando nosso conteúdo 
nos outros eventos também e elevando o nosso nível.

SET: E quais são os planos da NAB para o futuro?
CB: Nos precisamos continuar a evoluir e a construir par-

cerias com outras entidades que tenham a ver com a NAB, 
não só na feira, mas também no congresso. Vamos evoluir 
no que for preciso. Precisamos nos mover rápido em direção 
ao que é novo. Dar oportunidades de trabalhar de manei-
ras diferentes com as Empresas. Para nós, isso signi�ca estar 
em contato com o que também impacta no nosso dia a dia. 
Para você ter uma ideia, depois de fecharmos os tracks do 
evento, levamos cerca de umas duas semanas para fechar os 
assuntos que estarão de fato na programação. Esse cuidado 
é importante para escolher com cuidado o que será mostra-
do e ter a certeza de que todo o evento será importante.

São atitudes óbvias, mas na verdade não tão obvias quan-
do você para para pensar. As coisas explodem e depois pa-
ram de emergir, até que voltam com tudo. Para não levar 
este susto, precisamos monitorar, então nosso escopo de 
trabalho cresce a cada ano. Um exemplo disso é o 4k e 8k, 
e a infraestrutura em IP. Tem muita coisa evoluindo nisso 
todo dia, mas não é algo totalmente novo. Nossa mente �ca 
trabalhando o tempo todo para não perder tudo isso até 
porque o mercado não para, então o NAB Show não para 
depois que o evento acaba. n

NAB e SET tem uma ótima parceria
por Tainara Rebelo, em Las VegasEntrevista exclusiva da Revista da SET com o VP da NAB, Cris Brown 

Chris Brown, 
vice-presidente da NAB
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A
s empresas brasileiras que 
viajaram a Las Vegas, nos 
Estados Unidos, levando 
soluções inovadoras para 

atrair a atenção do público que 
passa pela feira tiveram resultado, 
tanto que foram realizados negócios 
que chegam aos US$ 974.000 (45% 
maior que 2017), e as expectativas 
de negócios para os próximos 12 
meses  alcançam os US$ 8,4 mi-
lhões.
Os mais de 40 produtos e soluções 

de tecnologia apresentados pela Bi-
quad, Inatel – Instituto de Ciência e 
Tecnologia de Santa Rita do Sapucaí, 
Hitachi Kokusai Linear, TSDA, EiTV, 
Tecsys, Snews, Showcase Pro, Ideal 
Antenas, Media Portal, Mirakulo e 
Voiceinteraction geraram 596 conta-
tos com visitantes chegados desde 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Colômbia, El Salvador, 
Equador, Estados Unidos, Honduras, 

Inglaterra, Japão, México, Nicarágua, 
Panamá, Peru, Uruguai.
O projeto é gerido pela Apex-Bra-

sil (Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos) e 
o SINDVEL (Sindicato das Indústrias 
de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e 
Similares do Vale da Eletrônica), ins-
tituição que congrega cerca de 150 
empresas da cidade de Santa Rita 
do Sapucaí, estado de Minas Gerais, 

região mais conhecida como “O Vale 
da Eletrônica”.
A VoiceInteraction Brasil se apresen-

tou, novamente em Las Vegas, com 
novos desafios depois de ter alcança-
do 100 emissoras clientes no Brasil e 
países da América Latina que “utilizam  
o Audimus.Media para fazer closed 
captioning dos seus programas ao 
vivo”, afirmaram os executivos da em-
presa à reportagem da Revista da SET.

Pavilhão Brasil aumenta 
expectativa de negócios

por Fernando Moura

A décima segunda participação do SINDVEL e Apex-Brasil junto 
das empresas brasileiras na NAB alcançou os resultados esperados 
em quase todos os quesitos, com um aumento de quase 50% 
nos negócios realizados
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ShowCase apresenta PRO IFN 100 
Solução é um conjunto de funcionalidades que operam em uma plataforma embarcada de 64 bits trafegando dados  
e remultiplexação disponível para os sistemas de transmissão ISDB-T. O equipamento oferece funções como closed caption, epg 
automatizado, comunicação de externa, ewbs, ginga inteligente, atualização de receptores, entre outras funções, além de ser 
totalmente aderente a recomendação ABNT NBR 15608-3. 
Os executivos da empresa a�rmaram à reportagem da Revista da SET no Pavilhão Brasil, na última NAB realizada em Las Vegas, 
que esta é “uma solução completa e simples, que atende às necessidades do mercado com alta performance para transmissões 
no padrão (ISDB-Tb). O produto de categoria broadcast foi desenvolvido com o objetivo de preencher no mercado as lacunas de 
operabilidade, con�abilidade, facilidade de manutenção e conformidade da sinalização de dados em ambientes de TV Digital 
ISDB-T de alta performance e missão crítica”.
Marco Antonio Melo, diretor Comercial da empresa, a�rmou que “ShowCase PRO IFN100 entrega de forma e�ciente o máxi-

mo das possibilidades para uma transmissão digital interativa, operando em 
qualquer Multiplexador ISDB-T que tenha entrada para �uxo de 

transporte (transport stream, ou TS). O equipamento é capaz de 
processar o dobro de informações em um mesmo ciclo, quando 

comparado a um sistema de 32 bits típico, aumentando drama-
ticamente a velocidade de operações de I/O, cálculos e inúmeras outras 

rotinas envolvidas em todo o processo computacional”.
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Marco Antonio Melo, diretor Comercial da empresa, a�rmou que “ShowCase PRO IFN100 entrega de forma e�ciente o máxi
mo das possibilidades para uma transmissão digital interativa, operando em 

qualquer Multiplexador ISDB-T que tenha entrada para �uxo de 
transporte (
processar o dobro de informações em um mesmo ciclo, quando 

comparado a um sistema de 32 bits típico, aumentando drama
ticamente a velocidade de operações de I/O, cálculos e inúmeras outras 

rotinas envolvidas em todo o processo computacional”.

©
 Fo

to
: D

ivu
lga

çã
o

A Hitachi, empresa japonesa com fábrica em Santa Rita 
do Sapucaí, interior de Minas Gerais, apresentou 
as suas soluções para TV Digital no padrão nipo-brasileiro

A Biquad Broadcast apresentou o Punch, um processador 
de áudio digital DSP com cinco (5) bandas de processamento 
em uma unidade de rack para ser usada em emissoras AM e FM

O Audimus.media cumpre com as 
regulações de acessibilidade para 
transmissão de programas de TV 
e internet ao vivo, traz atualização 
automática de vocabulário, reconhe-
cimento da fala de qualquer orador, 
e níveis de precisão excepcionais, 
afirmaram os executivos da empresa 
portuguesa.
A Tecsys, empresa de São José 

dos Campos, apresentou sua linha 
de transmissores de baixa e média 
potência. O diretor de tecnologia da 
empresa, Rodolfo Vidal, afirma que 

“além do aprendizado e os inúmeros 
resultados positivos, a participação 
no evento proporcionou à empresa a 
prospecção de novos negócios com 
clientes de países da América Latina 
que adotaram o ISDB-T, que é o pa-
drão brasileiro de televisão digital”.
Para Vidal, “participar da NAB como 

expositor, durante tantos anos, de-
monstra e reforça o quanto acredita-
mos no Brasil, na nossa capacidade 
em desenvolver soluções tecnológi-
cas e na maturidade de nossa Enge-
nharia, competindo com empresas 

de atuação global. E foi dessa forma 
que conseguimos conquistar uma 
posição de liderança no mercado que 
atuamos, o respeito e o crédito de 
nossos clientes, além de uma rede 
de relacionamentos de amizade e 
parcerias tecnológicas no Brasil e no 
mundo. Temos muito orgulho, no me-
lhor sentido dessa palavra, de cada 
ano que lá estivemos, de cada aperto 
de mãos trocados, de cada produto 
lançado nesse evento e, principal-
mente, por sabermos que em 2019 
estaremos lá novamente!”. n



MediaPortal apresenta �uxos inteligentes 
No ano em que a empresa completa 10 anos de atividade, a Media Portal mudou a sua marca, e nela buscou apresentar 
elementos que re�etem a atual �loso�a da empresa. A nova proposta foi apresentada em primeira mão na NABShow 2018, 
juntamente com suas soluções para Gestão de Mídias Digitais.
Assim, a empresa apresentou no Pavilhão Brasil evoluções dos �uxos inteligentes de arqui-
vos e a integração entre eles, propondo que, de forma orbital, todas as demandas de produ-
ção, gerenciamento, arquivamento e distribuição de vídeos podem ser resolvidas de forma 
integrada utilizando os módulos criados pela empresa.
Outro destaque é a versatilidade na integração com hardwares de alta performance, neste 
ano foi apresentado o case da Quantum, no qual a Media Portal orquestrou o arquivamento 

de conteúdos de forma automa-
tizada. 
Fábio Tsuzuki, CEO da Media-
Portal, a�rmou à reportagem da 
Revista da SET que  “a inteligên-
cia arti�cial está cada vez mais presente nos �uxos de trabalho 
da empresa, e hoje além do consolidado sistema de transcrição 
automática de voz para texto, que permite gerar legendas e clo-
sed caption sem interação humana, já é possível extrair meta-
dados automaticamente dos vídeos e, com isso, enriquecer os 
assets catalogados no sistema de MAM”, isso porque, segundo o 
executivo, o futuro passa por avançar e no próximo passo “apre-
sentar ferramentas de reconhecimento facial Inteligente”. 

A Mirakulo pela primeira vez na NAB 2018   
Empresa anunciou ao mercado que sucede a TQTVD, empresa pioneira no 
desenvolvimento do AstroTV (Ginga)  e apresentou o Tactics.VR, um projeto 
desenvolvido em parceria com a Globo, que será a distribuidora exclusiva do 
produto.
O Tactics.VR é uma ferramenta para análise tática de esportes, em tempo real, 
que permite que apresentadores e convidados possam contribuir na análise 
de jogadas e esquemas táticos durante transmissões ao vivo, possibilitando 
uma cobertura esportiva muito mais imersiva.
Com o sistema de realidade aumentada, o Tactics.VR permite que especialis-
tas do esporte interajam com um ambiente virtual para ilustrar e esclarecer 
aos espectadores situações da partida através da reprodução de jogadas ou 
lances menores, de maneira dinâmica ou previamente con�gurados, ofere-
cendo um entendimento mais fácil do esporte e de suas regras.

David Britto, CEO da Mirakulo, a�rmou à Revista da SET, 
no Pavilhão Brasil, que a solução é um “case de grande sucesso no Brasil porque vem sendo amplamente 
utilizado nas transmissões esportivas da Globo, em eventos como campeonatos de futebol, Copa do 

Mundo e Jogos Olímpicos”. 
O executivo a�rmou que o Tactics.VR pode ser utilizado para modalidades es-
portivas como futebol, basquete, handball, natação, vôlei e vôlei de praia. Entre 
os seus principais recursos, destaque para o seu ambiente touchscreen intera-
tivo; suporte às principais soluções de motion-tracking do mercado; jogadores 
e elementos do campo modelados em 3D; animações reproduzem os lances da 
partida, com interações fáceis de usar que podem ser pré-programadas pelos 
próprios comentaristas; desenho de gra�smo sobre o campo: traço livre, seta, 
retângulo, círculo e polígonos que conectam os jogadores; entre outras.
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A equipe da Media Portal na NAB 2018 fez um balanço 
positivo do trabalho desenvolvido no Pavilhão Brasil 
e dos contatos realizados na feira©
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David Britto, CEO 
da Mirakulo, acredita 
que o Ginga pode 
vir a ser importante 
no Brasil agora 
que o desligamento 
analógico é uma 
realidade no País 

Mirakulo se apresentou 
no Pavilhão Brasil
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vos e a integração entre eles, propondo que, de forma orbital, todas as demandas de produ-
ção, gerenciamento, arquivamento e distribuição de vídeos podem ser resolvidas de forma 
integrada utilizando os módulos criados pela empresa.
Outro destaque é a versatilidade na integração com hardwares de alta performance, neste 
ano foi apresentado o case da Quantum, no qual a Media Portal orquestrou o arquivamento 

de conteúdos de forma automa-
tizada. 
Fábio Tsuzuki, CEO da Media-
Portal, a�rmou à reportagem da 
Revista da SET que  “a inteligên-
cia arti�cial está cada vez mais presente nos �uxos de trabalho 
da empresa, e hoje além do consolidado sistema de transcrição 
automática de voz para texto, que permite gerar legendas e clo-
sed caption sem interação humana, já é possível extrair meta-
dados automaticamente dos vídeos e, com isso, enriquecer os 
assets catalogados no sistema de MAM”, isso porque, segundo o 
executivo, o futuro passa por avançar e no próximo passo “apre-
sentar ferramentas de reconhecimento facial Inteligente”. 

A Mirakulo pela primeira vez na NAB 2018   
Empresa anunciou ao mercado que sucede a TQTVD, empresa pioneira no 
desenvolvimento do AstroTV (Ginga)  e apresentou o Tactics.VR, um projeto 
desenvolvido em parceria com a Globo, que será a distribuidora exclusiva do 
produto.
O Tactics.VR é uma ferramenta para análise tática de esportes, em tempo real, 
que permite que apresentadores e convidados possam contribuir na análise 
de jogadas e esquemas táticos durante transmissões ao vivo, possibilitando 
uma cobertura esportiva muito mais imersiva.
Com o sistema de realidade aumentada, o Tactics.VR permite que especialis-
tas do esporte interajam com um ambiente virtual para ilustrar e esclarecer 
aos espectadores situações da partida através da reprodução de jogadas ou 
lances menores, de maneira dinâmica ou previamente con�gurados, ofere-
cendo um entendimento mais fácil do esporte e de suas regras.

David Britto, CEO da Mirakulo, a�rmou à Revista da SET, 
no Pavilhão Brasil, que a solução é um “case de grande sucesso no Brasil porque vem sendo amplamente 
utilizado nas transmissões esportivas da Globo, em eventos como campeonatos de futebol, Copa do 

Mundo e Jogos Olímpicos”. 
O executivo a�rmou que o Tactics.VR pode ser utilizado para modalidades es-
portivas como futebol, basquete, handball, natação, vôlei e vôlei de praia. Entre 
os seus principais recursos, destaque para o seu ambiente touchscreen intera-
tivo; suporte às principais soluções de motion-tracking do mercado; jogadores 
e elementos do campo modelados em 3D; animações reproduzem os lances da 
partida, com interações fáceis de usar que podem ser pré-programadas pelos 
próprios comentaristas; desenho de gra�smo sobre o campo: traço livre, seta, 
retângulo, círculo e polígonos que conectam os jogadores; entre outras.
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que o desligamento 
analógico é uma 
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Engenheiros e professores 
analisam tecnicamente 
a NAB 2018

por Fernando Moura

A
Revista da SET convocou, pelo quarto ano con-
secutivo, alguns dos seus associados e profes-
sores universitários para realizarem uma série 
de artigos de opinião que visam mostrar como 

os profissionais brasileiros viveram a experiência “imer-
siva” da exposição e olharam para os principais lança-
mentos da indústria. 
O nosso intuito é levar ao leitor não só o olhar jorna-

lístico do evento, senão também a visão profissional de 
quem vai até Las Vegas pesquisar, analisar e conhecer 
os equipamentos e soluções que podem ser úteis na 
infraestrutura da sua empresa, na sua vida profissional 
ou  ver o que estão fazendo os seus provedores para 
definir o que fazer num futuro próximo.
Nesta edição, publicamos uma análise em primeira 

pessoa de Tom Jones Moreira sobre o futuro disruptivo 
da indústria e os codecs utilizados nesta mudança, e 
como a feira foi “dominada por câmeras, robôs autôma-
tos, realidade virtual (VR) e alguns anúncios empolgan-
tes no mundo IP e dos codecs”.
Francisco Machado Filho explora as novas soluções 

desenvolvidas com inteligência artificial (AI), afirmando 
que “a NAB apresenta o futuro da televisão mundial que 
pela primeira vez se baseia no relacionamento com o 
telespectador”.

Pela sua parte, Frederico Rehme analisa como os prin-
cipais players tecnológicos se estão posicionando na 
indústria: “Fabricantes e desenvolvedores vendendo 
tecnologia, mas não soluções” que, segundo o diretor 
de Ensino da SET, fazem “engenharia umbilical” Ele diz 
que “satisfaz o ego de cientistas, a cobiçada visibilidade 
de empresas mas, em geral, não atende alguma neces-
sidade do usuário”.
José António Garcia faz um levantamento de como vai 

a indústria após a adoção do padrão SMPTE ST 2110. 
Dezenas de fabricantes apresentaram vários novos pro-
dutos IP na feira. Na área chamada de IP Showcase, 
mais de 50 fornecedores mostraram produtos IP, intero-
perando de acordo com estes padrões produzidos pelo 
SMPTE nos últimos dois anos.
Ainda, Emerson Weirich avança para a análise das in-

dústrias que convergem inovações emergentes utilizan-
do novas ferramentas para o futuro da engenharia de 
áudio e vídeo, como blockchain, smartdevices, broad-
cast personalizado, assistentes de voz, inteligência arti-
ficial no fluxo de produção, smartspeakers, entre outras 
tecnologias. n

Boa leitura!

Como diz a máxima: “em time que está 
ganhando, não se mexe”. A partir desta 
edição da Revista da SET — a exemplo 
do que fizemos nos últimos anos,  
nas edições posteriores à NAB, —  
apresentaremos, por meio do olhar 
dos “especialistas”, as novidades 
e os destaques da maior exposição 
da indústria audiovisual do planeta. 
Entre os assuntos ressaltados por nossos 
convidados, codecs, realidade virtual 
(VR), além de outras tendências 
do mercado de broadcasting
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A
NAB 2018 foi dominada principalmente por 
câmeras robôs autômatas, muita, mas muita 
mesmo! Realidade virtual (VR) e alguns anún-
cios empolgantes no mundo IP e dos codecs.

Para dar volume a essa minha impressão, se você en-
trasse no átrio que divide o North Hall do Central Hall, 
havia uma espécie de performance que permitia aos vi-
sitantes dançarem junto com o braço robótico Atom da 
MAG-Z com um estabilizador Ronin 2 da DJI acoplado, 
gerando conjunto incrível de imagens com movimentos 
de câmera que eram exibidas em um telão. A Nikon, 
também, marcou presença com um estande inteiro de-
dicado à este tipo de solução. No mundo dos gráficos 
uma verdadeira sopa de letrinhas invadiu praticamente 
todos os stands dos fabricantes do setor, são elas:

VR, AR, MR – Ficou difícil? Calma, já explico!
A realidade virtual (VR), que pode ser referida como 

multimídia imersiva ou realidade simulada por compu-

tador, replica um ambiente que simula uma presença 
física em lugares do mundo real ou em um mundo 
imaginado, permitindo que o usuário interaja nesse 
mundo. Exemplos disso estavam por todo o lado na 
Feira, seja no stand da Google com inúmeras experiên-
cias de desenvolvimento para VR.
Até o próprio Cirque du Soleil oferecendo a oportu-

nidade de dividir o palco com seus acrobatas a qual-
quer um que quisesse encarar os óculos de realidade 
virtual.
A realidade aumentada (AR) é uma visão direta ou 

indireta de um ambiente físico, real, cujos elementos 
são aumentados (ou suplementados) por dados sen-
soriais gerados por computador, como som, vídeo, 
gráficos ou dados de GPS. A realidade aumentada é 
uma sobreposição de conteúdo no mundo real, mas 
esse conteúdo não está ancorado ou parte dele.  
O conteúdo do mundo real e o conteúdo do CG não 
são capazes de responder uns aos outros. As tendên-
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Uma NAB disruptiva!
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cias de tecnologia de realidade aumentada continuam 
de vento em polpa, agora com uma integração cada 
vez maior entre as fabricantes e os desenvolvedores 
de Engines. Tomar partido das capacidades de rende-
rização em tempo real das ferramentas criadas para 
videogames deixou de ser um sonho, para se tornar 
norma e veremos isso cada vez mais real no segmento. 
Por fim, o ultimo tempero da sopa de letrinhas:  

realidade mista (MR) — às vezes chamada de reali-
dade híbrida — é a fusão de mundos real e virtual 
para produzir novos ambientes e visualizações onde 
objetos físicos e digitais coexistem e interagem em 
tempo real. A realidade mista é uma sobreposição de 
conteúdo digital no mundo real que está ancorada e 

interage com o mundo real — cirurgiões podem sobre-
por imagens de ultrassom virtuais em seus pacientes 
durante uma operação, esse é um exemplo. A principal 
característica da MR é que o conteúdo digital e o con-
teúdo do mundo real são capazes de reagir uns aos 
outros em tempo real. O melhor exemplo disso veio 
com estúdio líder de produção VR /360°, o Supersphe-
re, que apresentou durante a feira, esses flypacks mul-
ti-geometricos (mesh / retilíneo / equirretangular) que 
podem lidar com produção de 360°, 180°, 4K ou HD 
e misturar e combinar perfeitamente cada geometria, 
e inclui codificação e entrega de VDN (rede de distri-
buição de vídeo) transmissão ao vivo para qualquer 
plataforma ou player personalizado.
Indo para o mundo de Transmissão, não foi surpresa 

nenhuma ver o ATSC 3.0 sair dos relatórios do FOBTV 
(Future of Broadcast Television Initiative, do qual faço 
parte), para estrear completamente homologado em 
diversos stands, e por que não dizer até um pavi-
lhão inteiro dedicado ATSC 3.0 com diversas empre-
sas apresentando desde receptores a transmissores, 
formando assim toda uma cadeia de valor do novo 
padrão de TV Digital. 
Outro padrão que estava em pleno funcionamento, 

pela primeira vez nesta NAB, foi o protocolo 2110 da 
SMPTE, responsável pelas normativas de padronização 
do transporte vídeo por IP. Lançado oficialmente em 
setembro do ano passado, o que é algo muito positivo 
para o futuro do tudo em IP que tanto falamos.
Infelizmente não posso falar o mesmo dos CODE-

CS de vídeo que esperava ver uma alavancada maior  
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de implementações para 
HEVC, (fato que discuti-
remos em outro artigo), 
mas o fato é que ele não 
decolou como todos es-
peravam.
Por fim vale mencionar 

que a presença de bra-
sileiros no evento voltou 
a crescer. Após uma NAB 
2017 com pouquíssimos 
brasileiros (sentiram mi-
nha falta? Rss), a edição 
2018 do evento trouxe 
de volta a grande quan-
tidade de profissionais 
de emissoras, produtoras e distribuidoras circulando 
pelo evento e principalmente pelo pavilhão Brasileiro.
Porta voz dessa representatividade, a Rede Globo, 

fez sua presença bastante forte, através do anuncio de 
uma nova parceria com a fabricante de transmissores 
Rohde&Schwarz, que será responsável pela troca de 
todos os transmissores de Grande Porte de São Paulo, 
e também pela apresentação de diversos papers no 
Congresso.
Deixamos então a NAB 2018 com esse sentimento de 

dever cumprido e de que a disrupção veio para ficar. n

Tom Jones Moreira de Assis é es-
pecialista em Sistemas digitais, 
experiência de mais de 16 anos 
no mercado de Telecom. Coorde-
nador do departamento de  En-
genharia de Aplicação da Tecsys 
do Brasil. Membro do Fórum 
SBTVD: Módulo de Promoção e 

Módulo Técnico, e membro da Diretoria de Ensino da 
SET. Contato: tom@tecsysbrasil.com.br 
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Autor reflete sobre os caminhos do desenvolvimento tecnológico 
em um indústria em mudança 

A
lgumas tecnologias, na forma de dispositivos 
ou processos, são criadas a partir das possi-
bilidades e do desenvolvimento do conheci-
mento, da ciência. A sua adoção momentânea 

é fruto da ânsia por novidades, pelo pioneirismo, e o 
crescimento vertiginoso (de zero a dois usuários o gra-
diente é infinito!) leva a previsões que, muitas vezes, 
não se concretizam. Engenharia Umbilical! Satisfaz o 
ego de cientistas, a cobiçada visibilidade de empresas, 
mas em geral, não atende alguma necessidade do usu-
ário. Fabricantes e desenvolvedores vendendo tecnolo-
gia, mas não soluções. Mr. Bale (BT Sport Technology 
& Engineering), na sua palestra no BEIT em “Ultra HD 
Case Studies”, deixou essa preocupação em uso de 
tecnologias forçadas, sugerindo o foco no propósito 
do seu uso, e não nela em si. Quando a tecnologia 
se desenvolve no caminho inverso, a partir da solici-
tação, dos anseios da sociedade, costumeiramente o 
desenvolvimento é um pouco mais lento, porém mais 
sustentável, e sua aplicação é mais duradoura.  
Novidades são apresentadas em feiras e congressos, 

e a NAB não é exceção. Muita inovação tecnológica 
é lançada neste tradicional evento.  Nos últimos dez 
anos, podemos citar, sem rigor à importância ou cro-
nologia, nem discutindo se é Engenharia Umbilical ou 
Engenharia Aplicada: Cinema e Televisão 3D com ócu-
los, TV 3D sem óculos, Realidade Virtual e 360 graus, 

Realidade Aumentada, Drones, Áudio 22.2, Padrões de 
Distribuição de Sinal em protocolos IP, Uso de Redes 
Não Dedicadas para Transporte de Vídeo (“mochilink”), 
Codificadores, UHD 4K e 8K, Bandas e Usos Diferencia-
dos dos Satélites, HDR, Iluminação a LED...
Particularmente, sou avesso à apropriação indébita, 

ou, no mínimo forçada por ações mercadológicas, de 
termos técnicos e de datas de “descoberta” ou “inven-
ção”. Inteligência Artificial (AI). Agora temos a tecno-
logia.  E olha, vai revolucionar a maneira que você vê 
o mundo! Tudo o que você fazia até agora não vale, a 
AI. vai substituir você, seus feitos e seu conhecimento.  
A Internet das Coisas (IoT). Agora temos a tecnologia. 
E a mesma ladainha. Nuvem. Como vivíamos sem ela? 
Em que século você está que ainda não depositou 
todo o seu conhecimento e seus processos nela?
O uso generalizado e repetitivo do termo AI. é recen-

te, sua busca e mesmo sua aplicação não o são. Por 
exemplo, alguns anos antes da popularização deste 
nome, na nossa área, máquinas com capacidade (li-
mitada, ok) de aprendizado eram ensinadas para re-
conhecimento automático de voz e geração de closet 
caption. IoT é a mesma coisa que redes de automação 
e suas aplicações, por exemplo em plantas industriais, 
porém em outro protocolo ou rede: CAN, FieldBus, 
WiFi, ATM. Nuvem? Em um país tropical e abençoado 
por Deus, bonito e ensolarado por natureza? Desafio o 
leitor a sair a trinta quilômetros da capital do seu Esta-
do, para apresentar ou fechar um grande negócio, sem 
um dispositivo de memória levando o fruto de seu 
trabalho no bolso ou na mochila. E vale a pena assistir 
Blade Runner 2049, que alerta para o apagão geral!
Nesta NAB, os holofotes não estavam em grandes lan-

çamentos imperdíveis. Pudemos perceber tecnologias 
com um amadurecimento natural, sua padronização, 
a adoção espontânea pela melhoria de processos por 
elas oferecida, de maneira real, não virtual ou merca-
dológica. O 4K, e mesmo 8K, não são mais promessas. 
A demonstração do teatro da NHK não teve cores ou 
cenas fantásticas, mas a sensação de estar realmente 
na plateia assistindo ao balé, com palmas vindo de 
trás, e ao redor ao final do espetáculo, foi sensacio-
nal. Não é exagero, vi gente não sabendo se devia ou 

por José Frederico Rehme

NAB 2018: Sem novidades 
retumbantes? Que bom!
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não também aplaudir. HDR não é aposta, é trivial em 
muitos equipamentos e de fabricantes diversos. Dro-
nes não estão cruzando os céus como enxames, mas 
tem suas (poucas), mas nobres aplicações. A Realidade 
Virtual não vais ser, pelo menos por ora, onipresente 
nos lares. O ATSC 3.0, questionável na apresentação 
de 2016 (como vai ser possível demodular e decodifi-
car uma constelação daquelas?) é realidade, cobrindo 
já setenta por cento da população da Coreia do Sul, e 
com a promessa - leve a sério o compromisso desse 
pessoal - de até dezembro deste ano, 2018, um ano e 
meio após seu lançamento comercial em Seoul, atin-
gir praticamente toda a população do País. E robusto, 
com C/N perto de zero!
A feira NAB 2018 foi prazerosa, não provocou ansieda-

de, ao contrário, deu oportunidades de escolha de sis-
temas e seus fornecedores daquilo que veio para ficar. 
Na minha opinião, uma das melhores dos últimos anos.
E aquilo que muitas pessoas tratam como batalha: 

TV x OTT.  Mesmo pessoas capacitadas tecnicamen-
te, tanto de engenharia quanto de outras áreas, como 
comercial, confundem o meio com o fim. A defesa da 
TV por uns, ou de outras plataformas por outros, não 
pode ser territorialista, ou quase formando sindica-
tos. Simplifiquemos. A TV tem seu lugar porque vale 
a pena, compensa. O OTT também tem seu lugar por-
que vale a pena, em outros conteúdos, públicos ou 
momentos. As tecnologias, se assim podemos chamar, 
não são concorrentes, mas complementares. O broad- 
cast, o satélite DTH pago ou não, e a TV por assina-
tura são meios, camada um (1), física, e sem dúvida 
nenhuma ainda permanecerão por muito tempo como 
a forma mais barata, confiável e sustentada para difu-
são de conteúdo pesado (em termos de taxa - Mbps 
e banda - MHz) de interesse instantâneo coletivo. Por 
outro lado, solicitação de material On Demand, entre 
eles séries, filmes, ensino à distância, podem ser cana-
lizados e oferecer a importante interatividade em pla-

taformas físicas distintas. Em geral, as OTTs pertencem 
às camadas superiores, mais próximas ou sendo de 
aplicação. As necessidades de consumo e as opções 
de oferecer a conexão  entre provedor e consumidor se 
completam, não disputam um lugar. Se um dia outra 
plataforma que não o broadcast fizer esta conexão de 
forma mais eficiente, será bem vinda, absorvida de 
forma natural e implantada pelos mesmos profissio-
nais, no caso, muitos de nós.
Circulando pela feira, percebe-se que diversas solu-

ções de captação, armazenamento, processamento, são 
alheias à forma de transporte, o que mostra que já atin-
gimos o que foi uma palavra obrigatória anos atrás: a 
convergência. E, perceba, não conseguimos estabelecer 
data ou nome do “inventor” desta convergência.
Citamos aqui alguns tópicos ou sentimentos sobre a 

feira ou nos eventos paralelos à exposição:
— Novamente registro a satisfação em acompanhar 

as apresentações de domingo cedo do NUG (Nautel 
Users Group), que recomendo pela sua praticidade de 
aplicação das lições trocadas entre desenvolvedores 
de produtos e seus usuários. Com muita alegria vimos 
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No estande da Sharp work�ow completo em 8K, 
dentre as funcionalidades, a medicina

A palestra “Smart, Safe, Fun Cities: AI., A.R., ATSC 3.0 
& Urban Opportunities”, mostra que a TV ainda tem lugar
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aplicação. As necessidades de consumo e as opções 
de oferecer a conexão  entre provedor e consumidor se 
completam, não disputam um lugar. Se um dia outra 
plataforma que não o broadcast fizer esta conexão de 
forma mais eficiente, será bem vinda, absorvida de 
forma natural e implantada pelos mesmos profissio-
nais, no caso, muitos de nós.
Circulando pela feira, percebe-se que diversas solu-

ções de captação, armazenamento, processamento, são 
alheias à forma de transporte, o que mostra que já atin-
gimos o que foi uma palavra obrigatória anos atrás: a 
convergência. E, perceba, não conseguimos estabelecer 
data ou nome do “inventor” desta convergência.
Citamos aqui alguns tópicos ou sentimentos sobre a 

feira ou nos eventos paralelos à exposição:
— Novamente registro a satisfação em acompanhar 

as apresentações de domingo cedo do NUG (Nautel 
Users Group), que recomendo pela sua praticidade de 
aplicação das lições trocadas entre desenvolvedores 
de produtos e seus usuários. Com muita alegria vimos 
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No estande da Sharp work�ow completo em 8K, 
dentre as funcionalidades, a medicina

A palestra “Smart, Safe, Fun Cities: AI., A.R., ATSC 3.0 
& Urban Opportunities”, mostra que a TV ainda tem lugar
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que a maior parte, dos pelo menos trezentos presen-
tes, já oferecem /utilizam HD Radio.
— As palestras abertas ao público, ocupando lugar 

entre os expositores, apresentaram programação va-
riada, com horários e assuntos bem definidos e di-
vulgados. Uma delas, por exemplo, ocorrida no North 
Hall, sobre “Smart, Safe, Fun Cities: AI., A.R., ATSC 3.0 
& Urban Opportunities”, mostra que a TV ainda tem 
lugar. Moderada por Joe Devon (Dyamond), com parti-
cipação de Lynnwood Bibbens (ReachMe.TV), Madelei-
ne Noland (LG) e Itai Tomer (Ericsson), permitiu enten-
der que o ATSC 3.0 pode continuar levando conteúdos 
educativos a crianças de forma gratuita. Cada bit, com 
seu respectivo custo de produção, mantém esse valor 
se consumido por um ou mil usuários, e essa carac-
terística continuará importante para as cidades. Na 
palestra foi citada uma metáfora, na qual todos se 
engajaram. “Perdermos o trem” por não sabermos o 
que queremos ou o que fazemos. Olha aí a engenharia 
umbilical de novo. Itai Tomer estava se referindo às 
aplicações muitas vezes mal definidas para a poten-
te Realidade Virtual. Por outro lado, pesada para as 
atuais infraestruturas de redes.  Os três participantes, 
comentaram ainda a dificuldade em gerenciar, armaze-
nar, distribuir, analisar o vídeo de mil câmeras em uma 
cidade. Um (1) PetaByte por mês. Discutiu-se sobre 
a necessidade de converter as imagens em big data 
para então tomar decisões. Aplicação nobre para AI.
— Os diversos painéis de alta intensidade e resolu-

ção 8K, entre eles televisores Sharp demonstrando a 
aplicação do 8K na Medicina;
— Senti falta das tradicionais Supersessions, apesar 

deste comentário parecer dissonante com a simplicida-
de que me agradou nesta NAB;

— Oportunidade de conversarmos, Tainara Rebelo, 
jornalista da SET, e eu, com dois doutores do ETRI 
(Electronics and Telecommunicatios Research Institu-
te), envolvidos na rápida implantação da TV UHD free-
to-air via ATSC 3.0 na Coreia do Sul: Dr. Sung-Ik Park 
e Jae - young Lee;
— O atual ajuste de ocupação espectral nos Estados 

Unidos (repacking), seus desafios e oportunidades de 
mercado;
— Palestras técnicas de excelente qualidade da BEIT 

(Broadcast Engineering and Information Technology 
Conference), como a “RF Spectrum Matters”. Nela, Mr. 
Shadler (Dieletric), explanou sobre sistemas combina-
dos, ATSC 3.0 e COFDM Ready e os possíveis danos 
por conta de excesso de potência instantânea (tensões 
em fase) no sistema irradiante, comentando que “não 
invente. Use a Matemática a seu favor”. Apresentou 
números absolutos e as estatísticas e probabilidades 
associadas. Muito bom, técnica e ciência na veia.
— O prazer de observar a convivência até harmonio-

sa no mercado de concorrentes no segmento satélite, e 
suas inovações focadas no usuário, cujo tema foi debati-
do na sessão de segunda-feira, 9 de abril no SET e Trinta;
— As notícias de fusão entre empresas, a presença 

da Google, Facebook, Intel, a visão de futuro da Eri-
csson, as notícias de aquisição por clientes da Rohde 
& Schwarz para atualização de grandes sistemas de 
transmissão, antes mesmo de se completar a transição 
analógica para digital no Brasil, os gigantescos stands 
da BlackMagic e AJA, brigando pela atenção do público 
com os gigantes tradicionais deste mercado;
— A percepção de que, pelo menos no mercado 

brasileiro, quem trabalha com transmissão está com 
agenda e vendas carregadas, em situação oposta à da 
área de produção de conteúdo.
Vida longa e próspera à TV Aberta (fãs da Jornada 

nas Estrelas sabem da sua sobrevida; depois disso, 
em 2330, que venha o Holodeck, e nós, Engenharia, a 
partir das tecnologias que estamos vivenciando agora, 
continuaremos nos bastidores). n

Agradecimento aos que permitiram e apoiaram 
a minha participação neste evento: Universidade  
Positivo, RCI, SET, GTD Global

José Frederico Rehme (GTD, RCI, UP, 
SET) Mestre em Ciências (2007) e 
Engenheiro Eletricista (1990) pela 
UTFPR. Diretor de Engenharia na 
RCI, Diretor da GTD Global, pro-
fessor nos cursos de Engenharia 
Elétrica e Engenharia de Energia na 

UP – Universidade Positivo, Curitiba;  Diretor de Ensino 
da SET desde 2010. Contato: fredrehme@gmail.com

Registrem-se as importantes contribuições como 
congressistas dos palestrantes brasileiros, como da Globo 
em três apresentações: “Future Proof - TV Globo Recife 
has Implanted the First Broadcaster TV of Latin America 
with an IP System in its Infrastructure”, “4K HDR Carnival 
- Live Production” e “Immersive Audio and Remote Mixing 
of Rio’s Carnival 2017 - Live experience” 
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E
sta foi a primeira NAB após a adoção dos pa-
drões SMPTE ST 2110. Dezenas de fabricantes 
apresentaram vários novos produtos IP na fei-
ra. Na área chamada de IP Showcase, mais de  

50 fornecedores mostraram produtos IP, interoperando  
de acordo com estes padrões produzidos pelo SMPTE 
nos últimos dois anos. 
Para esta indústria, IP significa uma nova forma de 

produção de mídia, em tempo real, com áudio e vídeo 
sem compressão (e metadados) em um ambiente de 
rede com equipamentos de múltiplos vendors intero-
perando . Parece ser um ambiente ideal para substituir 
o SDI, embora ainda existam alguns obstáculos para a 
sua adoção ser completa. 
Com vários fabricantes, que estão trabalhando forte-

mente para esta transição acontecer, a  IP Showcase 
podia ser visitada aos fundos do prédio central,  com 
cerca de 300 metros quadrados. Alí havia uma sala de 
produção de vídeo, toda em IP, operada por voluntários 
incluindo estudantes, onde apresentações da tecnolo-
gia IP eram transmitidas ao vivo pelo canal da NAB. 
Patrocinadas pela NAB e composta de organizações 

que incluiam AIMS, VSF, AMWA, IABM, EBU, SMPTE e 
outras; o IP Showcase apresentava exemplos de traba-
lhos utilizando os novos padrões SMPTE de video IP e 
também exemplos de integração com as interfaces espe-

cificadas pelo NMOS. Este ano o IP Showcase foi mon-
tado como um ambiente educacional, permitindo que 
visitantes vissem e aprendessem sobre as avançadas ca-
pacidades do IP para video  profissional. Alí se podia ver 
como os vários fabricantes utilizavam as redes definidas 
por software (SDN),  suas ferramentas de diagnósticos e 
implementações para gerenciamento de redes IP.
Em um ambiente de apresentações, o público pode 

assitir cerca de 50 palestras e discussões de especia-
listas, fabricantes e usuários da tecnologia de produ-
ção em IP. Abaixo, reproduzo alguns destaques: 

Using AMWA IS-04 IS-05 in a Routing 
Control Environment
John Mailhot (Imagine Communications), apresentou 

características dos padrões IS-04 e IS-05, em um am-
biente de Controle de Roteamentos.
O objetivo do IS-04 e IS-05, disse Mailhot, é termos 

um protocolo padrão, onde se possa detetar os dis-
positivos na rede e se possa fazer o roteamento dos 
fluxos em ST2110. 
No IS-04, os dispositivos na rede localizam um servi-

dor de nomes (DNS) e se registram em seu banco de 
dados. Desta forma, o sistema de controle de rotea-
mentos pode usar o DNS para conhecer os dispositi-
vos na rede e suas características.

por José Antonio Garcia

Produção IP veio para ficar
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O objetivo do IS-04 e IS-05, disse Mailhot, é termos 

um protocolo padrão, onde se possa detetar os dis-
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fluxos em ST2110. 
No IS-04, os dispositivos na rede localizam um servi-

dor de nomes (DNS) e se registram em seu banco de 
dados. Desta forma, o sistema de controle de rotea-
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No IS-05 é realizado o gerenciamento da Conexão.  
No mundo SDI toda conexão acontece dentro da Ma-
triz SDI e o receptor apenas aguarda o sinal chegar. 
No IS-05 (na versão IGMP) o controlador deve avisar o 
dispositivo receptor para que receba um determinado 
fluxo. E acionar o transmisor daquele fluxo.
Por exemplo, o controlador informa o monitor 3 

para que receba o multicast da camera 1 (join multi-
cast 238.6.74.22:20000 width=1920, height=1080,...).  
A camera 1 é acionada para manter o fluxo. O monitor 
se junta ao fluxo multicast da camera 1 e envia uma 
confirmação de status ao controlador.
O IS-05 diz como o controlador deve solicitar ao dis-

positivo para se juntar a um determinado fluxo. E um 
caminho se forma para esta conexão.
No mundo IP, o receptor está envolvido nesta forma-

ção da conexão. E essa é a razão de precisarmos do 
IS-04 e IS-05, por que o receptor é responsável pelo 
chaveamento e pela implementação do chaveamento 
ao novo fluxo de sinal.
Mas, podemos construir um sistema ST 2110 sem  

IS-04 ou IS-05? Sim podemos. E construimos hoje. Não 
é fácil, mas é possível. Temos de construir drivers para 
todos os dispositivos utilizados na rede. Não é ideal, 
mas é a forma que é feito hoje. Fazemos driver para 

o Tek Prism. Fazemos driver para Montone 42 da Di-
rectOut. Etc. Etc. Etc. . Construimos drivers para todos 
dispositivos do  projeto, para cada dispositivo precisa-
mos de drivers. Assim estamos todos ansiosos, fabri-
cantes e usuários, de que um protocolo padrão exista.
 
Getting started with NMOS IS-04 & IS-05
Rob Porter (Sony Europe), explica sobre a escalabili-

dade nas especificações ANWA/NMOS IS-05 e IS-05. Po-
dendo ser utilizada em redes muito grandes, com milha-
res de nós, como é comum em uma instalação típica de 
broadcast. A Sony tem liderado testes de escalabilidade 
dentro do AMWA, utilizando redes virtuais – Mininet –   
para permitir escalar até milhares de pontos.
Em breve estes testes poderão serão feitos em redes 

físicas reais. Pretende-se provar que, independente do 
número de dispositivos, o tempo para todos os regis-
tros escala linearmente com o número de dispositivos. 
Não existe um “engarrafamento” inicial e depois um 
crescimento exponencial no tempo dos registros. 

IS 06 The Network Traffic Cop to Protect 
and Reserve Your Bandwidth
Thomas Edward – Fox Networks e Subha Dhesikan 

– Cisco, coordenadores do IS-06, explicaram a versão 
SDN para o controle da rede. 
Se utiliza um switch de alta qualidade e você coloca pa-

cotes IP através dele, nunca haverá queda de pacotes... 
a não ser que os fluxos que convergem para uma porta 
de saída seja um fluxo maior do que a porta de saí- 
da pode suportar. Aí, teremos queda de pacotes e a sua 
mídia vai aparecer na tela com ruídos. O que não é bom.
Assim, para entender o que é IS-06 e de onde ele 

vem, teremos de entender o conceito de Rede Definida 
por Software (SDN). Em uma rede que não é definida 
por software, temos um pacote de diferentes protoco-
los, usados para trocar informações a fim de estabe-
lecer uma conectividade. Quando conecto meu laptop 
no WiFi do hotel, ele se conecta em um switch, depois 
para outro switch que se conecta em um router, tudo 
para fazer uma conexão do laptop até um website. 
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John Mailhot (Imagine Communications) 



Não há garantias de qualidade de serviço. Não há 
garantias de banda. E a maior parte destes protocolos 
utilizados para a conectividade entre as redes, foram 
configurados manualmente. 
Ademais, os objetivos destes protocolos são apenas 

para obter a conectivade. Não objetiva as necessida-
des do seu negócio. Também não existe um controle 
central. Para configurar, você tem de sentar em frente 
a máquina e colocar comandos de linha, instruindo 
que a porta tal faça tal coisa. Isto para o switch 1 e o 
2 e o 3… Também não é escalável. 
Assim apareceu o SDN. Com o SDN, você pode ter re-

gras para o seu negócio, atuando diretamente em um 
controlador de rede, para controlar os fluxos da rede. 
O segredo do SDN é a separação do plano de dados, 

onde estão os dispositivos de rede e a maneira que os 
fluxos são encaminhados e o plano de controle onde 
ficam as aplicações do seu negócio e o controlador 
de rede.
O controle do sistema e os dados encaminhados es-

tão separados. Então, um controlador central está con-
trolando todos os pacotes encaminhados. Permitindo 
um controle preciso sobre os fluxos da rede. Permite o 
controle e a reserva da banda utilizada. O controlador 
de rede utiliza-se de várias SDN API’s para controlar os 
dispositivos da rede. A SDN pode ser de um padrão, 
como Openflow ou Netconf, ou pode ser algo proprie-
tário de um vendor específico. 
Então vieram as especificações AMWA/NMOS. Primei-

ro o IS-O4, que é uma especificação de interface para 
Registro e Discovery. É como os dispositivos podem 
se registrar na rede. Você conecta uma câmera, ela se 
apresenta como a câmera 1, que está no estúdio 5, 
tendo tal capacidade, etc. O sistema central de regis-
tros, captura aquela informação. E outros dispositivos 
podem fazer uma solicitação naquele registro. 
IS-05 é o gerenciador de conexões. Ele estabelece as 

conexões entre uma fonte e um receptor. Por exemplo, 
conexão de uma câmera com um monitor de vídeo.

Agora, estabelecida a conexão, ocorre o fluxo do ST 
2110. Mas, você pode não ter reservado banda para este 
fluxo. É aí que entra o IS-06. IS-06 é o controlador da 
rede. Ele constroi as rotas e reserva a banda necessária, 
para uma conexão que você acaba de construir no IS-05.
Então no modelo SDN, temos o broadcast controller-BC. 

E temos o SDN controller, que utiliza as SDN API’s  
(IS-06) para configurar a rede.
O Broadcast Controller é aquele que entende todo 

o workflow, todas as políticas e sabe  onde todos 
endpoints estão. Quais são transmissores e quais são 
receptores. 
O Network Controller-NC é aquele que abstrai esta 

rede, tal que não precisamos tratar com toda a com-
plexidade. Também é aquele que olha através da rede 
e olha para a capaciade disponível. Quais links utilizar 
para ter um carga balanceada. Assim, para a comunica-
ção entre o Broadcast Controller e o Network Control-
ler, toda a banda é configurada. Esta Network Control 
API é o IS-06. 
Acima temos uma rede enviando algum tráfego. Te-

mos o BC, temos o NC e os dispositivos. A primeira 
ação acontece nestes endpoints. Você tem uma camera 
que está conectando na rede. IS-04 faz o Discovery e o 
Registro da camera é feito no servidor de registro, que 
por sua vez informa o BC. Assim, sem esforço manual o 
BC aprende quais dispositivos estão conectados. Não é 
necessário ninguém tomando notas sobre os endereços 
IP’s. Nem ninguém digitando informações no BC.  
O BC pode agora informar a câmera para iniciar a sua 

transmissão. Mesmo que a câmera já esteja transmi-
tindo, ela não está autorizada e seus pacotes não são 
utilizados. Na sequência o BC diz ao NC – usando o 
IS-06 – e autoriza o fluxo da câmera na rede. A terceira 
ação é o comando para o receptor iniciar a recepção. 
No modelo IGMP, o receptor inicia um IP Join. 
Neste processo, o NC faz as reservas de banda e 

também seleciona o caminho para o fluxo. 
Agora se o modelo for puramente SDN, o receptor 

não tem de se preparar para recepção. Não há IGMP 
Join. O NC empurra o tráfego para o destino.
Em um terceiro modelo, há um mix de IGMP e SDN. 

Fazendo gerencia de banda com SDN e as conexões 
com o IGMP.
Se não há SDN, não há IS-06. n

José Antônio S. Garcia é engenhei-
ro, membro da SET e gerente de 
Engenharia da EBC em São Paulo. 
Contato: engjosegarcia@gmail.com 
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Thomas Edward – Fox Networks e Subha Dhesikan – Cisco
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NAB apresenta o futuro da televisão mundial que pela primeira vez 
se baseia no relacionamento com o telespectador

D
esde 2012, aqueles que participaram das edi-
ções da NAB, puderam perceber a evolução 
que a indústria está experimentando. Vimos 
chegar o 4K e 8K, a televisão por IP, som em 

3D imersivo, sistemas baseados na nuvem, câmeras e 
workflows de baixo custo, HDR, aparelhos tela grande, 
conteúdo on demand, aplicativos, TV social, sistemas 
digitais de transmissão e outras tecnologias que ti-
nham como objetivo fazer com que o telespectador 
não cedesse à tentação de abandonar o velho hábito 
de assistir TV. O modelo de negócio da TV ainda per-
manece o mesmo: audiência = a investimento publi-
citário. Com as idas e vindas da economia, comum 
a qualquer país, essas estratégias apresentaram bons 

frutos. A televisão ainda é uma indústria muito forte 
no Brasil e mesmo nos Estados Unidos a audiência 
tem retornado para a programação televisiva. Contudo 
todas estas tecnologias e estratégias deixam de fazer 
sentido em um ato muito simples e que fazemos todos 
os dias: o momento em que desligamos a TV. Toda 
a evolução que o meio tem experimentado objetiva 
entregar um conteúdo melhor, mais relevante e com 
mais qualidade, mas quando desligamos a televisão 
nada disto pode ser monetizado. Não podia, agora vai 
poder: vem ai a Inteligência Artificial na televisão.
Se toda indústria esta sujeita ao desligar ou não da 

TV, por que desligá-la? E isto que a inteligência artifi-
cial irá proporcionar para todos os usuários. Um apa-
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por Francisco Machado Filho

Inteligência Artificial 
na televisão: a verdadeira 
revolução começou
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relho que nunca mais irá ser desligado e não apenas 
isso irá aprender cotidianamente quais são os padrões 
do nosso comportamento oferecendo não somente 
conteúdos específicos, mas se tornando o aparelho 
central da casa, se comunicando com todos os outros 
aparelhos pela Internet das Coisas e gerenciando nos-
so consumo e lazer. 
A Inteligência Artificial é algo que esta sendo perse-

guido desde a revolução industrial. Essa busca está 
relacionada à capacidade das máquinas agirem como 
seres humanos, ou seja, deterem o poder de aprender, 
raciocinar, perceber, deliberar e decidir de forma racio-
nal e inteligente. O conceito foi criado em 1956 por 
John McCarthy, um professor universitário, que criou 
o termo para descrever um mundo em que as má-
quinas poderiam “resolver os tipos de problemas que 
hoje são reservados para humanos”. Com a revolução 
do Big Data, da computação na nuvem e baixo custo 
das máquinas a IA está se tornando uma realidade 
cada vez mais presente na nossa vida. O mercado 
que envolve a IA mostra um crescimento nas receitas 
mundiais de US$ 8 bilhões em 2016 para US$ 47 bi 
em 2020. Além disso, de acordo com o estudo IDC 
FutureScape prevê que, até 2020, as empresas devem 
economizar cerca de US$ 60 bilhões por incorporar 
serviços cognitivos a suas operações. A IBM foi pionei-
ra no uso de computação cognitiva, em 2011, através 
do seu supercomputador Watson, que hoje é a plata-
forma de cognição IBM Watson, capaz de interagir de 
forma altamente complexa, com reconhecimento visual 
e conversação com voz natural. 
Se na computação e outros sistemas a IA (Inteligên-

cia Artificial) já é uma realidade, faltava levar para o 
aparelho de televisão este sistema, capaz de interagir 

com o usuário onde as outras tecnologias não podiam, 
ou seja, no seu padrão de comportamento. A primeira 
aplicação da IA na TV que vem à mente é a publicida-
de. Os anúncios personalizados baseados no consumo 
de programas, buscas na internet ou curtidas em redes 
sociais permitirão que as empresas ofereçam recomen-
dações personalizadas de conteúdos para os usuários. 
Estudos já apontam que em breve, aqueles telefone-
mas de telemarketing serão realizados por maquinas 
inteligentes que estabelecerão conversas naturais com 
as pessoas e identificarão as oportunidades de ne-
gócio. Além disso, com a IoT (Internet das Coisas) a 
televisão poderá nos avisar que certo produto está 
acabando na geladeira. Poderá ligar o ar condicionado 
do seu quarto enquanto você está a caminho de casa 
depois do trabalho. 
Mas, a verdadeira revolução não será aquilo que o 

televisor poderá te oferecer, mas sim o que ele irá se 
tornar para cada um de nós. Sendo uma máquina que 
nunca será desligada, capaz de aprender como nos 
comportamos e tomar decisões a televisão deixa de 
ser uma janela para um mundo distante e passa a ser 
uma companhia. Algo que irá conversar conosco, sem 
julgamentos, apenas com a inteção de nos servir. Exata-
mente como o cinema já predisse há muito tempo atrás. 
Não por acaso a Samsung lançou no Brasil uma TV 

com tela sempre ativa. Os televisores da linha QLED 
de 2018 mostrarão informações enquanto estiverem 
desligadas. Os novos aparelhos contam com um sen-
sor para captar a cor padrão da parede onde estão 
instalados e se “camuflar” no ambiente. Além disso, 
os aparelhos contam com a assistente pessoal Bixby. 
A assistente pode ser usada para exibir programas ou 
para controlar aparelhos compatíveis.
Durante a NAB um espaço que chamou atenção dos 

visitantes da feira foi a área experimental da Amazon 
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Na NAB 2018 empresas apresentaram soluções avançadas 
de reconhecimento facial, na foto solução da KeyWall que 
detecta pessoas, objetos e movimentos em tempo real



Maio/Junho 2018  |  REVISTA DA SET   57

com sua apresentação de IA para indexação de vídeos, 
geração automática de legendas e áudio descrição e 
interação com as redes sociais. Estes serviços fazem 
parte dos sistemas Amazon Lex, Amazon Polly e Ama-
zon Rekognition, todos baseados em IA por meio de 
computação cognitiva que permitem aos aplicativos, 
ver, ouvir, falar, compreender e interagir com o mundo 
ao redor. A ferramenta Rekognition pode “identificar 
objetos, pessoas, texto, cenas e atividades, bem como 
detectar qualquer conteúdo inadequado. Além disso, 
o Amazon Rekognition também oferece análises e re-
conhecimento facial altamente precisos”. É possível 
“detectar, analisar e comparar faces para uma grande 
variedade de casos de uso de verificação de usuários”. 
Além disso, o sistema permite o reconhecimento das 
ações que estão acontecendo na tela e é capaz de 
fazer uma áudio descrição automática, bem como a 
criação de legendas, aspectos fundamentais na inclu-
são de pessoas com deficiência. 
Pode parecer que este seja um futuro ainda muito 

distante para a realidade brasileira. Afinal, para que IA 
possa realizar todas essas promessas é preciso que o 
maior número possível de pessoas esteja conectado à 
internet, com aparelhos aptos a oferecer a tecnologia e 
um padrão de transmissão mais avançando que o atu-
al. É o que foi apresentado no pavilhão Norte da NAB 
na área Broadcast 3.0.  Mas, esse é um caminho sem 
volta. Em breve mesmo um mercado ainda forte como 
o brasileiro verá o modelo de negócios tradicional da 
televisão ser desafiado ainda mais. A televisão por cer-
to não acabará, mas somente aquelas que imaginarem 
e concretizarem esse cenário futuro é que irão sobre-
viver. E as pessoas já estão dando sinais que é isso 
que elas querem. Em recente pesquisa do IBGE fomos 
surpreendidos pelo fato das pessoas se conectarem 
a internet mais pela televisão do que pelos tabletes.  
“A pesquisa constatou um aumento do número de do-

micílios com acesso à internet, que passou de 63,6% 
em 2016 para 70,5% em 2017. O percentual de aces-
sos via TV (10,6%) ultrapassou a proporção dos que 
acessam via tablet (10,5%). Em 2016, os tablets eram 
usados para acessar a internet em 12,1% dos domicí-
lios, enquanto 7,7% usavam a TV para este fim”. 
Com a Inteligência Artificial nos aparelhos de TV, cer-

tamente veremos a maior revolução que esta indústria 
terá experimentado em sua história. Até agora... n
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Inteligência arti�cial para controle da Akami avança 
para soluções virtuais integradas, o denominado 
Broadcast Operations Control Center (BOCC)
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Novas ferramentas para o futuro da engenharia de áudio e vídeo: 
Blockchain, Smartdevices, Broadcast personalizado, Assistentes 
de Voz, Inteligência Artificial no fluxo de produção, Smartspeakers, 
entre outras tecnologias apresentadas em Las Vegas

O
artigo que você está lendo foi inspirado em 
um dos slogans do NAB Show: “When in-
dustries converge innovations emerge”, ou 
seja, “Quando as indústrias convergem ino-

vações emergem”. Ele representa como o Congresso 
norte-americano se renovou nos últimos anos com a 
convergência das tecnologias e consequentemente das 
indústrias que produzem os equipamentos e da pro-
dução de mídia que os utilizam profissionalmente. O 
avanço da tecnologia é muito rápido e as novidades 
podem ser disruptivas. Mas como nem toda a nova 
tecnologia que reluz é ouro, é preciso avaliá-las do 
ponto de vista de engenharia e do ponto de vista de 
viabilidade econômica. As empresas e os profissio-
nais de todas as áreas estão vivendo um momento 
de transformação entre a velha e a nova economia, 
influenciadas fortemente por esse avanço das tecno-
logias. O NAB Show é o evento mais importante para 
profissionais de mídia, entretenimento e tecnologia 

que procuram maneiras novas e inovadoras de criar, 
gerenciar, entregar e monetizar conteúdo de áudio e 
vídeo em qualquer plataforma. Da mesma forma, o 
NAB Show é onde a tecnologia inovadora é revelada, 
soluções inovadoras são exibidas e as tendências de 
mudança de jogo são expostas.
De uma forma geral e resumida, no evento de 2018 

foram apresentados os primeiros casos reais das pri-
meiras infraestruturas de emissoras instaladas no últi-
mo ano com equipamentos em interface Real Time IP, 
ou seja, no padrão SMPTE ST 2110, substituindo o bom 
e conhecido SDI. Com isso, novas possibilidades já fo-
ram exploradas como a produção remota de esportes, 
que no caso apresentado foi distribuída fisicamente 
pela Europa e totalmente em Real Time IP, utilizada no 
Campeonato Europeu de Futebol. Neste caso, foi insta-
lado um datacenter de produção em nuvem e testado 
na prática os benefícios da produção remota com cerca 
de 29 pontos de captação de imagem com produção 

por Emerson Weirich
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centralizada, unificando recursos técnicos e equipe 
de produção. Além da transição para o 2110, também 
vimos o formato 4K e também o High Dynamic Ran-
ge - HDR já consolidados em vários equipamentos de 
vários fabricantes, o 8K começando a aparecer, áudio 
imersivo e o ATSC 3.0 já aprovado e sendo testado em 
interessantes protótipos conceituais.
A convergência das tecnologias traz inúmeras novas 

áreas de atuação. É o caso da segurança de dados, 
inteligência artificial e Machine Learning, do uso de 
Big Data para a personalização de conteúdo, e sem 
dúvida das tecnologias de otimização de recursos e 
que proporcionam redução dos custos de produção.

A mídia para passageiros dos carros autônomos 
e a versão da nova geração da televisão 
apresentada pela ATSC 3.0
Segundo o CEO da Intel, a condução autônoma (aque-

la feita por carros autônomos sem motoristas huma-
nos), impulsionará o novo “mercado de passageiros”, 
estimado mundialmente no valor de US$ 7 trilhões.  
A tecnologia autônoma impulsionará mudanças em vá-
rias indústrias além da própria área de transportes, isto 
incluirá sem dúvida a indústria de mídia e entreteni-
mento. Estima-se que daqui a 20 anos ou 30 anos, 
os veículos autônomos já podem estar consolidados e 
liberem mais de 250 milhões de horas de tempo de 
deslocamento dos consumidores por ano nas cidades 
mais congestionadas do mundo. São motoristas que 
se tornarão passageiros, e o que eles podem estar fa-
zendo dentro destes carros autônomos? Entre outras 
atividades, consumindo mídia de diferentes formas.  
É importante pensar em estratégias para esse novo 
“mercado de passageiros”. A visão apresentada é que 
parte do conteúdo será pelas futuras redes de dados 
de alta performance como o 5G e parte pelo Broadcast.
Neste espírito, o ATSC disponibilizou na prática na 

NAB Show um carro autônomo com uma televisão sin-
tonizando um sinal experimental de televisão digital 
móvel, transmitindo sinal na região de Las Vegas em 
ATSC 3.0. O veículo autônomo esteve disponível para 
que os participantes do evento experimentarem a tele-
visão móvel em uma viagem autônoma entre um pavi-
lhão e outro do evento.
Também no ATSC 3.0 foi mostrado alguns dos recur-

sos que podem estar disponíveis em breve. O novo 
sistema combina uma estrutura baseada na TV Híbrida 
(a capacidade do receptor de televisão de combinar 
de forma sincronizada a recepção via ar com conec-
tividade de banda larga e aplicativos interativos em 
HTML 5). Desta forma, o novo padrão americano de 
televisão permite que um receptor de TV personalize 
a experiência do telespectador por meio da coleta de 
dados e coleta de preferências do usuário. Os dados 

coletados podem incluir informações demográficas e 
pessoais, como código postal, idade, sexo, faixa de 
renda e afins, enviados de forma opcional. As respos-
tas são armazenadas e estão disponíveis para aplicati-
vos em execução no dispositivo. Desta forma, diferen-
tes televisores podem fornecer diferentes experiências 
ao espectador com base nos dados exclusivos do 
usuário armazenados em cada receptor. Na NAB deste 
ano foi possível ver o protótipo de dois receptores de 
televisão que rodavam comerciais diferentes no mes-
mo canal recebido de televisão e no mesmo instante, 
conforme o perfil do telespectador que está assistindo 
cada televisor. Uma espécie de “Broadcast Personali-
zado” onde o conteúdo pode chegar em forma de da-
dos paralelos pelo Broadcast ou mesmo pela Internet.

Um caso real de Rádio Hibrido que funciona 
e prioriza o radiodifusor local
O sistema chamado de RadioDNS é um sistema para 

Rádio Híbrido, ou seja, são receptores de sinal de rá-
dio via transmissão do radiodifusor e ao mesmo tem-
po conectado à Internet. O RadioDNS foi demonstrado 
em um receptor real, já produzido em série, desenvol-
vido para um modelo de carro conectado da Audi, o 
novo Audi A8. O sistema suporta vários tipos de por-
tadoras em FM analógico, AM analógico, e digitais em 
DAB, HD Radio e DRM. O receptor sintoniza a emissora 
local pelo broadcast convencional e a portadora trans-
mite o endereço DNS (Domain Name System) para o 
receptor acessar informações adicionais pela internet 
móvel (por 3G, 4G, 5G, Wi-Fi etc.). O sistema DNS am-
plamente utilizado na Internet é o responsável por per-
mitir que o receptor de rádio encontre na Internet o 
servidor da mesma. No receptor demonstrado na feira, 
foi carregado pela Internet o logo da estação, as in-
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Rádio Híbrido já em produção no carro conectado modelo 
Audi A8, que recebe Broadcast e Broadband no mesmo 
receptor de forma integrada



formações adicionais sobre o programa em execução, 
a parte visual sincronizada com o assunto do áudio 
e ainda a opção de “auto-tunning para a programa-
ção em IP” caso a cobertura do broadcast não esteja 
disponível. Além disso, é possível receber conteúdo 
adicional em áudio IP em formato podcast de algum 
programa específico que o ouvinte selecione enquanto 
ouve o broadcast.
O conceito de rádio híbrido é muito interessante pois 

junta as vantagens dos dois sistemas, as do broadcast 
por ser um sistema de entrega confiável, gratuito para 
receber, cobertura generalizada, escala de custo-be-
nefício, e as vantagens do broadband móvel por ser 
uma comunicação bidirecional, pode personalizar con-
teúdo, facilita o engajamento com a emissora e ainda 
facilita estabelecer métricas de audiência.  
O projeto é um padrão aberto, inicialmente criado 

por uma série de emissoras e fabricantes desde 2008. 
A implementação pelo radiodifusor é muito simples 
pois basta se cadastrar no sistema de DNS e assim 
o sistema automaticamente relaciona a transmissão 
broadcast com o conteúdo broadband na Web. O Ra-
dio DNS já é muito utilizado por emissoras públicas 
e comerciais de rádio na Europa e quer se expandir 
por outros países. O mais interessante é que se trata 
de um dispositivo totalmente integrado ao painel do 
carro, com um sistema que prioriza as emissoras de 
radiodifusão locais e sem deixar toda a funcionalidade 
de uma estação pela Internet.

Blockchain aplicado na distribuição 
e controle de consumo de vídeo
A tecnologia blockchain se tornou amplamente co-

nhecida recentemente por sua aplicação nas chamadas 
criptomoedas, onde o “Bitcoin” foi a primeira e ainda 
é a mais popular. Uma moeda digital é descentralizada 
e utiliza o blockchain para assegurar a validade das 
transações e a criação de novas unidades da moeda. 
No entanto, o blockchain é uma tecnologia fundamen-
tal que realiza uma espécie de livro de registros digital 

ou um diário distribuído altamente seguro. Essa tec-
nologia pode ser aplicada em uma ampla variedade 
de desafios em torno de transações distribuídas e no 
controle de auditoria dessas transações.
Tecnicamente, o blockchain é um arquivo digital com 

uma estrutura de dados complexa. Como o nome block-
chain sugere, traduzindo “corrente de blocos”, consiste 
em uma sequência de blocos, onde cada bloco faz refe-
rência ao bloco anterior. De forma resumida, cada bloco 
é uma transação cuja entrada faz referência a saída da 
transação anterior e vice-versa. Todas as transações em 
um bloco ficam balanceadas da mesma maneira que 
um livro de registros contáveis faz, só que digitalmente. 
No caso das empresas de mídia, o blockchain pode 

controlar cada uma das transações de conteúdo entre 
anunciantes, agências de propaganda, agências de pes-
quisa de audiência, provedores OTT, provedores de con-
teúdo e as emissoras de televisão. A criptografia que é 
usada no blockchain garante que os participantes da 
rede vejam apenas as partes do livro de registro de mo-
vimentações que sejam relevantes para cada um. Tam-
bém permite que as transações sejam seguras, autenti-
cadas e verificáveis. Essas transações são chamadas de 
Smart Contracts, ou seja, contratos inteligentes.
Segundo a apresentação da IBM o blockchain permi-

tirá que as empresas mídia operem de maneira muito 
mais eficaz em sua rede de negócios. O blockchain, 
entre outras vantagens, permitirá a economia de tem-
po: o tempo de transação será reduzido de dias para 
quase instantâneo; redução de custos: o custo de in-
termediários são removidos ou eliminados; garantia da 
qualidade dos dados: a precisão dos dados é mantida 
durante todas as transações pelo blockchain; redução 
do risco: adulteração, fraude e crimes eletrônicos são 
reduzidos; aumentar a confiança: os processos são 
compartilhados e a manutenção de registros são vi-
síveis para todas as partes interessadas por meio de 
um processo de consenso. São várias aplicações na 
produção e distribuição de mídia que estão em teste, 
desde garantir que o usuário que esteja assistindo ao 

conteúdo tenha realmente 
o direito de assistir, ou que 
uma agência de pesquisa 
de audiência veja em tem-
po real o que está sendo 
consumido e onde, sem 
com isso acessar outros 
dados indevidamente.
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dados indevidamente.
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O novo mundo das “smart-coisas” que consomem
mídia: Smartdevices, Assistentes de Voz e outros
Para quem gosta da franquia de filmes Guerra nas 

Estrelas, conhece bem os personagens inteligentes, 
com personalidade própria e muito comunicativos, o 
primeiro o robô R2-D2 e depois o seu companheiro 
androide C-3PO. No filme eles são máquinas artificiais 
que interagem por voz e executam algumas ações.  
No mundo real, o processamento de linguagem natural 
são sistemas de computação muito complexos, porém 
já estudados a muitos anos e que evoluíram muito. Por 
meio de pesada computação, ferramentas de inteli-
gência artificial e de linguística convertem uma lingua-
gem natural humana em banco de dados e vice-versa.  
Ou seja, por meio da voz como interface homem-má-
quina conseguimos interagir com estes dispositivos.
Os primeiros “assistentes pessoais”, ou seja, dispo-

sitivos capazes de nos entender e de executar tarefas, 
foram os smartphones, a famosa assistente Siri nos 
telefones da Apple e o Google Assistant nos telefones 
com Android da Google fazem tarefas dentro dos apli-
cativos dos nossos telefones celulares. Na evolução 
dos “assistentes pessoais” nos Estados Unidos já é 
muito famoso o Amazon Echo e a sua voz Alexa, lança-
do pela Amazon como um smartspeaker, ou seja, uma 
pequena caixa de som que entende a fala responde 
em voz e executa tarefas. A Google não ficou para trás 
e lançou recentemente o Google Home, também uma 
caixa de som e com o mesmo propósito da Amazon 
Echo e que está ganhando espaço.
Além da caixa de som, a Amazon já lançou no merca-

do americano a Amazon Echo Show com um display de 
7 polegadas sensível ao toque. É o mesmo conceito, 
porém o segundo dispositivo toca vídeos e dá as res-
postas de forma visual também.
Mas como estes dispositivos podem se tornar os cha-

mados Voice Assistants ou Home Assistants? Acontece 
que atrás dessas caixinhas que falam tem um interes-
sante ecossistema na nuvem que além do reconheci-
mento da linguagem natural e de inteligência artificial, 
permite que dispositivos de terceiros sejam controla-
dos e se comuniquem com o sistema.
Ao dar um comando para a caixa de som como “Li-

gue as luzes” a mensagem vai para os servidores da 
Amazon na nuvem, é transformada em banco de dados 
e se conecta por meio de um aplicativo (chamado de 
“Skills” no Amazon Echo ou chamado de “Actions” 
no Google Assistant) que foi instalado pelo usuário e 
que controlará no caso as lâmpadas da casa por um 
comando que retorna pela Internet, pella nuvem do 
dispositivo do terceiro. Já existem dispositivos contro-
láveis de todos os tipos para automação residencial 
como lâmpadas, termostatos, cafeteiras, portas, corti-
nas, entre muitos outros. 

Mas o que estas “smart-coisas” tem a ver com o 
mundo da mídia? Para entender basta ver os números 
no mercado americano sobre o comportamento das 
pessoas utilizam estes dispositivos.
Claro que existe um grande uso para controlar disposi-

tivos em casa (a lâmpada, o ar-condicionado, a geladeira 
ou a cafeteira, por exemplo). Mas as pessoas têm uma 
grande demanda por notícias e em média 60% das pes-
soas perguntam notícias ou algum conteúdo nos seus 
dispositivos. Vários tipos de conteúdo, como os marca-
dos em vermelho no gráfico anterior, são grandes opor-
tunidades para os produtores de áudio e vídeo. Esse 
novo mundo das “smart-coisas” consome muita mídia.  
É claro, é preciso adaptar o conteúdo em tamanho e for-
ma, desenvolver o aplicativo (Skills ou Actions) para cada 
ecossistema e deixá-lo acessível em uma nuvem própria.
Já são perto de 20% dos adultos americanos que já 

possuem um smartspeaker, ou seja, aproximadamen-
te 47 milhões de usuários nesta plataforma. A grande 
maioria são dispositivos da Amazon, a primeira neste 
conceito, cerca de 71%, em segundo a Google com 
18,4% e crescendo e o restante são outras marcas 
menores. Um conteúdo muito utilizado é uma espé-
cie de resumo de notícias chamados de Flash Briefin-
gs, produzidos  pelo jornalismo de rádio, televisão e 
jornal impresso, e que cresceram cerca de 300% em 
acesso nos últimos 12 meses. Já existem emissoras de 
televisão com conteúdo exclusivo para a Amazon Echo 
Show, aquela que possui uma tela de vídeo. 
As emissoras de rádio possuem Skills tanto para ou-

vir a programação ao vivo ou com programas no estilo 
podcast. Muitos especialistas reconhecem que a inter-
face de usuário do futuro para a maioria das máquinas 
será por voz. A mídia local terá grande demanda nes-
ses dispositivos e em breve estes dispositivos estarão 
disponíveis também no Brasil na Língua Portuguesa. n
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Conversion of Conventional Video 
for Display on High Dynamic 
Range Televisions

Abstract
This paper presents the results of subjective experiments 

undertaken by the BBC R&D to create a reversible solution 
for the display of conventional video content on a Hybrid 
Log-Gamma high dynamic range (HDR) television. This 
algorithm is simple to implement in both hardware and 
software and is designed to allow both the use of archive 
footage and conventional cameras in an HDR television 
service and the generation of a non-HDR service in such a 
way that the transmission-chain of the non-HDR service can 
reverse the algorithm. This ensures no quality reduction for 
the non-HDR viewer.

Keywords 
Archive, high dynamic range (HDR), hybrid log-gamma 

(HLG), ITU-R BT.2100, ITU-R BT.709, ITU-R BT.601, live 
production, standard dynamic range (SDR), video

Introduction

High dynamic range (HDR) is a new video format that 
increases the proportion of the signal range available for 
highlights compared to conventional video, and adds 

detail in the shadows. This allows the content producer to 
more accurately reproduce an image without the suppression 
of highlights usually associated with conventional video. 
HDR video has been shown to provide engaging images1 
and is currently being debated across the industry, with 
methods to capture, process, transmit, and display HDR 
video being discussed globally in standards bodies, trade 
associations, national regulators, and broadcasters. Further, 
manufacturers in the consumer display industry have started 
to create ultrahigh-definition televisions (UHDTVs) with HDR 
performance marketed under proprietary names such as 
eXtended Dynamic Range or Super UHDTV.
Recently, two methods were standardized by the Interna- 

tional Telecommunications Union (ITU):2 Dolby’s Perceptual 
Quantizer and British Broadcasting Corporation (BBC) and 
Nippon H os o Ky okai’s Hybrid Log-Gamma (HLG).
Now that this standardization is complete, the industry 

is able to move on from developing the mathematical 
equations to the creation of an HDR production ecosystem. 
However, many broadcasters have large archives of standard 
dynamic range (SDR) video and photographic material, in 
many cases running into many millions of hours, which will 
continue to be used in HDR programs. Furthermore, we can 
expect broadcasters to have a staged approach to camera 
replacement and can expect HD cameras with ITU-R BT.709 
color gamut3 to be used within large UHDTV productions 
for many years to come. It is therefore vital that one part of 
the ecosystem is a method for using archive material and 
conventional cameras within an HDR production or channel 
schedule. It should be designed in such a way that it is 
simple to implement, suitable for broadcast use, and can be 
used without affecting non-HDR users.

Borer et al.4 have previously presented a method for 
embedding a non-HDR video signal within a HLG HDR video 
signal. This method positions the non-HDR signal within 
the HDR container. This paper presents an extension of 
this technique5 that utilizes a capture characteristic called 
a camera knee,6 which is used to compress highlights 
in conventional video. The extension approximates an 
inverse camera knee to reconstruct the original highlights. 
Both techniques plus two commercially available software 
solutions are compared in subjective tests and the results 
presented. The paper had hoped to test a dynamic SDR to 
HDR patent by another vendor that altered highlights based 
on their screen area, but at the time of writing this software 
does not appear to be freely available.

Di�cult Production and Distribution Environments
In this section, some of the complexities of large broadcast 

systems are described to illustrate the need for any new HDR 
process to be simple and robust. The creation of content for 
a television broadcast has a significantly different workflow 
from that experienced by movie productions; often movies 
are shot on single cameras using controlled lighting with color 
adjustment applied in post-production for distribution to 
known viewing environments. To aid with the post-production 
and delivery processes, movie productions are increasingly 
using metadata.7 While it may be possible to support complex 
production metadata in simple movie workflows, television 
production is significantly more complex.
Two examples of intricate television workflows show the 

range of production styles as follows: 
n In 2011, HRH Prince William, Duke of Cambridge, married 
Miss Catherine Middleton at a ceremony in London. The 
event was televised by the BBC using 14 large outside 
broadcast vehicles. Such vehicles do not use a standard 
range of manufacturer’s cameras, vision mixing, and 
transmission equipment. Twelve of the vehicles each 
provided a single video feed mixed from locally controlled 
cameras. These feeds went to master control vehicles based 
near Buckingham Palace, where U.K. and world feeds were 
produced.8 There was no single control area with the ability 
to adjust all cameras.
n The BBC has journalists operating around the world 
sending edited video packages back to the U.K. for 
broadcast. An in-house tool, “Journalism File  Exchange,” is 
used to move video bidirectionally between the field and 
centralized servers. When using low data-rate public internet 
connections, it is preferable to deinterlace and scale the 
video prior to encoding, as this softens the image, rather 
than introduces more noticeable coding artifacts.9 Video 
processing choices differ on a package-by-package basis. 
Therefore, any SDR to HDR conversion method, and its 
reversal, must be robust enough to operate on video signals 
that have been through multiple scaling operations, encodes 
and decodes, deinterlacing operations, etc.

by Simon Thompson
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No metadata is usually carried for the broadcast video 
streams. It is true that certain dynamic metadata schemes 
are in use for audio, but they are known to be problematic10 
and are therefore often used in a static manner.
The BBC currently distributes its video content in 

the U.K. via terrestrial, satellite, cable, and over-the- 
-top internet protocol (OTT IP). The distributed video stream
contains multiple content genres, with content created by
both the BBC and third-party production companies. For
each channel, there is a high definition master (which may
be fed with upscaled and color gamut converted standard
definition) from which a standard definition channel is
derived. On the major channel, BBC One, there can at any
given time be up to 17 regional variants. Foreign acquisitions
are frame-rate converted prior to broadcast, if necessary.
Between programs, interstitials are used, which may include 

the use of picture-in-picture techniques and some channels 
have identifying graphics overlaid. These processes would 
become impossibly complicated if end-to-end metadata for 
each video source were required.
Any HDR broadcast service will be used to derive SDR HD 

and SD services, so any SDR to HDR conversion process 
should be reversible.

A Simple SDR to HDR Conversion
With such complex workflows in place, a simple, robust 

process that operates without metadata is essential.  
Such a process is illustrated in Figure 1. It is similar to that  
described in4 except that an additional highlight expansion 
function has been added, as well as International 
Telecommunications Union-Radiocommunication (ITU-R) 
Recommendation BT.709 to ITU-R BT.2020 color remapping. 
This process is mathematically reversible so that when down-
converted for SDR networks, the material is not degraded, 
compared to viewing the original SDR content.

Linearize SDR Input
The incoming video is SDR with a nonlinear transfer function 

applied as per ITU-R BT.709.3 SDR video transfer functions 
(ITU-R BT.7093 and ITU-R BT.188611) are designed to give an 
overall, end-to-end “opto-optic transfer function,” that is, a 
gamma function with a gamma of approximately 1.2 (with 
some noise shaping in the dark regions). To create linear 
“scene light” video, we first apply ITU-R BT.188611 and then 
invert the end-to-end gamma of 1.2 on the luminance signal 
only. If gamma were removed from R, G, and B components 
separately, a saturation shift would occur when remapping 
the SDR signal into HLG.

Convert to Yu’v’
Two matrix multiplications are applied as follows:

n  RGB in the ITU-R BT.709 domain to CIE 1931 XYZ
n  CIE 1931 XYZ to CIE 1976 Yu’v’
This enables us to modify only the luminance component 
(Y) while maintaining the chrominance components (u’ and

v’) and further allowing us to represent the same hue and 
saturation in any output color gamut of equal or greater area 
on the u’v’ diagram.

Highlight Expansion
The systems in use today for standard and high definition 

television12,13 have a smaller dynamic range than traditional 
celluloid film stock. In an attempt to rectify this, camera 
manufacturers have traditionally used a camera “knee,” a 
nonlinearity in the transfer function that captures higher 
levels of highlights and compresses them to be within the 
dynamic range envelope of the video system. The result: 
details are maintained in the highlights but shown at too low 
a brightness relative to the shadows and midtones. 
A typical response of a camera knee circuit is shown in 

Figure 2 (left).6 Similar effects occur when using film stock 
due to the nonlinear nature of the chemical reaction caused 
by light,13 see Figure 2 (right).
This can be exploited in the SDR to HDR upconversion to 

expand the highlights to more appropriate levels by inverting 
the camera knee.
The probability of a luminance level appearing in real life is 

approximately the same for all luminance levels detectable 
by the human visual system.14 The effect of the camera knee 
is to change the luminance range that is assigned to each 
digital code value above a defined breakpoint. This has the 
effect of creating an increase in the number of pixels for each 
code value above the breakpoint, as shown in the simplified 
diagram in Figure 3.
For the proposed highlight expansion technique, all pixel 

values above a specified breakpoint are increased by a 
multiplier, in effect expanding the highlights to more natural 
levels in relation to the shadows and midtones. To meet 
the criteria of being simple and robust, a fixed breakpoint 
is used, rather than a variable one that is dependent on the 
content. A fixed breakpoint also makes the process simple to 
reverse, as no metadata is required. We show in subjective 
tests across a range of genres that it is not critical to exactly 
match the knee point in order for the proposed technique to 
be preferred to a method with no expansion.
The breakpoint was chosen by analyzing the use of camera 

knees in real television productions. Histograms of luminance 
pixel values used in transmission for a sample of 75 BBC 
shows of different genres were plotted. Visual analysis of 
these plots shows an average breakpoint of 79.8% signal 
level. Hence, a breakpoint at 80% signal level was used for 
the proposed highlight expansion. 
The multiplier was tuned in informal tests. Camera knees 

can compress the highlights significantly, so in choosing the 
multiplier one must be careful to ensure that the image is 
natural in appearance without adding any banding in the 
highlights. Initial testing showed that a value of 2.0 gave 
a subtle increase in highlights without causing banding. 
This value works for both 8- and 10-bit video, as even an 
8-bit video has fine enough quantization in the highlights to
prevent banding.
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Figure 1. Simple SDR to HDR conversion.



Gamma Compensation and Scaling
As the HLG display gamma applied for HDR images 

assumes that the signal will utilize the full range of 
brightnesses, a small luminance gamma offset is required 
for SDR images that will not reach peak brightness when 
shown on an HDR screen. For these tests, gamma was 
adjusted so that the SDR–HDR converted image viewed on 
a 1000 cd/m2 HLG reference monitor with a system gamma 
of 1.2 was subjectively similar to the original SDR signal 
viewed on an ITU-R BT.1886 reference monitor at 100 cd/m2. 
This compensation was set to 1.10. A visual check of this 
value was also performed on a 4000 c/m2 SIM2 HDR47E 
adapted for HLG HDR and appeared to work reasonably 
well.
Luminance values are scaled such that they are displayed 

appropriately on the screen. In these tests, graphics 
reference white is matched (90% SDR signal level is scaled 
to 75% HLG signal level).

Convert to RGB and Apply the HLG OETF
An HDR signal is created by converting CIE 1976 Yu’v’ to 

XYZ, then converting XYZ to RGB with ITU-R BT.2100 color 
and applying the HLG OETF as described in ITU-R BT.2100.2.

Hardware Fix
As today’s hardware lookup table (LUT) boxes typically 

operate only up to 1920x1080, they implement 3G-SDI15 
without a method to flag the input and output color gamut, 
and ITU-R BT.709 is assumed. If within the LUT the video 
is converted to a different output color gamut (e.g., ITU-R 
BT.21002), the RGB-YCbCr matrix used is incorrect and must 
be corrected for within the LUT. This hardware correction 
consists of the following:
n RGB to YCbCr using the ITU-R BT.21002 conversion 
matrices, the required conversion

n YCbCr to RGB using the ITU-R BT.7093 conversion 
matrices, a cancellation of the incorrect RGB to YCbCr 
conversion in the hardware.

Reversing the Process
As each of the modules in the process is reversible, for 

example, the XYZ to RGB2020 matrix can be reversed by 
applying an RGB2020 to XYZ matrix (accepting that rounding 
errors will occur in the floating point calculations), it is easy 
to reverse the process by traversing Figure 1 from right to 
left applying the inverse matrices or calculations of those 
shown in the diagram.
This would ensure that when broadcasters are generating 

an SDR secondary channel from an HDR primary channel, the 
process can be exactly reversed with no quality degradation 
compared to the SDR-originated content. Similarly, the 
system may prove useful for inclusion in professional and 
consumer products, such as editing software and media 
playback devices that provide multiple format outputs.

ITU-R BT.500 Subjective Testing
To evaluate the subjective quality of the proposed highlight 

expansion technique, it was compared to the same technique 
without highlight expansion4 and two other commercially 
available methods. For the highlight expansion, the breakpoint 
was set to 80% signal level and the multiplier to 2.0, as 
described previously in “Highlight Expansion.” This represents 
a conservative highlight expansion. One of the commercially 
available LUTs is available within color grading software 
(Vendor A) and the other as a standalone LUT (Vendor B). 
Subjective testing was conducted in accordance with the 

double stimulus continuous quality scale (DSCQS) method 
listed in ITU-R BT.50016 using a 1000 cd/m2 Sony BVM-X300 
reference display implementing HLG with a system gamma 
of 1.2.i
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Figure 2. 
Typical transfer characteristic 
of a knee circuit 
(left: illuminance 
vs. digital value and �lm
stock and right: illuminance 
vs. halide concentration).

Figure 3. 
Histogram of luminance 
with camera knee (left) 
and histogram of digital 
code values (right).
The camera knee maps 
the upper luminance values 
to a narrower range of code 
values.

i At the time of testing, the correct ITU-R BT.2100 HLG mode on the Sony BVM-X300 is called “HLG Variable,” with the gamma set to 1.2.
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Four short test sequences were chosen for use in this 
subjective test:
n  Studio News—highly controlled lighting with an area of 

diffuse white invision
n  Olympic Canoeing—live recording under uncontrolled 

lighting with details extending into the super-whites, that 
is, above 10-bit code value 940

n  Proms Dancing—live recording under controlled lighting 
with encoding filter rings extending into the superwhites, 
that is, above 10-bit code value 940

n  Jamaica Inn—single camera drama using low-level 
practical lighting and narrow depth of field to emulate 
artistic effects

In each case, the BBC LUT with no highlight  expansion was 
used as an anchor. 
Twenty one test subjects undertook the tests; one set of 

results was discarded, as the test subject had incorrectly 
marked the form.

Results
The results for each individual test image are shown in 

Figure 4. The results of all test images combined are shown 
in Figure 5. In the figures, “BBC” represents the LUT with no 
highlight expansion, also used as the anchor, and “BBC*” 
represents the LUT with highlight expansion. It can be seen 
that, for all test images, the two BBC methods outperform 

those of both Vendor A and Vendor B. We would normally 
expect the anchor to always be given the same rating, 
but, interestingly, the value given to the anchor increases 
when viewed in conjunction with a poor test sequence. The 
more expert viewers among the group could consistently 

Figure 4. Results for individual test sequences.

Figure 5. Results for all test sequences.
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tell the difference between the highlight expanded and the 
nonhighlight expanded video.
In addition, the two commercially available conversions 

appeared very dim as if the vendors had tried to either 
match the signal on some nominal HDR display to an SDR 
reference monitor or to use the lower 50% of the signal 
range. One also exhibited a slight hue shift, similar to that 
observed when no hardware correction is applied.
To better understand the result of the two BBC conversions, 

further testing was undertaken.

Preference Testing of BBC LUTs
Subjects had reported difficulty in remembering the 

differences between the video clips, so the tests were 
repeated informally in a style similar to ITU-R BT.500 
DSCQS,16 modified as follows:
n A and B were 5-sec still images taken from the clips used 
for the first experiment (three from each).
n No gray interstitial was used.
n Subjects were asked to indicate their preference, A or B.
n Only the two BBC methods were compared, with their 
assignment as A or B set randomly.
Eleven subjects completed the test.
Table 1 shows the proportion of subjects that preferred 

each method, averaged for each clip’s images, and across 
all images. There was a marked preference for the images 
with highlight expansion applied. The need for a change in 
methodology to highlight this preference suggests that the 
effect is quite subtle, as intended.
There was some variation in the results with respect to test 

image. The lowest preference for highlight expansion was for 
one of the three news stills in which the original SDR shot 
on location was badly over-exposed.
When this image is not included in the results, the 

preference for highlight expansion increases to 80.2%.

Summary
n Now that the standardization process has concluded, 
there is a clear need to define methods related to the HDR 
production ecosystem.
n The HDR production ecosystem must exist within and 
complement larger complicated broadcast infrastructures. All 
the methods defined for use in the production ecosystem 
must be suitable for use within a large range of different 
workflows, be robust, and provide a good viewing experience.
n This paper has presented the results of a test of four 
methods for converting SDR video for use in an HDR program. 
The results show that the two BBC methods outperform the 
commercially available conversions and that viewers have a 
preference for the version with highlight expansion applied. 
Moreover, the BBC methods are reversible, allowing SDR 
content converted to HDR to be transparently converted 
back to SDR for non-HDR services. It is not clear whether 
this is possible for the alternative methods.

n Further work is required to optimize the conversion with 
highlight expansion.
n Conversions utilizing hardware LUT devices need to be 
careful to ensure that the output YCbCr signal is correct.  
A hardware correction may need to be applied.
n Conversions need to have the SDR and HDR levels well 
matched such that the SDR video appears correct when 
viewed on an HDR display; that is, shadows and midtones 
should appear at similar levels to shadows and midtones in 
an HDR originated video. n
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