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Mais uma vez a SET conseguiu se 
superar ao realizar o maior con-
gresso de sua história. Se a crise 

econômica mundial ainda jogava incertezas 
por todos os lados, os números do evento e 
da Broadcast & Cable, como o leitor poderá 
conferir nas matérias, não deixam dúvidas 
quanto ao vigor de nosso setor.

Em quatro dezenas de painéis, foram 
aprofundados temas altamente relevan-
tes, muitos deles naturalmente voltados 
à TV digital e ao Rádio digital.

O Fórum SBTVD por exemplo, se encar-
regou de realizar demonstrações do sinal 
digital em aparelho de TV em HD. Mos-
trou também conversores de sinal digital 
e conteúdos interativos.

Entre tantos outros destaques, o Labo-
ratório de Aplicação de Vídeo Digital da 
Universidade Federal da Paraíba (Lavid) 
demonstrou aplicações Ginga, em edu-
cação, telejornalismo e jogos com solu-
ções de interatividade.

Foram inúmeras as apresentações sobre 
desenvolvimento de produtos e tecnolo-
gias, sem falar de painéis que trataram 
de discutir e avançar no importante tema 
da regulação do setor, além das concor-
ridas sessões Acadêmicas Científicas. 

O Sindvel por sua vez, estima que a co-
mitiva latino-americana do Projeto Com-
prador da entidade vai gerar negócios 
no valor US$ 5 milhões para o Vale da 
Eletrônica.

Na Broadcast & Cable, grandes empre-
sas trouxeram muitas novidades em 
equipamentos e tecnologia.

Nossa cobertura do evento traz ainda a 
opiniões e depoimentos da presidente da 
SET, Liliana Nakonechnyj; do diretor de 
tecnologia, Raymundo Barros; do diretor 
de Ensino, Carlos Nazareth  e do consul-
tor técnico Euzébio Tresse.

Fundamental também é agradecer a cola-
boração na cobertura do evento de Guido 
Lemos, Kellyanne Alves, Deisy Feitosa, Ro-
nald Barbosa e professor Moacyr Vezzani.

Mas nossa revista não traz apenas con-
teúdo do Congresso e da Feira.

O colega e vice-diretor editorial, Alberto 
Deodato Seda Paduan, nos contempla 
com a segunda parte da série de artigos 
“Sistema de TV de Ultra-Alta Definição”, 
abordando “O áudio do Super Hi-Vision”.

Em nossa entrevista, a diretora de even-
tos, Daniela Souza, faz um balanço de 
seu trabalho que completou um ano 
exatamente no congresso e afirma que 
a proximidade com os participantes dos 
eventos deve ser cada vez maior.

E também trazemos uma matéria do con-
gresso da ABTA, do setor de TV por As-
sinatura, na qual nosso diretor de TV por 
Assinatura, Antonio João Filho, faz suas 
considerações.

Boa leitura.
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O Congresso SET 2009 superou as ex-
pectativas! Se a crise econômica mun-
dial prenunciava algumas incertezas, 

os resultados do Congresso e da exposição 
Broadcast & Cable mostram o vigor do setor 
de radiodifusão, como o leitor poderá conferir 
nessa edição da Revista da SET .

A temática do congresso, detalhadamente 
preparada pelo comitê de organização do 
evento, trouxe aos participantes além da 
troca de experiência, principalmente para 
os casos de implantação da TV digital, a 
atualização de assuntos de grande inte-
resse do setor, tais como; de que forma 
o Ministério das Comunicações e a Anatel 
vêm tratando a regulamentação para TV 
digital; a implantação do sistema em ou-
tros países; a pratica e aplicação de novas 
tecnologias; o status dos estudos do Rádio 
digital no Brasil; as pesquisas e resultados 
de trabalho que a academia está desenvol-
vendo, além de cursos e tutoriais.

A presidente da SET, Liliana Nakonechnyj, o 
diretor de tecnologia, Raymundo Barros, o 
diretor de Ensino, Carlos Nazareth, e o Pre-
sidente da Abert, Daniel Pimentel, nos falam 
sobre a importância do evento para o setor 
de radiodifusão.

O leitor poderá acompanhar os acontecimentos 
nas matérias apresentadas por Guido Lemos, 
do Lavid, Kellyanne Alves e Deisy Feitosa, da 
Unesp, pelo Euzébio Tresse, consultor técnico 
da SET e do Fórum SBTVD, pelo Professor Mo-
acyr Vezzani, da Universidade Metodista, pela 
Tereza Mondino consultora da SET e pelo dire-
tor de Rádio da SET Ronald Barbosa. 

Consolidando o crescimento da TV digital 
no padrão brasileiro, o Fórum SBTVD apre-
sentou diversos modelos receptores e te-
levisores já existentes no mercado comer-
cial, que confirmam a gama de benefícios 

gerada pela TV digital, desde 
a qualidade da alta 

definição à mo-
bilidade. Sobre 
interatividade, 
os visitantes 

puderam conferir diversas aplicações como 
compras pela TV, internet, participação em 
programas “ao vivo”. 

Na reportagem Broadcast & Cable, o lei-
tor poderá conferir lançamentos e produtos 
apresentados pelos expositores, fabricantes e 
representantes de toda a cadeia produtiva do 
setor de rádio e TV bem como as projeções 
do “Projeto Comprador” do Sindvel.

Nossa entrevistada nesta edição é a diretora 
de eventos da SET, Daniela Souza, que faz um 
balanço de seu trabalho que completou um 
ano exatamente no congresso e afirma que a 
proximidade com os participantes dos even-
tos deve ser cada vez maior.

Na seqüência do artigo sobre “Sistema de TV 
de Ultra-Alta Definição” o autor, Alberto Deo-
dato Seda Paduan, aborda um importante tó-
pico para as TVs: O Áudio – fundamental para 
complementar o conceito de HD e UHDTV. 

O eng. Fabrício Correa nos conta sobre al-
guns dos temas que serão tratados na pró-
xima reunião da comissão de estudos 6 (Ra-
diodifusão) da ITU-R em novembro e que são 
de grande interesse no setor no Brasil, como 
o Ginga-J, a norma ABNT NBR 15606-4 que 
poderá também constar como referência de 
recomendações da ITU-T e ITU-R e a discus-
são sobre o nível de áudio, com a proposta 
de revisão da recomendação BS 1770, com o 
objetivo de padronizar o volume de áudio nos 
serviços de radiodifusão.

A ABTA comemorou 20 anos da TV por assi-
natura no Brasil, durante seu Congresso em 
agosto. O diretor de TV por Assinatura da SET, 
Antonio João Filho, nos fala sobre o evento.

Na reportagem “Revista da SET faz 20 Anos”, 
o leitor poderá relembrar e acompanhar tra-
balhos que a SET realizou nesse período, 
buscando sempre vencer o desafio de comu-
nicação para a disseminação de ideias e con-
tribuição para o crescimento da radiodifusão 
no país.

Boa leitura
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programas “ao vivo”. 

Na reportagem Broadcast & Cable, o lei-
tor poderá conferir lançamentos e produtos 
apresentados pelos expositores, fabricantes e 
representantes de toda a cadeia produtiva do 
setor de rádio e TV bem como as projeções 
do “Projeto Comprador” do Sindvel.

Nossa entrevistada nesta edição é a diretora 
de eventos da SET, Daniela Souza, que faz um 
balanço de seu trabalho que completou um 
ano exatamente no congresso e afirma que a 
proximidade com os participantes dos even-
tos deve ser cada vez maior.

Na seqüência do artigo sobre “Sistema de TV 
de Ultra-Alta Definição” o autor, Alberto Deo-
dato Seda Paduan, aborda um importante tó-
pico para as TVs: O Áudio – fundamental para 
complementar o conceito de HD e UHDTV. 

O eng. Fabrício Correa nos conta sobre al-
guns dos temas que serão tratados na pró-
xima reunião da comissão de estudos 6 (Ra-
diodifusão) da ITU-R em novembro e que são 
de grande interesse no setor no Brasil, como 
o Ginga-J, a norma ABNT NBR 15606-4 que 
poderá também constar como referência de 
recomendações da ITU-T e ITU-R e a discus-
são sobre o nível de áudio, com a proposta 
de revisão da recomendação BS 1770, com o 
objetivo de padronizar o volume de áudio nos 
serviços de radiodifusão.

A ABTA comemorou 20 anos da TV por assi-
natura no Brasil, durante seu Congresso em 
agosto. O diretor de TV por Assinatura da SET, 
Antonio João Filho, nos fala sobre o evento.

Na reportagem “Revista da SET faz 20 Anos”, 
o leitor poderá relembrar e acompanhar tra-
balhos que a SET realizou nesse período, 
buscando sempre vencer o desafio de comu-
nicação para a disseminação de ideias e con-
tribuição para o crescimento da radiodifusão 
no país.

Boa leitura
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*roberto Perrone

Como você entrou para o mundo da tecnologia e da ra-
diodifusão?
Na adolescência meu sonho era fazer filosofia. Comecei a tra-
balhar em 1989 na JRR, uma empresa de representação de um 
fabricante brasileiro de geradores de caracteres, genlocks   e 
processadores de áudio e vídeo. Entrei para um estágio e acabei 
indo para a área de treinamento e instalação dessas tecnologias 
em pequenos clientes. Na seqüência, fui para a área comercial. 
Foi quando percebi que meu caminho não era o mundo acadê-
mico e parti para fazer administração de empresas. Em 1994, 
fundei a AD Vídeo Tech, quando resolvi fazer uma pós-graduação 
na área de redes de computadores. Não era como hoje que exis-
te realmente a convergência entre tecnologia da informação e o 
mundo da TV, mais foi quando surgiram os primeiros sistemas de 
edição não linear. Abri a AD Vídeo Tech com objetivo de montar 
plataformas de menor custo e massificar a edição não linear. E 

Do sonho adolescente em fazer filosofia à opção por ser 
administradora de empresas foi um passo que a diretora 
de eventos da SET, Daniela Souza, decidiu dar logo que 

começou a trabalhar, em 1989, na JRR, empresa que representava 
um fabricante de geradores de caracteres e processadores de 
áudio e vídeo. Entrou como estagiária, mas em pouco tempo já 
estava na área comercial. “Foi quando percebi que meu caminho 
não era o mundo acadêmico”, conta ela, que partiu para o 
curso de administração. Em 1994, abriu sua própria empresa 
a AD Vídeo Tech (hoje em dia AD Digital) e enveredou mais 
profundamente por esse segmento ao fazer pós-graduação em 
redes de computadores. À frente da diretoria de eventos, há um 
ano, Daniela faz uma avaliação positiva das atividades de sua área, 
mas sabe que ainda há muito por fazer, como implantar sistemas 
de avaliação. “Já implementamos em alguns eventos regionais, 
porém devemos tratar esse assunto com mais profundidade, 
porque será muito útil para dar direcionamento. Essa relação entre 
SET e público precisa ser mais próxima”. Para 2010, estuda a 
realização de novos eventos, como um regional no Rio de Janeiro, 
um internacional latino-americano e a implantação de uma TV 
corporativa no congresso. Acompanhe. 

DANIELA SOuzA - ENTREvISTA

“

”

RELAÇÃO ENTRE 
SET E PúBLICO 
PRECISA SER 
MAIS PRóxIMA

SS eventos & fotos
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DANIELA SOuzA - ENTREvISTA

hoje com a AD Digital, somos uma empresa 
integradora de sistemas com foco no merca-
do de broadcast.

Como foi sua chegada à diretoria de 
eventos e como avalia a missão nes-
se cargo?
Foi um convite maravilhoso feito pela Liliana. 
Há dois anos, na última gestão do Roberto 
Franco, já fazia parte do comitê do Fernando 
Pelégio, que era diretor de eventos. E comecei 
a ter uma participação mais efetiva. Foi quan-
do surgiu o convite. É uma coisa nova para 
mim, porque assumi logo após o congresso 
do ano passado. Essa área tem um suporte 
incrível da diretoria e de toda a secretaria da 
SET, a Anna Lucia, Daniel e os diretores mais 
veteranos, como Munhoz e Olimpio. Esse con-
gresso de 2009 foi um marco para entender 
o que é a diretoria de eventos da SET e como 
conduzir a partir de agora. Minha missão a 
cada ano será aperfeiçoar o que tem sido fei-
to, tentar trazer novas ferramentas de traba-
lho, não só as ferramentas práticas, mas por 
exemplo algum instrumento de avaliação. Já 
implementamos em alguns eventos regionais, 
porém devemos tratar esse assunto com mais 
profundidade, porque será muito útil para dar 
direcionamento. Essa relação entre SET e pú-
blico precisa ser mais próxima. A secretaria 
da SET tem tanto trabalho para colocar no ar 
um evento que detalhes importantes para a 
continuidade e melhoria deles podem aca-
bar passando desapercebidos. Outro objetivo 
da diretoria e da presidência é de que a SET 
deve intensificar o processo de formação do 
nosso público, por exemplo, com os cursos à 
distância. Nos eventos regionais, que duram 
dois dias, aproveitamos metade do segundo 
dia para um curso de formação. E por fim para 
tentar interpretar e viabilizar as sugestões das 
demais diretorias da SET, precisamos ter uma 
comunicação um pouco mais estreita.

Que tipos de exigências são necessá-
rias para tocar adiante o projeto da 
área de eventos?
O grande desafio de todos da diretoria é con-
ciliar as atividade profissionais com as ativi-
dades da SET. Não é tão simples, ainda mais 
quando temos grandes eventos como o Con-
gresso e o SET e Trinta, da NAB. As reuniões 
periódicas estabelecidas pela Liliana são fun-
damentais e têm seu cronograma cumprido 
desde o ano passado. No nosso caso temos 
uma reunião prévia do comitê. Nem sempre 
se consegue ser tão ativo quanto todos os 
diretores precisam ser por conta de outros 
tantos compromissos profissionais. Por ser 

um trabalho voluntário, às vezes é necessário 
resolver alguma coisa sem a participação de 
todos.  No que se refere a projetos, penso que 
o ideal seria realizar reuniões periódicas com 
o comitê e durante os encontros oficiais de 
diretoria compartilhar as experiências com os 
demais, bem como criar um espécie de chat 
para os membros postarem suas sugestões e 
fomentar discussões pertinentes ao mercado. 
 
Quais são as novidades que a SET está 
preparando na sua área?
A SET tem dois grandes eventos – Congresso 
e o SET e Trinta – e cinco eventos regionais. 
Uma cidade que há muitos anos não recebe 
um evento nosso é o Rio de Janeiro. Já existe 
o estudo para viabilizar a cidade no calen-
dário. E estamos pensando em planejar um 
evento internacional com foco na comunidade 
latino-americana. Porque principalmente com 
a adoção do padrão nipo-brasileiro de TV digi-
tal por vários países da região – Peru, Argen-
tina, Chile, e conversas com Venezuela e Cuba 
– a SET vai ter um papel muito importante no 
processo de comunicação e estreitamente en-
tre nossa indústria e nossos profissionais com 
estes mercados. 
 
Como avalia a resposta do público do se-
tor aos eventos da SET?
A cada ano tem sido mais positiva. Fizemos 
uma avaliação do SET Sudeste. Basicamente, 
avaliamos espaço físico, carga horária, qua-
lidade do conteúdo e dos palestrantes etc. 
Percebo que é muito mais positiva do que 
negativa. Às vezes, há reclamação de que o 
palestrante estava lendo um catálogo em vez 
de trazer um conteúdo mais pertinente ao 
público, como por exemplo, sua experiência 
na implantação da TV digital, tendências tec-
nológicas e estudos de caso. Nos eventos re-
gionais, dependemos de fabricantes ou repre-
sentantes de algumas marcas e também de 
profissionais ligados a emissoras locais, que 
acabam falando sempre sob o ponto de vista 
de sua própria experiência. Equacionar todos 
os interesses não é simples. Como se trata de 
um mercado comercial, estamos controlando 
melhor o profissional que está se apresentan-
do, pedindo menos ênfase na questão comer-
cial. Temos avançado positivamente, com o 
contínuo apoio de nossos parceiros, que vêm 
se adaptando às nossas solicitações em rela-
ção aos conteúdos das apresentações.  

E quais são as maiores dificuldades na 
realização de um evento de forma geral?
Como falei na resposta anterior, está rela-
cionado à formação da grade. Temos a cada 

evento procurado focar em temas e palestras 
menos comerciais, com uma análise precisa 
para aprovação do conteúdo. Todavia, nem 
sempre conseguimos. Quanto ao Congresso 
da SET, precisamos melhorar nossa comuni-
cação visual e comunicação mais online com 
o mercado por meio de nosso site. Olímpio e 
Raymundo, que são responsáveis pelo progra-
ma ficam malucos porque são muitos papers 
para serem analisados. Além disso, muitos 
mandam em cima da hora. Chegamos a atua-
lizar palestras pouco antes de sua realização. 
No IBC, aproveitei para tirar fotos das salas do 
congresso, do material de comunicação para 
ter referência internacional. Precisamos tam-
bém fazer um planejamento muito antecipado. 
Não no que depende da organização da SET, 
que tem eventos programados até 2010, mas 
na dependência do mercado. Como avaliar 
quem pode quem não pode, temas etc.

Qual a sua opinião sobre o SET 2009 e 
B&C 2009? Quais os ganhos com relação 
ao ano passado?
Criamos um dia a mais de congresso. E a grade 
foi pensada para que houvesse segmentação. 
O primeiro dia foi bem técnico e na sexta reser-
vamos espaço para os trabalhos acadêmicos, 
o retorno foi muito positivo, muito melhor que 
no ano passado. Nossa diretoria de marketing 
aproveitou algumas sessões para realizar uma 
pesquisa de satisfação, e tivemos um feedback 
surpreendente. Outro fato que chamou atenção 
foi a presença da comunidade latino-america-
na. Diretores e representantes de muitas em-
presas estiveram na feira, o que demonstra a 
importância do Brasil neste atual cenário eco-
nômico e importância de nosso evento como 
referência. Como feira, 2008 foi o melhor ano 
da história do setor. Em 2009, como o primeiro 
semestre não existiu, a expectativa era baixa, 
mas o volume de pessoas, e o nível de pro-
fissionais, de gestores de tecnologia presente 
foi incrível. Estamos em 70%. Por ter sido meu 
primeiro ano, aprendi muito antes, durante e 
depois com os feedbacks recebidos pelos mais 
veteranos da diretoria. Já temos uma reunião 
agendada na próxima semana para discutir 
vários aspectos de patrocínio e inovações para 
o congresso em 2010, inclusive com a expec-
tativa de implementarmos uma TV Corporativa. 
Para finalizar, é importante agradecer o apoio 
dado ao me trabalho, de toda a diretoria da SET, 
funcionários, parceiros e da presidente Liliana, 
que com sua vasta experiência de mercado 
tem contribuído muito para nosso aprendizado 
e melhoria constante.

*Roberto é editor da Revista da SET



ARTIGO

A Sociedade Brasileira de Engenharia de Tele-
visão (SET) realizou entre os dias 25 e 28 de 
agosto, no Centro de Convenções Imigran-

tes, em São Paulo, o maior congresso de sua his-
tória, que contou com 47 sessões distribuídas em 
cinco salas, 40 moderadores, 180 palestrantes, e 
a participação de mais de 1.400 congressistas. 
Com grande sucesso também foram realizadas a 
Broadcast & Cable e a FIICAV. 
A cerimônia de abertura aconteceu na manhã do 
dia 26, em mesa composta por diversas persona-
lidades. A presidente da SET, Liliana Nakonechnyj, 
abriu a solenidade destacando a importância do 
evento na valorização dos profissionais de enge-
nharia de televisão. Lembrou que além do con-
gresso, a SET tem cumprido uma ampla agenda 
de seminários, cursos e eventos regionais, sem-
pre com esse objetivo. Liliana lembrou ainda do 
sucesso das vendas dos conversores para sinal 
digital no mercado brasileiro com mais de 1,6 mi-
lhões de unidades vendidas. “Para o consumidor, 
há aumento da diversidade e um consequente 
barateamento”, disse ela, referindo-se à queda de 
até 50% nos preços que giram em torno hoje em 
dia de R$ 300,00.
Por fim, Liliana lembrou ser grande o desafio 
das convergências da mídias domésticas e que 
esse é um trabalho que deve ser conduzido por 
todos, referindo-se sobretudo às entidades re-
presentadas na cerimônia. Além da presidente 
da SET, fizeram parte da mesa Daniel Pimentel 
Slaviero, presidente da Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e Televisão (Abert); Cícero 
Lucena, membro da comissão de Ciência, Tec-
nologia, Inovação, Comunicação e Informática 
(CCT) do Senado Federal; Alexandre Annenberg, 
superintendente da Associação Brasileira de 
TV por Assinatura (ABTA); Frederico Nogueira, 
presidente do Conselho Deliberativo do Fórum 
SBTVD; João Carlos Saad, presidente da As-
sociação Brasileira de Radiodifusores (ABRA); 
Manoel Rangel, superintendente da Agência 
Nacional do Cinema (Ancine); e Ara Apkar Mi-

nassian, superintendente de Comunicação de 
Massa da Anatel, além do vice-presidente da 
SET, Olímpio José Franco.
O presidente da Ancine, Manoel Rangel, desta-
cou a busca da entidade em criar condições para 
aprofundar as parcerias, enquanto Annenberg, da 
ABTA, falou sobre interatividade como a possibili-
dade de os telespectadores terem uma experiên-
cia mais rica em ver TV. João Carlos Saad, falou 
sobre a importância de o evento da SET ser um 
fórum apolítico e apartidário. “É um segmento 
onde todos se entendem”, 
disse ele, lembrando que 
a CONFECOM - Comissão 
Nacional Pró-Conferência 
de Comunicação, confir-
mada para dezembro, é um 
excelente momento para 
que o setor de radiodifusão 
esteja unido em torno de 
todos os seus interesses. 
O presidente da Abert, 
Daniel Slaviero, por sua 
vez, externou sua con-
vicção na força do setor 
de radiodifusão brasileiro 
e no avanço das novas 
tecnologias, lembrando 
que os conteúdos estarão 
presentes nos diferentes 
aparelhos e que o padrão 
brasileiro de TV digital já 
avança no continente. Ali-
ás, na seqüência, Frede-
rico Nogueira, do Fórum 
SBTVD, foi o responsável 
por confirmar a adesão da 
Argentina ao padrão nipo-
brasileiro de TV digital e 
destacou que o Fórum é 
incansável na divulgação 
de produtos brasileiros do 
setor. 

O representante da Anatel, Ara Minassian, afir-
mou que esse é grande momento da radiodifu-
são brasileira e que é cada vez maior a respon-
sabilidade do setor perante os consumidores. 
Último a falar, o senador Cícero Lucena, que 
representou o presidente da CCT, senador Fle-
cha Ribeiro, disse que a TV digital rompe com 
o unilateralismo da TV de massa. “O céu é o 
limite”, acentuou, lembrando que é importante 
manter o esforço de garantir a exploração co-
mercial das novas tecnologias.

SET faz maioR 
EvEnTo da 
Sua hiSTóRia
*Por roberto Perrone, editor
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O Congresso SET 2009 teve seu planejamento estratégico e de 
controle realizado pela diretoria da SET. Confira:

Liliana Nakonechnyj – Presidente
Olímpio Franco – Vice Presidente

Carlos Nazareth - Diretor de Ensino 
Daniela Souza - Diretor de Eventos
João Braz - Diretor de Marketing
Raymundo Barros - Diretor de Tecnologia

Anna Lúcia - Secretária Executiva
Euzebio Tresse - Consultor Técnico

José Munhoz – Diretor Executivo

a equipe de planejamento

Patrocinadores

O Congresso SET 2009 foi um sucesso. Muita gente trabalhou 
duro para que ele acontecesse. E é fundamental ter parceiros 
sempre prontos a colaborar. Sem eles, certamente o evento 
não se realizaria. Veja quais foram as empresas patrocinadoras 
que ajudaram a tornar realidade mais este evento.

Ouro Brasvideo, Globosat, Grass Valley, 
Harris, ideal Antenas, Linear, Panasonic, 
rede Globo, rede record, rede TV, 
SBT, Sony , Subway, Videodata.

Prata HXD, Screen Service, Unisat, 
Victor do Brasil/APc

Bronze Sennheiser

Apoio Institucional Senac/SP

SS eventos & fotos
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O Congresso SET 2009 
teve um dia adicional re-
lativamente às edições 

anteriores e  apresentou um 
nível ímpar de conteúdo 
técnico,  com profundidade 
e  abrangência  não  atingidos 
em outros congressos da área, 

nem mesmo os congêneres que 
ocorrem em outros países. Jun-

tou o compartilhamento de expe-
riências com a discussão sobre 

novos caminhos tecnoló-
gicos, aspectos técnicos 
com aspectos estratégi-
cos e de mercado. 

Por exemplo, a TV 
digital, um dos as-

suntos âncora do SET 2009, foi amplamente dis-
cutida, com depoimentos práticos dos profissio-
nais que já colocaram para funcionar sistemas 
de produção de alta definição, adaptaram suas 
plantas exibidoras e colocaram no ar sistemas 
de transmissão. Os desafios que começam a ser 
enfrentados agora e a busca por soluções mais 
eficazes para sua interiorização foram debatidos 
por emissoras e indústria.  Na área de consu-
mo,  nova em nosso evento, foi  apresentada a 
evolução dos produtos, que se multiplicam para 
o benefício do telespectador. 

Desde a captação, passando pelo processamen-
to e chegando à distribuição de conteúdo audio-
visual, nenhuma etapa da cadeia foi esquecida. 
As tecnologias  de ponta  estiveram todas pre-
sentes, como por exemplo o 3D. A convergência 
digital foi tema de debates extremamente atu-

ais. Além da tradicional participação de profis-
sionais das emissoras, produtoras, das opera-
doras de telecomunicações e da indústria,   a 
contribuição da academia foi marcante, não só 
por meio do Seminário Acadêmico-Científico, 
mas por sua  participação ao longo de várias 
sessões e do workshop de Ginga, ministrado 
por seus criadores. 

A  presença internacional foi marcante, com 
participantes da maioria dos países da América 
do Sul. E, se em 2009 nosso congresso galgou 
mais um patamar na escala de excelência, isso 
se deve ao esforço voluntário dos profissionais 
que se dispuseram a organizá-lo e a atuar como 
moderadores e palestrantes. É com orgulho que 
agradeço e parabenizo a todos, em nome da SET. 

*Liliana nakonechnyj é presidente da SET

PROFUNDIDADE E ABRANGêNCIA 

CONGRESSO SET
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*Liliana nakonechnyj

Nossa indústria passa por grandes trans-
formações e o Congresso da SET em 
2009 forneceu aos sócios e partici-

pantes respostas consistentes para as muitas 
questões que afligem os engenheiros da radio-
difusão em meio a esse cenário de mudanças 
e convergência tecnológica. Em 2009, as mu-
danças introduzidas no programa do congresso 
permitiram ampliar a abrangência dos conteú-
dos discutidos como também a profundidade 
com a qual os assuntos foram tratados. 
Grande responsável pelo sucesso foi a pro-
posta da presidência da SET de iniciar o con-
gresso com um dia de antecedência permitin-
do programar e realizar um número recorde 
de painéis e palestras, além da inclusão do 
tracking acadêmico cientifico e a estréia dos 
tutoriais. De terça a sexta-feira foram 47 pai-
néis e mais de 150 palestrantes cobrindo pra-
ticamente todos os principais assuntos de alta 
relevância estratégica para a nossa indústria. 
O início do congresso na terça-feira permitiu 
também que os participantes pudessem pro-
gramar melhor as palestras que desejavam 
assistir, pois os “trackings” por assunto foram 

melhor distribuídos na grade de programação. 
Ficou melhor também a agenda de visitas aos 
exibidores durante o período de funcionamen-
to da feira. Outro indicador do sucesso do 
nosso evento foi a expressiva participação de 
palestrantes estrangeiros e a presença da de-
legação latino-americana que cresce a cada 
ano. Com a adoção do padrão Nipo-Brasileiro 
de TV digital pelos principais paises da Améri-
ca Latina temos uma grande oportunidade de 
transformar nosso congresso em um evento 
internacional. Qualidade não nos falta!
O sucesso da SET e dos nossos eventos de-
pende fundamentalmente da ação voluntária 
dos sócios e da diretoria, que dedicam parte 
do tempo trabalhando pelo bem da indústria 
da radiodifusão. Muito importante também o 
comprometimento da equipe fixa de colabora-
dores da SET, que realizou um trabalho excep-
cional na gestão do evento.
Como diretor de Tecnologia e responsável pelo 
conteúdo técnico do congresso tenho que res-
saltar o brilhante trabalho realizado pelos coorde-
nadores e moderadores dos 47 painéis. Aceitar 
a moderação de um painel no Congresso é uma 

demonstração de comprometimento com algo 
muito maior do que nossas empresas e nossos 
empregos; é um compromisso com o desenvol-
vimento da indústria como um todo e uma prova 
de cidadania e caráter solidário. Ser moderador 
de um painel é também um reconhecimento dos 
colegas da indústria ao talento e competência de 
cada um que aceitou esse desafio.
Para o ano que vem temos que persistir com 
esse processo de melhorias contínuas e os 
principais desafios são:
• Buscar a internacionalização do Congresso 

com temas e palestrantes que atraiam a aten-
ção de participantes de toda a América Latina; 

• Fechar a grade de programação com a 
confirmação dos palestrantes com maior 
antecedência, permitindo uma melhor di-
vulgação do evento; 

• Ampliar o intercambio com a universidade 
fortalecendo o tracking acadêmico cientifico;

• Promover um maior número de tutoriais 
hands-on com parceiros da indústria e uni-
versidades. 

*Raymundo é diretor de Tecnologia da SET

*Por raymundo Barros
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CONGRESSO ACADEmIA

A inclusão do seminário Acadêmico 
Científico no Congresso SET 2009 
se mostrou novamente uma decisão 

amplamente positiva. Foram 16 painéis no 
último dia do evento que trouxeram inú-
meras novidades. A contribuição dos pes-
quisadores e profissionais do mundo da 
TV que compartilharam suas descobertas 
e seus trabalhos com o público de profis-
sionais da TV brasileira é essencial para 
o desenvolvimento do setor. Ocorreram 
apresentações em diferentes áreas dentro 
do mercado de TV, por isso cada congres-
sista se mostrou interessado e atingido por 
diferentes trabalhos. No geral, as contri-
buições foram muito boas. 
Uma das novidades foram os trabalhos na 
área de 3D, que apresentaram avanços 
significativos com experimentos de suces-
so das equipes de pesquisadores brasilei-
ros. Além disso, profissionais e empresas 

que atuam no mercado de telecomunica-
ções mostraram aplicações de interativi-
dade em TV digital, com implementação 
dos canais de retorno. Outro aspecto rele-
vante foi a participação de profissionais de 
TV por assinatura que exibiram trabalhos 
nas áreas de DTH e CATV.
Cada apresentação trouxe uma particula-
ridade na descoberta de novas técnicas 
ou até mesmo na utilização de técnicas já 
conhecidas, mas que foram aplicadas em 
outras áreas ou de forma aprimorada. Para 
2010, a fim de aumentar mais ainda o in-
teresse dos pesquisadores, podemos fazer 
as chamadas com maior antecedência, re-
alocar os horários das apresentações ao 
longo de mais de um dia e alterar o dia das 
apresentações.

*Carlos é diretor de Ensino da SET

*Por Carlos Nazareth

DESCOBERTAS COMPARTILHADAS
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OPINIãO

VITALIDADE DO SETOR

A SET 2009 discutiu temas estraté-
gicos para o setor de radiodifusão 
brasileiro como a internacionaliza-

ção do padrão nipo-brasileiro de TV digital 
– já adotado por cinco países na América 
do Sul –, os benefícios da mobilidade e da 
interatividade, as perspectivas da digitali-
zação do rádio – na iminência de definição 
governamental –, e os desafios da conver-
gência dos meios. 

Sob a liderança da presidente Liliana Nakone-
chnyj, a SET reuniu especialistas que lançaram 
luzes sobre o futuro do setor e abordaram 
muitas das soluções tecnológicas que 
teremos à disposição. Em um perío-
do de crise internacional, os setores 
de audiovisual e de radiodifusão do 
Brasil mostraram sua vitalidade.

*daniel Slaviero é presidente abert

* Daniel Pimentel Slaviero
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Empresários, tecnólogos, engenhei-
ros, radiodifusores, comunicadores, 
curiosos... A 21ª edição do Con-

gresso SET 2009 e da feira Broadcast & 
Cable atrai cada vez mais empresas que 
lidam com suporte às tecnologias de TV 
digital e interatividade. O evento trouxe 
no eixo de suas discussões uma demanda 
cada vez maior por informação, busca por 
soluções de modelos de negócios e dis-
cussões dos radiodifusores em torno dos 
desafios da interatividade na TV digital e 
das novas plataformas que permitem a 
convergência tecnológica dos meios di-
gitais. Ou seja, percebe-se um aumen-
to da quantidade de pessoas envolvidas 
com o assunto, que buscam informações 
e contribuem para a construção do co-
nhecimento nestas áreas. Foi fácil per-
ceber que a demanda de empresas que 
desenvolvem tecnologia e produtos para 
a radiodifusão aumentou muito em com-
paração aos anos anteriores. 

Interatividade na SET 2009 
A Feira Internacional de Tecnologia em 
Equipamentos e Serviços para Engenharia 
de Televisão, Radiodifusão e Telecomuni-
cações do Congresso SET 2009 reservou 
um espaço direcionado à pesquisa e de-
senvolvimento em aplicações com inte-
ratividade demonstradas pelas empresas 
produtoras de conteúdos, fabricantes de 
conversores e universidades.  No estan-
de do Fórum SBTVD foram divulgadas as 
ações desenvolvidas e demonstrações do 
sinal digital em aparelho de TV em HD e 

*Por Guido Lemos de Souza filho, Kellyanne Alves e Deisy feitosa 
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 Aplicação TV Globo - caminho das Índias (ícone de Personagens)
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conversores de sinal digital apresentando 
conteúdos interativos implementados e 
experimentados por emissoras e empresas 
produtoras de conteúdos para TV digital. 
Além da exposição do sinal digital em dife-
rentes plataformas. 
Nas experiências com interatividade evi-
denciadas durante a Feira estava aplica-
ção Caminho das Índias, da Rede Globo, 
onde o usuário acessa informações sobre 
a novela, como: capítulos, fotos, resumo 
de cenas, acesso a produtos usados pelos 
atores para compra, perfil de personagens 
e enquete. Este aplicativo foi desenvolvido 
a partir do suporte da empresa TQTVD à 
Rede Globo, na codificação nas linguagens 

NCL e Java, segundo informações de David 
Britto da TQTVD.

Outra aplicação mostrada foi o Portal 
de Interatividade do SBT, implementado 
pela emissora, também sob a consulto-
ria de codificação da TQTVD. A aplicação 
apresenta recursos como: Notícias, Não 
Percam, Enquetes e Promoção. A Rede 
Record, por sua vez, desenvolveu um 
aplicativo para o reality show A Fazen-
da, cujos recursos permitem o acesso a 
informações diárias das ações dos parti-
cipantes, o perfil de cada participante e 
enquetes. Todas as aplicações demons-
tradas foram transmitidas por meio do 
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Aplicação da rede record – A fazenda (ícone enquete)

sinal do ar que as próprias emissoras 
estavam enviando no momento da Feira. 
“No estande onde demonstrávamos os 
aplicativos de cada emissora, estávamos 
divulgando o nosso produto ‘carro-chefe’ 
que é o AstroTV, um middleware baseado 
na norma Ginga”, destaca David Britto, 
da empresa TQTVD.

A empresa HXD demonstrou duas das 
principais aplicações que implementou: 
a Turma da Mônica, parceria com a em-
presa Maurício de Sousa Produções, onde 
o usuário tem a oportunidade de acessar 
recursos que permitem ler o gibi, escu-
tar histórias em quadrinhos e participar 
de brincadeiras e jogos com os persona-
gens da turma da Mônica, como mostra  
a foto abaixo. 

A segunda aplicação foi desenvolvida pela 
empresa HXD para a Caixa Econômica Fe-
deral e contém funções bancárias, como o 
acesso à conta, permitindo a movimenta-
ção bancária, simulação de empréstimos 
e informações sobre as agências. O inte-
resse e mobilização no desenvolvimento 
de conteúdos com interatividade já é uma 
realidade no mercado de radiodifusão bra-
sileiro e foi um dos aspectos que mais se 
destacou durante a realização da Feira In-
ternacional de Tecnologia em Equipamen-
tos e Serviços para Engenharia de Televi-
são, Radiodifusão e Telecomunicações do 
Congresso SET 2009.       
No estande focado em P&D, o Telemídia 
– Laboratório de Sistemas Multimídia da 
PUC-Rio - demonstrou as duas maneiras 
de realizar a integração de dispositivos 
móveis com receptores de televisão digi-
tal para execução de aplicações interati-
vas: a passiva e a ativa. Nas aplicações 
que utilizam dispositivos passivamente, o 
código NCL sinaliza que um determinado 
nó (conteúdo) de mídia deve ser exibido 
no dispositivo associado ao receptor de 
televisão (um celular, por exemplo), mas 
todo o processamento de decodificação 
da mídia é feito do lado do receptor. O 
dispositivo fica recebendo apenas a infor-
mação já processada e a exibe, por meio 
de áudio ou vídeo. Uma aplicação que 
exemplificou o uso dessa funcionalidade 
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Aplicação do SBT – Portal de interatividade (ícone notícias)
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foi o “Jogo da Velha”. Nesta aplicação, os 
usuários conectados com celular rece-
biam as telas atualizadas da aplicação e 
podiam visualizar e interagir com o jogo, 
todos recebendo o mesmo fluxo. Já no 
caso da versão ativa da interação dos ce-
lulares com os receptores Ginga, a apli-
cação designa uma parte do código para 
ser executada no dispositivo que deve ter 
suporte à execução das aplicações Gin-

ga. O celular, neste caso, precisa ter uma 
implementação do middleware, sendo por 
isso “ativo”. Neste cenário, cada disposi-
tivo individualmente executa a porção da 
aplicação que lhe é delegada de maneira 
independente dos outros dispositivos. 

Ainda no estande de P&D, o Lavid – La-
boratório de Aplicação de Vídeo Digital da 
Universidade Federal da Paraíba também 
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demonstrou aplicações Ginga. Foram mos-
tradas aplicações de educação, telejorna-
lismo e jogos com soluções inusitadas de 
uso da interatividade. Uma das novidades 
para a aplicação de jogos foi a apresen-
tação de um protótipo de controle remoto 
com um sensor que capta os movimen-
tos do usuário, com objetivo de facilitar 
a usabilidade e dinâmica da interação. 
Uma das aplicações demonstradas se ba-
seou no conceito de vídeo jogos, propondo 
aspectos que estimulam as disputas dos 
usuários no contexto de realidade amplia-
da e simulada. Para isso, foi integrado ao 

receptor de televisão um controle remoto 
com sensor acelerômetro, o Sun Spot. 
A aplicação de telejornalismo mostrou 
dois recursos interativos, o primeiro foi um 
quadro para o programa onde pessoas que 
têm familiares desaparecidos têm a opor-
tunidade de divulgar fotos e informações 
sobre eles. A segunda aplicação contou 
com um recurso onde as pessoas enviam 
mensagens e sugestões para o telejornal. 
Para a área de educação, foi apresentada 
uma aplicação desenvolvida no contexto 
do projeto BEACON (http://www.beacon-
dtt.com), que explora educação a distância 

Aplicação Quebra-cabeça.

Aplicação Turma da Mônica (ícone ler gibi)
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direcionada aos jovens do ensino médio 
que estão em processo de preparação 
para o vestibular.
Mais que uma feira empresarial, a Broad-
cast & Cable mostrou-se uma excelente 
possibilidade de as companhias de radio-
difusão acompanharem in loco pesquisas 
de ponta que estão sendo desenvolvidas 
na academia e abrir portas para a inte-
gração entre mercado e universidade. “O 
momento agora é de se desenvolver novas 
tecnologias, aproveitando que já existem 
outras tendências se estabelecendo no 
mercado, como TV3D, integração com am-
bientes multimídia e distribuídos”, apontou 
Carlos Eduardo Batista, doutorando da PUC 
(Telemídia) e expositor da feira.  Os pes-
quisadores do Lavid (UFPB), em parceria 
com os pesquisadores do Telemídia (PUC), 
ofereceram a um grupo de participantes 
do congresso uma oficina sobre o midd-
leware Ginga. Na oficina, foi apresentada 
a segunda versão do Open Ginga (Ginga 
em código aberto) já com a implementação 
do Java DTV, que democratiza o acesso a 
tecnologia Ginga-J. 

Mural das Discussões 
No cenário das discussões propostas du-
rante o Congresso SET 2009, estiveram 
presentes nos debates as principais temá-
ticas que instigam e inquietam os radio-
difusores e pesquisadores que trabalham 
com TV digital, convergência, interativida-
de e modelo de negócio.  Martin Bonato, 
da empresa Brasvideo, participou do pai-
nel “Jornalismo: Estudo de Casos: Novos 
workflows”. Em sua fala tratou de novas 
dinâmicas e mudanças operacionais no 
trabalho do jornalista com a TV digital. Ele 
apresentou softwares que podem ser ad-
ministrados por jornalistas, que permitem 
decupagem em baixa-resolução, edição 
em alta resolução e arquivos near-line, 
que proporcionam um acesso maior e cus-
to baixo; softwares que possuem recur-
sos como Ingest simultâneo de múltiplos 
canais, gravação simultânea de múltiplos 
dispositivos, interface gráfica web, contro-
le de matrizes externas e gravação. Tais 
recursos permitem a visualização direta do 
computador do jornalista, edição em corte 
seco e criação, inclusão de metadados, in-

CONGRESSO SET • CONvERGêNCIA
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formação de arquivo e publicação em alta 
resolução. 
Rafael Pereira, da Globo.com falou do 
Omneon Media Gride & Final CUT Pro 
(near-line), que permite edição em alta 
resolução, edição de forma colaborativa, 
segurança total devido à tecnologia de ré-
plica e Content Servers, que fornecem ao 

cliente a localização do doc original (Con-
tent Directors). Enquanto no Easy CUT- Viz 
RT quanto maior a quantidade do sistema, 
maior a banda. A edição pode ser feita di-
reta no PC do jornalista, possui um baixo 
custo por licença, possibilita uma edição 
de corte seco e efeitos básicos de vídeo, 
inclusão de voice over direto do PC do jor-

Aplicação Jogo de futebol.
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nalista, exportação de EDL para Final CUT 
e adição de metadados.
Na estrutura peer to peer (P2P) a intenção 
é aproveitar a conectividade dos vizinhos. 
Para Pereira, os desafios de distribuir ví-
deos em larga escala envolvem escalabi-
lidade, tolerância às falhas e o consumo 
de recursos. 
Já Reinaldo Fagundes, da Labone System 
S/A, no painel “Internet: Consumo de víde-
os da Internet, tendências e tecnologias” 
tratou da “experiência satisfatória” do en-
coding. Segundo ele os codec’s mais uti-
lizados para vídeo web hoje são: Windows 
Media 9 e VC – 1 On2 vP6/Sorenson e para 
mobile: L263/3GPP(150 kbps) e H264(150 
kbps). De acordo com ele, o H.264 conso-
lidou-se recentemente como opção natural 
para os meios interativos e existem deze-
nas de softwares encoders H.264, com di-
ferentes capacidades. Fagundes defendeu 
que o ambiente social maximiza a experi-
ência de consumo de mídia e citou algu-
mas “métricas internas/ métricas sociais” 

CONGRESSO SET • CONvERGêNCIA
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existentes como: medição da audiência, 
duração e tempo de exibição. Por meio de 
“editores”, os administradores conseguem 
identificar os vídeos mais acessados nas 
redes sociais.
Tiago Ramazzini, do provedor “Terra, no 
painel “Convergência: Plataformas Tec-
nológicas para Broadband TV” deu enfo-
que aos projetos do grupo, que utilizam o 
conceito de Redes Sociais, e à parceria 
com a empresa Samsung. A empresa fi-
nancia uma proposta do Terra que ideali-
za uma rede entre pessoas, ferramentas 
sociais (fotologs, facebooks, videologs) 
e telas. Ramazzini demonstrou alguns 
projetos e produtos, como o Portal Ter-
ra, que dá espaço ao usuário-repórter e 
o Terra TV, carro-chefe da empresa, que 
oferece vídeos e uma plataforma sonora 
em que onde o usuário pode baixar mú-
sicas. Ele ainda citou o Media Boss, que 
oferece acesso gratuito de conteúdos 
nas telas de elevador. O Terra é um dos 
provedores de conteúdo para a TV da Sa-
msung, que pode ser conectada direto à 
internet. Dentre as principais vantagens 
do provedor estão: novos widgets, inte-
ratividade, conteúdos (últimas notícias e 
previsão do tempo), interface/navegação 

fácil e intuitiva o fornecimento gratuito de 
conteúdos. Ramazzini informou que até 
dezembro deste ano o Terra concluirá um 
novo modelo de negócios para o provedor 
e para o desenvolvimento de audiência 
dentro dos widgets.  
Ainda neste painel, Marcelo Azambuja, da 
Globo.com, falou da Broadband TV e da 
importância dos widgets - componentes 
que podem ser levados de um site para 
serem colocados em outros espaços, como 
em uma rede social, por exemplo. Tais 
links inseridos se tornam janelas abertas 
para outras ferramentas. “É importante 
massificar quando tiver alguma aplicação 
que justifique a interação. Porque talvez o 
telespectador não queira se dar ao luxo de 
apertar o botão para saber se existe wid-
get”, alertou Azambuja. Ele lembrou que vi-
vemos numa época de disputa de atenção 
do usuário (com a sobreposição da utiliza-
ção das mídias), sendo, por isso, necessá-
rio se construir modelos estratégicos para 
atrair a atenção do público. Ele ressaltou a 
importância da inclusão de redes sem fio 
para que a internet possa ser incluída na 
TV e informou que 98% dos usuários da 
internet têm Adobe Flash Player instalado 
em seus PC’s.

Em busca de um 
modelo de negócio...
No painel “O Futuro da Mídia”, media-
do por Roberto Franco (SET/SBT), foram 
apontados aspectos relevantes na era di-
gital como emergência, convergência, di-
vergência e até submergência de meios. 
Ele observou que a tendência é obter um 
mercado fragmentado, de acesso simpli-
ficado, seguindo o modelo A3 (anything, 
anywhere e anytime) e forecasts de novas 
tecnologias. Franco citou duas pesquisas: 
uma da Fundação Getúlio Vargas, que in-
dica que o Brasil possui 40 milhões de 
PC’s, e outra do Ibope Nielsen, constatan-
do que 44,5 milhões de brasileiros têm 
acesso à internet.
No mesmo painel, Alexandre Annenberg, 
presidente da Associação Brasileira de 
TV por Assinatura (ABTA), observou que o 
“telespectador/usuário/assinante” é quem 
define os caminhos que serão traçados, 
“antes era uma massa ‘amorfa’, nós des-
conhecíamos o telespectador como indi-
víduo.” Conforme o presidente, a conver-
gência traz a interatividade, o que torna 
“mais intensa” a relação entre o fornece-
dor de serviço e o usuário. Mas Annenberg 

Aplicação Lavid – Ping Pong espacial
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ressaltou que o modelo de convergência 
precisa seguir novos princípios, como 
a universalização da banda larga (que 
acredita ser o instrumento que permitirá 
o Brasil dar um grande salto). Para ele, 
a riqueza da convergência deve ser vista 
através de várias plataformas, não signi-
ficando que uma vai prevalecer à outra. 
Ele avaliou que a relação de multiplicidade 
envolve multiusuários e multiplataformas 
e, por isso, é importante para obtenção de 
conteúdos disponíveis.
Ainda nesta mesa de discussão, Antônio 
Carlos Valente, presidente da TeleBrasil, 
retratou “A convergência e o futuro da mí-
dia”. Ele informou que a empresa TeleBra-
sil atualmente possui um investimento de 
12,3 bilhões de Euros em P&D, quando a 
receita anual é de 58 bilhões de euros. Ele 
divulgou a pesquisa “Geração interativa 
Ibero-América”, realizada pela Fundação 
Telefônica em parceria com a Universida-

de Navarra (Espanha), entre 2007 e 2008 
(www.educarede.com.br), para identificar 
as características que configuram a gera-
ção interativa no Brasil e em outros seis 
países da América Latina. A pesquisa con-
cluiu que no Brasil há maior penetração de 
acesso à internet em casa, menor pene-
tração de acesso à TV a Cabo, preferência 
pela TV em comparação a videogames e 
que a internet é a maior concorrente da 
TV. Segundo a pesquisa, quase metade 
dos adolescentes (46%) declararam que 
assistem TV mais de 2h por dia, durante 
todos os dias da semana. No Brasil, leia-se 
São Paulo, porque o recorte da pesquisa 
foi feito em São Paulo, navegar pela in-
ternet supera assistir TV. “A tendência de 
consumo da mídia coloca o cliente no co-
mando, acessando conteúdo”, ressaltou 
Valente. Ele informou que as Redes IP de 
alta capacidade são as mais preparadas 
para a convergência tecnológica, porém 

necessitam de grandes investimentos, que 
têm de ser rentabilizados, tais como: novas 
fontes de receitas - modelo de distribuição 
de conteúdos multiplataformas, alianças 
entre provedores de conteúdos e de ser-
viços, liberdade nos modelos de negócio, 
estimulando massificação dos serviços, e 
flexibilidade regulatória. 
O presidente da Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), 
Daniel Pimentel Slaveiro, observou que 
74% da audiência do Brasil estão em ca-
nais abertos e que o Broadcast continuará 
sendo relevante como veículo de comuni-
cação de massa, sendo que será a Internet 
a plataforma por onde passarão vários ser-
viços. “No futuro da mídia há mais oportu-
nidade do que risco”, assegurou.
Luiz Lara, presidente da Abap (Associação 
Brasileira de Agências de Publicidade), 
citou a frase de Henry James, que diz: 
‘Quem converge é o consumidor’. Segun-
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do Lara, o consumidor consome cada mí-
dia de forma diferente e ele não compra 
somente tecnologia, mas entretenimento, 
produtos, e outros serviços. “Nós somos 
multimídia e multiantenados. Nós somos 
atores em cena aberta, porque nós pode-
remos fazer conteúdos de forma diferen-
ciada”, observou.  
Em seu discurso, por sua vez, Walter Vieira 
Ceneviva, vice-presidente da Band, refor-
çou que o one seg está em terminais mó-
veis e é um segmento individual totalmen-
te gratuito. Segundo ele, o consumo de TV 
é crescente tanto em quantidade quanto 
em tempo, sendo assim, o importante é 
“assegurar que o Brasil seja um player na 
produção de conteúdos e determine a dis-
tribuição desses conteúdos”. 

Interatividade e as 
Novas Oportunidades
O painel “Interatividade: Aplicações Inte-
rativas. Novas Oportunidades”, mediado 

por Carlos Fini, da SET e TV Globo,  mos-
trou perspectivas e aspectos técnicos da 
interatividade, convergência de mídias e 
interação entre dispositivos. Toshihiko 
Yamakami, da empresa Access, discor-
reu sobre a integração de dispositivos 
com o mundo real, a oportunidade de 
novos negócios e a customização do 
serviço. Para ele, o usuário quer mais 
opções e ser mais livre para navegar por 
cada canal, sendo importante, por isso, 
a projeção do acesso facilitado. “Um cli-
que fácil que motiva as pessoas de uma 
forma conveniente, principalmente no 
Japão, um mercado enorme a ser ex-
plorado”, sugeriu. O expositor defendeu 
uma melhor combinação das tecnologias 
de interatividade para que todos sejam 
beneficiados, tanto empresas como te-
lespectadores. O importante, segundo 
ele, é interagir, seja com “uma máquina 
que vende Coca-Cola, interagir entre da-
dos, com pessoas” e que cada vez mais 

surjam novas tecnologias para integra-
ção, a ponto de se considerar 100% 
dos telefones celulares disponíveis em 
serviços. Para Yamakami, tudo isso gera 
“oportunidade de novos negócios”, en-
tretanto, ele lembrou que interatividade 
requer algumas restrições, como segu-
rança e privacidade do usuário final. “O 
broadcasting digital vai cobrir muitas mí-
dias cruzadas e integradas.” 
O engenheiro Salustiano Fagundes, da 
HXD Interactive TV, em sua exposição, 
no mesmo painel, ponderou os aspectos 
técnicos da exibição da interatividade, 
convergência de mídia e os modelos 
de uso de interatividade propostos para 
as emissoras. Segundo ele, novos há-
bitos de consumo são criados e surge 
uma geração que consome vários tipos 
de mídias simultâneas, o que Fagun-
des denominou de “multivergentes”. Ele 
apontou para importância de as empre-
sas correrem atrás das tendências do 

Aplicativo Lavid – Teste de conhecimento
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mercado. “O mercado se auto-regula, 
se não corremos atrás. É momento de 
agregar novos players para o fortale-
cimento do ecossistema. Estamos no 
momento de fazermos experimentos”,  
assinalou Salustiano.

Para concluir...
O middleware Ginga está consolidado 
como um padrão brasileiro. Algumas em-
presas estão anunciando para o fim des-
te ano ou primeiro semestre do ano que 
vem o início das vendas de produtos com 
o middleware Ginga embarcado. Para 
tanto, falta o fechamento do trabalho de 
padronização que ainda não foi concluí-
do. Além do fechamento e publicação do 
texto final da norma Ginga, os especia-
listas do Fórum também trabalham na 
definição de testes de conformidade. A 
definição de testes padronizados é im-
portante para evitar que o consumidor 
adquira produtos que não implementam 
as funcionalidades essenciais previstas 
no padrão. Não basta colocar o produto 
à disposição do mercado e dizer que o 
produto é Ginga, ele tem que realmente 
obedecer ao que está previsto na norma, 
oferecendo suporte a todas as aplica-
ções desenvolvidas e transmitidas pelos 
radiodifusores. Mas o que recebe aten-
ção especial nas discussões é o modelo 
de negócio para TV digital, sendo uma 
grande preocupação para os radiodifu-
sores, principalmente na questão entre a 
necessidade de manter a oferta de dis-
tribuição de conteúdos na TV aberta e 
gratuita e o custo de produção de conte-
údos com interatividade e, futuramente 
com a multiprogramação. Busca-se uma 
equiparação e sustentação dos gastos e 
ganhos de produção com a publicidade 
que, no modelo atual, ampara a gratui-
dade do acesso e os lucros na receita do 
mercado de radiodifusão. 

* Guido Lemos de Souza filho- coordenador do 

Laboratório de aplicações em vídeo digital (La-

vid) da ufPB e membro do fórum do SBTvd

Kellyanne alves- jornalista e mestranda em Tv 

digital pela unesp-faac

deisy feitosa- jornalista e mestranda em Tv di-

gital pela unesp-faac

Durante a feira foi feito o lançamen-
to do livro “Programando em NCL 
3.0”, de autoria dos professores 

Luiz Fernando Gomes Soares e Simone 
Diniz Junqueira Barbosa, publicado pela 
Editora Campus-Elsevier. O livro é um do-
cumento que serve de base para todos 
os interessados em aprender a progra-
mar usando a linguagem NCL, uma lin-
guagem declarativa nova que faz parte 
do padrão Ginga. Aqueles que trabalham 
com o assunto até agora tinham tutoriais, 
documentos acessíveis por meio de inter-
net e documentos científicos, mas agora 
têm um livro com uma linguagem mais 
didática que ajuda bastante no processo 
de aprendizagem e disseminação desta 
nova tecnologia. 
Segundo o professor Luiz Fernando So-
ares, o livro fala da linguagem (NCL) que 
representa a democratização na produ-
ção de conteúdos, porque não exige 
que o desenvolvedor de aplicações seja 
um especialista. O livro desmistifica o 
uso da linguagem para a produção de 
aplicativos para te-
levisão, mostrando 
que é muito fácil 
de ser utilizada por 
não especialistas. A 
maior vantagem é 
que o NCL permite 
o exercício da inclu-
são digital e social, 
onde as pessoas, 
inclusive aquelas de 
baixa renda, podem 
desenvolver seu 
próprio conteúdo. 
“Você pode desen-
volver aplicações 
sem precisar ser um 
engenheiro de sof-
tware, sem precisar 
ser um grande web 
designer ou produtor 
de conteúdo. É uma 
linguagem declarati-
va, de alto nível de 
abstração, bastante 
acessível. É quase 
como se você esti-
vesse escrevendo o 
que deseja de uma 

apresentação na sua linguagem natu-
ral”, salientou o professor Luiz Fernan-
do Soares. 
Soares anunciou em sua palestra no 
congresso que existem recursos especí-
ficos para construção de conteúdos co-
laborativos para que se possa utilizar o 
NCL em comunidades, quer seja para o 
desenvolvimento dessas aplicações, quer 
seja para o consumo dessas aplicações 
em ambientes distribuídos e de cunho 
social. “A rede social pode ter abrangên-
cia muito pequena que pode ser dentro 
da própria casa. Os próprios familiares, 
por exemplo, podem interagir por meio 
do mesmo programa de TV, sugerir seu 
sistema de recomendação e até fazer 
atividades lúdicas em comum. Isso pode 
ser expandido exatamente para uma co-
munidade maior que formaria as Redes 
Sociais. O que a gente vem mostrar nes-
sa feira é que com o uso de múltiplos dis-
positivos de exibição isso é perfeitamente 
é viável e o Ginga é o único que provê 
isso”, declarou o professor.

Lançamento
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Q
uem esteve em São Paulo entre os 
dias 25 e 28 de agosto deste ano 
no Congresso anual da SET junto 

com a feira Broadcast & Cable pode verificar 
produtos em funcionamento que acabaram 
com essa visão negativista de curto prazo. 
Eu mesmo testei o Ginga, usando o canal de 
retorno em estande da feira. Quem se inte-
ressa em desenvolver aplicativos para a inte-
ratividade teve um dia de aula prática cujos 
professores são os “pais” do Ginga. Quem 
prefere estudar com mais detalhes teve lan-
çamento de livro que ensina de forma sim-
ples como desenvolver os aplicativos (os CDs 
vinham com o livro); quem comprou o livro 
no primeiro dia, estudou e teve dúvidas, pode 
tirá-las com o autor no dia seguinte, porque 
ele estava na feira para isso (1). 

No estande do fórum era possível comprar 
conversores com descontos de 20% para 
os sócios da SET (atualizados com suas 
obrigações estatutárias). Na feira, para 
achar conteúdo em SD tinha que procurar 
com lupa. Dois fatores preocupavam os 
organizadores do congresso/feira: a crise 
financeira mundial provocada pela má ges-
tão dos principais bancos americanos e a 
gripe suína. Nenhum dos dois apareceu por 
lá. A grade do congresso ganhou mais um 
dia e mais uma sala; a feira não conseguiu 
contemplar todos os interessados que de-
sejavam expor seus produtos e serviços. 

Então, a história acabou; tem que ser in-

ventada outra novela, que se for positivista, 

terá grande audiência.

Até na abertura oficial do evento houve ino-

vação. Um profissional de comunicação foi o 

mestre de cerimônias o que deixou a diretoria 

e componentes da mesa mais à vontade para 

exporem suas idéias quanto ao futuro da nova 

mídia que nasce: TV digital grátis.

Referindo-se à grade de programação, o 

vice-presidente da SET, Olímpio José Fanco, 

foi muito feliz quando disse: “está difícil esco-

lher uma sala para entrar”; assino embaixo. 
Mantendo uma longa parceria, realizou-se 

também, no mesmo pavilhão, a FIICAV (Feira 

Internacional da Indústria do Cinema e Áudio 

Visual); é mais um belo exemplo de conver-

gência das mídias.

Estreou muito bem a nova diretoria de tecnolo-

gia, liderada pelo Raymundo Barros, mas com 

uma contribuição fantástica do seu comitê (2). 

Acabou com os sinais de desigualdade e colo-

cou à disposição do público um conteúdo que 

cobriu todas as atividades necessárias para 

colocar no ar um programa full HD, gravado 

ou ao vivo; mas somente isso não bastava. 

Precisava lembrar que a TV digital continua 

sendo uma atividade privada onde o estado 

complementa muito bem com uma programa-

ção diferenciada. 

Surgiram então os painéis para se discutir “TV 
digital grátis – que negócio é esse?”. Nosso 
sistema de TV digital é reconhecido até pelos 
japoneses, como o melhor do mundo; robus-
tez e a prova do futuro são as duas principais 
características que o premiaram com esse 
título. 

Pensando grande Peru e Argentina já adota-
ram o nosso sistema (3). Os testes e medidas 
realizados em Cuba também foram explicados 
em painel que tratou de avaliação objetiva do 
ISDB-TB. A grade contemplou o cenário La-
tino- americano com um painel coordenado 
pelo Morris Arditt (4) e Olímpio José Franco 
no qual o Luis Silva, da Chile Vision discor-
reu sobre o pleito dos radio difusores chilenos 
quanto à nova lei em discussão no Congresso. 
Falaram representantes do Paraguai, Bolívia, 
Equador e Colômbia. Marcelo Martins deu um 
depoimento da experiência das implantações 
no país, sob o ponto de vista, da Century, que 
é um dos fabricantes de receptores. Esse foi 
um Painel muito proveitoso com perguntas 
dos visitantes estrangeiros.

Analisando o congresso com mais detalhes, 
podemos vê-lo sob dois aspectos: tempo e 
conteúdo. Quanto ao tempo, ele esqueceu o 
passado e focou no presente/futuro. Por que 
presente e futuro? Como o background era a 
TV digital em UHF, livre, aberta e grátis, preci-
savam ser contempladas todas as fases ne-

*Por euzébio Tresse

A HISTóRIA ACABOU, MAS FICOU 
UMA PERGUNTA NO AR
Não tem interatividade, o Ginga não aparece, falta som multicanal (surround 5 .1), não posso 
usar meu Home Theater, falta conteúdo em full HD e o preço dos produtos está alto . Essas 
são as principais críticas que se ouvia sobre a nossa TV digital, livre, aberta e grátis . 
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cessárias para ter um programa no ar, gravado 
ou ao vivo, ou seja, produção, pós-produção, 
transmissão, distribuição para outras mídias; 
mas agora com um novo componente: intera-
tividade. Na tecnologia analógica, a TV aberta 
era somente áudio e vídeo; na digital os dois 
continuam existindo, mas aparece um tercei-
ro: dados; são eles que vão mudar o modelo 
de negócio da TV digital e estavam na grade 
camuflados nos subtítulos Ginga, middleware 
e interatividade. 

O futuro estava espalhado sob a forma de:
• 3D TV - TV em três dimensões.
• UHDTV (Ultra High Definition TV) que é 

a nossa full HD (1920 x 1080 pixels) 
multiplicada por 16, ou seja, da ordem 
de 32 milhões de pixels e áudio 22.2.

• Mídias competidoras como IPTV, Bro-
adband TV, Cinema Digital etc.

• Compartilhamento do espectro que é 
finito e os concorrentes só crescem.

• Algumas ferramentas especiais como 
SOA (Service-Oriented Architecture) 
(computing) usando representação 
em MPEG-21 (5) e Cloud Computing.

• E, talvez, o mais importante: pesqui-
sa e desenvolvimento, no Brasil e no 
Japão, para suportar as inovações 
tecnológicas que chegam quase dia-
riamente.

Quanto ao conteúdo apareceu também uma 
novidade: Games via interatividade. Já se pode 
jogar Tetris na TV digital. Broadband TV, ou 
banda larga e TV no mesmo aparelho (televisor, 
claro) estava sendo mostrado. Foi o resultado 
da parceria entre Samsung (o televisor vem 
com o aplicativo) e o Portal Terra. Esse assun-
to foi tema de dois painéis e ambas as salas 
estavam lotadas. Não é mais visível a fronteira 
entre profissional e consumo. Televisores, câ-
meras full HD, games, lente com zoom ótico 
de 100x e estabilizada, servidores a prova de 
falhas, infraestrutura completa em 3 Gbps para 
produzir/distribuir/gravar 1080p, LCDs com 
LEDs na back light  (chamavam a atenção pela 
espessura mínima e também melhor qualidade 
do vídeo), redes ópticas etc. Estava tudo mistu-
rado na feira deixando os visitantes confusos. 
Acabou a classificação consumo, industrial e 
profissional; só ficou o digital.

O futuro da mídia foi discutido em painel cuja 
mesa parecia divergente pela sua composi-
ção: telecomunicações, TVs pagas, TV grátis 
(com duas associações) e agências de publi-
cidade. No final, o que se viu foi a convergên-
cia nos negócios onde parece que o papel de 
integrador ficará com as agências de publici-
dade. Quanto mais regulamentar, pior; quanto 
mais informar, melhor.

Agora somando tudo, ou seja, estratégico, 
operacional, presente, futuro, conteúdo, pa-
lestras e feira foi possível destacar os seguin-
tes pontos:

• Storage (armazenamento de conteúdo) 
estava na grade e na feira; não é mais 
um problema de tecnologia, mas sim de 
gestão. Não tem saída. Tem que assumir 
algum risco de investimento porque as 
equações não fecham, principalmente 
com planta e acervo híbridos, tanto em 
formato (4:3 e 16:9), tanto em resolução 
(SD e HD), quanto em mídia (fita e pelícu-
la). Sim, ainda existem acervos em pelícu-
las. Quem não fizer as contas certamente 
vai errar.

• Mas o que dá audiência é conteúdo e 
as novidades para produzi-lo e distribuí-
lo, quer para dramaturgia, jornalismo/
esportes e interatividade, estavam na 
Broadcast & Cable: câmeras robotizadas; 
captar, mixar e ouvir áudio surround 5.1; 
sensores para 4K; toda linha de equi-
pamentos para SFN (Single Frequency 
Network – Rede de Freqüência Única) e 
Gap Filler; UM de 13 m toda preparada 
para full HD; plataformas para interativi-
dade full/1-Seg e carrosséis; vans com 
materiais especiais no revestimento in-
terno para agilizar a instalação; invasão 
da optrônica (fibra óptica) nas produções, 
distribuições e redes; telecom invadindo 
as tecnologias de STL (Studio Transmitter 
Link) para permitir novos serviços, como 
monitoração e controle remoto; equipa-
mento terminal portátil de satélite para 
transmitir banda larga na TV com veloci-
dade da ordem de 400 Kbps; a invasão 
do wireless, (no congresso e na feira); 
softwares e LEDs (Light Emitting Diode) 
chegaram na iluminação cênica; tira 

dúvidas sobre as normas do ISDB-TB; o 
porquê da polarização elíptica com 33% 
no vertical; como avaliar objetivamente 
e subjetivamente o vídeo comprimido; 
como receber a TV digital em residên-
cias, prédios e condomínios horizontais; 
a visão industrial da portabilidade e mo-
bilidade; como integrar a TV digital grátis 
nas plataformas pagas; como anda a TV 
paga pelo mundo; microondas digitais 
com baixo retardo para jornalismo/even-
tos; a experiência das redes que já ope-
ram full HD em 20 Estados; os desafios 
em traduzir para todos os brasileiros o 
significado de TV digital grátis;  a contri-
buição do nosso mundo acadêmico ten-
tando descobrir como serão os próximos 
Congressos SET, etc. Para saber mais 
visite nosso site www.set.com.br.

Mas que pergunta ficou no ar? Onde vou ver 
meu conteúdo predileto? Em qualquer lugar, a 
qualquer hora e no dispositivo mais próximo 
da nossa mão.

Referências:
- (1)Programando em NCL 3.0 de Luiz Fernando 

Gomes Soares e Simone Diniz J. Barbosa, Edi-
tora Campus, ISBN 978-85-352-3457-2. 

- 2) Foi a primeira vez que um diretor de Tecno-
logia com seu comitê mais o vice-presidente 
trabalham todos juntos na elaboração da gra-
de. Foram sete cabeças e 14 mãos gerando 
fades nas suas atividades profissionais e horas 
de lazer para produzir essa grade que pode-
ria ser aplicada em qualquer país do primeiro 
mundo.  

- (3) Quem avalia corretamente escolhe o ISDB-T.
- (4) Não gosto de citar nomes porque há sem-

pre o risco de esquecer alguém. Escolhi então 
o Morris Arditt para homenagear em nome de 
todos os outros novatos. Assim como Nero, ele 
chegou, viu e venceu. Quem lucra com a che-
gada de todos é a atividade, porque a SET é 
uma sociedade convergente.

- Quero registrar também que um palestrante 
do Congresso (Edson Moura de Souza, da TV 
Globo) e um coordenador (José Dias também 
da TV Globo) apresentaram palestras na NAB 
2009. Parabéns para eles. 

- (5) MPEG- 21 é o software da interoperabilidade.

*Tresse é consultor



Vejam aqui alguns importantes momentos do Congresso SET e da Broadcast & Cable .

Na noite do segundo dia do Congresso aconteceu o tradicional coquetel da SET com mais de 100 pessoas presentes

Maurício de Sousa

PAVILHÃO DA CHINA
Broadcast & Cable

fotos: SS eventos & fotos
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No Congresso SET de 2007, poucos 
meses antes de irem ao ar os sinais 
de TV digital no Brasil, havia um cli-

ma de apreensão em relação ao desempe-
nho das transmissões e principalmente no 
que se refere a arquitetura dos recursos de 
interatividade. As emissoras desenvolviam 
novos workflows para padronizar e agilizar 
a produção de conteúdo em alta definição 
e preparavam-se para começar a transmi-
tir no novo sistema.

Dois anos depois, é notória a satisfação 
dos produtores de conteúdo, técnicos e 
desenvolvedores do sistema, e esse oti-
mismo é exemplificado nos painéis de en-
genheiros norte-americanos, quando dei-
xaram claro, que o sistema brasileiro de TV 
digital é o melhor do mundo, em termos de 
codificação e em relação às possibilidades 
de negócios que pode gerar.

Os painéis apresentados no Congres-
so foram focados em assuntos ligados a 
transmissão, produção, armazenamento 
e gerência de conteúdos digitais, novos 
workflows para jornalismo e entretenimen-
to, TV digital, cinema digital, Rádio digital, 
gerenciamento e sistemas de TI, aplica-
ções interativas, broadband, codificação e 
transmissão.

Em painéis específicos, fabricantes de 
equipamentos, distribuidores, exibidores 
e produtores de conteúdo discutiram os 

novos paradigmas mercadológicos e as 
novas possibilidades técnicas do Cinema 
digital no Brasil.

Salas multiformatos
O novo modelo de negócios viabilizado 
pelo parque de equipamentos das sa-
las de cinema digital, as transforma não 
apenas em salas para filmes, mas para 
multiformatos de exibição, dirigidos a 
públicos segmentados e que procuram 
eventos específicos. Hoje as salas de 
cinema digital exibem shows com tec-
nologia 3D e, futuramente exibirão nos 
Estados Unidos por exemplo, as finais 
de torneios importantes de tênis, futebol 
americano e NBA. Estão previstos para o 
mercado americano os próximos lança-
mentos em 3D de filmes como “A Bela e 
a Fera” e “Toy Story 2”, além de eventos 
como o AllStar Games.

No congresso foi apresentada a tecnolo-
gia para produção de filmes 3D, inclusive 
com painéis específicos e demonstração 
das tecnologias de câmeras e exibição. 
No Brasil, foram realizados testes pela 
Rede Globo de Televisão, exibidos no pai-
nel “Cinema digital: TV Estereoscópica 3D   
da captação à casa do espectador”, com 
imagens do Carnaval do Rio de Janeiro, do 
Morro do Pão de Açúcar e da próxima no-
vela da emissora.

As pesquisas e testes em tecnologias rela-
tivas a cinema digital caminham para o es-
tabelecimento de novas vias de distribui-
ção dos conteúdos, tais como, transmissão 
via satélite e redes de fibra ótica. Uma 
experiência pioneira no Brasil foi mostra-
da pelo Prof. Eunézio Souza da Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie, trata-se 
da transmissão de um filme nacional com 
qualidade de super alta definição 4K entre 
Brasil, Estados Unidos e Japão, por meio 
de uma rede de fibra ótica de 10 Gbps. 

Com a implantação da TV digital no Brasil 
em fase adiantada e superados os princi-
pais problemas técnicos de transmissão, 
a bola da vez passa a ser a interativida-
de. As emissoras e empresas parceiras 
desenvolvem e testam aplicativos intera-
tivos baseados em Ginga. As novas fun-
cionalidades da TV digital interativa le-
varam a engenharia de televisão a outro 
patamar a partir da responsabilidade de 
desenvolvimento de softwares. Os enge-
nheiros desenvolvem aplicativos de acor-
do com as necessidades de cada produ-
ção, levando em conta todas as variantes 
como layout, codificação, publicação, 
transmissão e recepção. 

Aplicativos interativos
O Congresso apontou novos desafios 
para os engenheiros de televisão: co-

*Por Moacyr Vezzani neto 
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SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL 
é O MELHOR DO MUNDO
Opinião é de engenheiros norte-americanos 
que se apresentaram no evento
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locar no ar aplicativos interativos para 

aparelhos de televisão e para disposi-

tivos móveis. Segundo Cezar Taurion, 

gerente de Novas Tecnologias da IBM 

Brasil, “a TV é apenas um dos meios de 

entretenimento, outros dispositivos de-

verão assumir esse papel”. 

Pesquisa apresentada pelo professor Dr. 

Luiz Fernando Gomes da PUC do Rio de 

Janeiro, foi mostrado um sistema base-

ado em Ginga para dispositivos móveis 

rodando em iPhone e em Android, no qual 

a interatividade é recebida pelo sistema 

e o set-top box distribui os aplicativos 

de interatividade via bluetooth ou wi-fi 

para os aparelhos celulares compatíveis 

no ambiente. A pesquisa foi premiada 

na Alemanha justamente por possibilitar 

que várias pessoas dentro de um mesmo 

ambiente físico possam usar os recursos 

de interatividade separadamente, sem in-

fluenciar no programa exibido na televi-
são em tela cheia.

Todas essas funcionalidades serão im-
plementadas em um futuro próximo em 
televisores com recursos 3D. Segundo 
Mathew Jefferson – engenheiro da Nvi-
dia – “A TV estereoscópica é muito mais 
fácil, simples e acessível do que todo 
mundo pensa”.

Para se ter uma idéia do nível de desen-
volvimento abordado no Congresso sobre 
estereoscopia para TVs domésticas, em 
termos de produção e indústria de compo-
nentes, a LG prevê que venderá cerca de 
30 milhões de aparelhos de TV com tec-
nologia 3D e 150 milhões de óculos até 
2012. Hollywood este ano já produziu mais 
de 40 filmes em 3D.

O Congresso desse ano deixou clara al-
gumas tendências para o mercado de 
audiovisual. Se a TV é digital ela terá que 

ser interativa. Todos os painelistas que 

representavam emissoras de televisão 

apresentaram ferramentas interativas para 

serem implementadas nos programas de 

sua grade. Todas baseadas em Ginga têm 

previsão para aplicativos em dispositivos 

móveis. As emissoras de rádio aguardam 

que seja definido o sistema de transmissão 

digital e o congresso apresentou uma ten-

dência clara para um rádio digital híbrido 

baseado no sistema Iboc e DRM. Por mais 

um ano o Congresso da SET atingiu ple-

namente suas metas gerando discussão e 

aprendizado para engenheiros, técnicos e 

produtores de conteúdo audiovisual.

*moacyr vezzani é especialista em Tv digital e 

professor da universidade metodista e faculda-

des anhanguera
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O 
painel “TV Digital: SBTVD: Aspectos 
Regulatórios e Planejamento” foi dos 
mais disputados no Congresso SET 

e teve como palestrantes Edinéia Pereira 
da Costa, Fábio Fonseca e Marcelo José 
Dudeque (Ministério das Comunicações); Ara 
Apkar Minassian e Fabrício Correia de Araújo 
(ANATEL) e André Cintra (SET e ALUC). 

Sobre o preparo da 
Norma Técnica
Abordou os objetivos da norma, as princi-
pais definições, a futura utilização dos ca-
nais de 60 a 68, explicou os novos conceitos 
introduzidos com a tecnologia digital: área 
de outorga, área de prestação do serviço, 
contorno de serviço, estação reforçadora 
de sinal e estação retransmissora auxiliar, 
e mostrou novos procedimentos propostos 
para estações retransmissoras.

Sobre a situação 
do trabalho de 
reconfiguração do PBTVD
É um trabalho feito em conjunto pela Ana-
tel e pela SET, com seus consultores (André 
Cintra e Tereza Mondino), com a partici-
pação de engenheiros das emissoras e do 
Ministério das Comunicações. Todas as ca-
pitais já foram concluídas. Para São Paulo e 
Rio de Janeiro, ainda falta viabilizar alguns 
canais digitais. O Interior de São Paulo está 
todo concluído. Já foram expedidos atos da 
Anatel para as regiões de Campinas-Soro-
caba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto 

PAINEL DISCUTE  
ASPECTOS REGULATóRIOS

tou na necessidade de alteração de canais 

analógicos, principalmente nas regiões de 

Campinas e Ribeirão Preto, onde foi neces-

sário lançar mão do reuso de frequência. A 

tabela abaixo contém os dados de algumas 

regiões estudadas e quantifica os canais di-

gitais envolvidos na reconfiguração do PB-

TVD, abrangendo, também, o impacto nos 

canais analógicos. 

Balanço do painel
O painel foi muito proveitoso, pois possibilitou 

a atualização de informações referentes à re-

gulamentação e ao planejamento da TV digi-

tal, itens importantes para o desenvolvimento 

dos trabalhos dos profissionais do setor.

*Tereza é consultora (Tm Consultoria) e foi mode-

radora desse painel
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e São José dos Campos (vale do Paraíba). 

A ANATEL prepara agora as consultas refe-

rentes a Bauru e Presidente Prudente. Ainda 

será necessária a elaboração de uma consul-

ta complementar fazendo ajustes em todas 

as regiões estudadas. A região de Uberaba e 

Uberlândia,a cidade de Juiz de Fora e o Esta-

do do Paraná já foram estudados e já foram 

expedidos os respectivos atos da ANATEL.  

Próximos passos da 
reconfiguração do PBTVD
Concluir o Estado de Santa Catarina; Itabu-

na, Teixeira de Freitas e Feira de Santana.

Sobre a reconfiguração 
do PBTVD
A reconfiguração do PBTVD tem o objetivo 

de otimizar os canais de TVD, o que resul-

*Tereza Mondino
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Tabela

29

Cidade
analógico 

antigo
analógico 
excluído

analógico 
Total

analógico 
alterado

digital 
antigo

digital 
incluído

digital 
Total

município 
com canal

município 
sem canal

Total de 
municípios

Campinas-
Sorocaba 232 2 230 121 137 93 230 50 26 76

Ribeirão Preto 300 8 292 193 79 213 292 60 47 107

Santos 120 3 117 26 23 94 117 27 8 35

S.J. Rio Preto 152 0 152 52 34 118 152 43 68 111

S.J. Campos 110 2 108 9 57 51 108 30 24 54

Uberlândia 93 0 93 1 55 38 93 28 38 66

SOMA 1007 15 992 402 385 607 992 238 211 449

www.nemal .com.br 

A Nemal conta uma equipe de profi ssionais altamente qualifi cados para fazer 

a montagem e manutenção destes cabos. Dispondo de equipamentos de 

ultima geração e dez anos de experiência, o resultado não poderia ser melhor.

Pensou em cabos de camera HD, pensou Nemal.

Robustez e fl exibilidade para trazer o melhor 
da alta defi nição para a sua empresa.

Cabos de câmera HD Nemal.

vendas@nemal.com.br    fone: 55 11 5533 4452

Cabos de Fibra Óptica
Padrão SMTPE / 311
Monomodo

Cabos Triax
Bitóla 3/8" e 1/2"
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Nesse ano de 2009, o tema Rádio Di-
gital no Congresso da SET buscou 
trazer informações complementa-

res para análise das propostas de digi-
talização do Rádio brasileiro. Quando se 
caminha para uma definição do padrão a 
ser adotado no Brasil, informação sobre a 
transmissão digital sem componente ana-
lógica merece um destaque para que pos-
samos conhecer o comportamento quanto 
a cobertura e desempenho digital de uma 
transmissão IBOC.

O engenheiro Marco Tulio Nascimento, do 
Sistema Globo de Rádio, apresentou a expe-
riência realizada pela CBN, na cidade de São 
Paulo, e acompanhada por representantes do 
Ministério das Comunicações e Anatel, bem 
como pela própria Aberto. O teste consistia na 
transmissão durante a madrugada apenas do 
sinal digital da emissora e na observação, em 
trajetos pré-determinados, dos locais conhe-
cidos por difícil recepção de sinal quer seja 
analógico ou digital.

Foi feito um comparativo entre o sinal digital 
gerado pela emissora, o sinal digital na saí-
da do transmissor, a recepção híbrida (sinal 
analógico e digital presentes) e a recepção 
apenas digital. Os trajetos foram os mes-
mos para os dois casos. Foram dois dias 
de observação e procurou-se verificar o al-
cance da recepção desde distâncias cerca 
de 100 quilômetros até distâncias maiores 
como, por exemplo, a constatação da re-
cepção do sinal digital na cidade do Rio de 
Janeiro. A experiência foi muito importante, 
pois o sinal digital mostrou-se robusto o su-
ficiente para ser recebido na cidade do Rio 
de Janeiro.

Sistemas irradiantes
A segunda apresentação tratou das soluções 
para sistemas irradiantes que transmitem 
sinal digital em FM, apresentada pelo enge-
nheiro Dante Conti. As informações para siste-
mas duais, que usam interleaving, polarização 
cruzada, torres separadas, mesma torre com 
separação de antenas e outras configurações 
possíveis, detalhando as vantagens de cada 
solução, bem como as suas dificuldades.

Na parte da tarde tivemos a apresentação 
sobre Infraestrutura Crítica para a Radiodifu-
são, esse tema foi motivado por discussões 
internacionais que são feitas a partir de ou-
tros setores que já estão desenvolvendo sis-
tema de proteção contra abalos causados 
pela natureza, bem como seu impacto social, 
econômico e político. Setores como os de te-
lecomunicações, energia elétrica entre outros, 
já começaram a estabelecer mecanismos de 
proteção em casos de toda a estrutura, seja 
ela básica ou existente, ser afetada por fenô-
menos naturais, ou causados pelo homem por 
diversas maneiras.

A radiodifusão tem feito uma grande cobertura 
desses eventos quando acontecem em outros 
setores da sociedade, mas precisa levantar os 
pontos importantes de seu setor que também 
podem ser afetados por condições adversas 
da natureza ou mesmo causados pelo homem. 
Esse tema foi abordado pela dra. Regina Maria 
de Felice, da Anatel, às propostas já discutidas 
e apresentadas em fóruns internacionais para o 
setor de telecomunicações. A partir daí abre-se 
a possibilidade de serem estabelecidos parâme-
tros similares para a radiodifusão a fim de iniciar 
o mesmo procedimento para a radiodifusão.

Novo modelo
Por fim, o último tema estava relacionado à 
discussão de um novo modelo de negócio 
para o Rádio, após a digitalização, embora 
possa ser empregado na transmissão analógi-
ca também. O TMC (Traffic Message Channel 
– Canal de Mensagem de Trânsito) que por 
meio do RDS pode ser um importante aliado 
na informação de trânsito em ambiente com 
dificuldades de deslocamento, como acontece 
nos grandes centros.

O RDS-TMC é uma transmissão digital que 
pode ser incorporada tanto a uma transmissão 
analógica quanto a uma transmissão digital. 
O painel contou com representante da Ana-
tel, engenheiro Egon Gutierrez e o engenheiro 
Rubens Pedroso, da Positron – PST. O tema 
despertou grande interesse também, pois se 
trata de uma novidade que surge no momento 
em que a tecnologia analógica começa a ser 
substituída pela tecnologia digital. A Norma 
Técnica que está sendo elaborada será uma 
Norma ABNT e possivelmente a Anatel fará 
referência em Normas de Serviço da Agência.

Na elaboração da Norma Técnica, que é divi-
dida em quatro grupos de normas, participam 
representantes dos setores automotivo, radio-
difusão, fabricantes de receptores e fabricantes 
de dispositivos móveis que possam oferecer o 
serviço TMC. Espera-se concluir a Norma Téc-
nica num prazo de 01 ano, quando então será 
apresentada no plenário da ABNT para aprova-
ção e em outros fóruns governamentais.

*Ronald é diretor de rádio da SET e assessor técni-

co da associação Brasileira das Emissoras de Rá-

dio e Televisão (abert) (ronald@set.com.br)

*ronald Siqueira Barbosa

CENÁRIO DA RADIODIFUSÃO SONORA
Congresso SET analisa comportamento das transmissões IBOC
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Primeira parte

AURORA™  SISTEMA HD TAPELESS

INTEGRAÇÃO

O sistema Tapeless Aurora HD da Thomson 
Grass Valley™ oferece total integração das partes 
envolvidas num processo Tapeless como nunca 
houve antes.

Inserção de metadados enquanto outro operador 
obtém a informação em tempo real. Gravação 
e edição diretamente no timeline sem pré-
digitalização. Busca de matérias, arquivamento e 
restauração de clipes com ferramentas presentes 
no próprio editor Aurora.  Do ingest ao playout, uma 
perfeita integração entre todas as partes.

Mais informações no site

http://hdnews.grassvalley.com/

Tem que ser um Grass!

Broadcast & Cable
Grass Valley estande # 88

Aurora_6.5_GR_ROW _SET_Brazil_Port_7.09.indd   1 8/11/09   11:22:05 AM
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Ao completar sua terceira participação 
em congressos da SET, o Fórum SBTVD 
continua defendendo a superioridade 

do padrão ISDB-TB, por ser mais robusto, 
muito estável e confiável e superflexível, pois 
suporta a mobilidade, a portabilidade, a me-
lhor alta definição (HD) a maior capacidade de 
multiprogramação e além disto tudo, o mais 
poderoso middleware, aberto e royalties-free. 

Roberto Franco, ex-presidente do Fórum SBTVD 
e da SET, hoje, membro do Conselho Consultivo 
da Anatel, membro do Conselho de ex-Presiden-
tes da SET, Membro do Conselho Deliberativo do 
Fórum SBTVD e diretor do SBT, lembra que antes 
mesmo de 2 de dezembro de 2007, a data que 
marcou o lançamento do sinal digital, “o Fórum 
já tinha em seu estande televisores, produtos 
acabados, recebendo programa-
ção digital das principais emissoras 
de televisão. Muitas pessoas, pela 
primeira vez, tiveram contato com 
alta definição no Brasil”.
No ano passado, foram apresen-
tadas as primeiras experiências 
de interatividade e o público pode 
conhecer muito mais dispositivos 
portáteis, dispositivos integrados 
em outros (como o computador), 
telefones portáteis, set-top boxes 
e TVs fixas. Novamente, o estan-
de do Fórum se encarregou de 
levar ao evento a realidade do 
discurso para muitas pessoas.
Este ano, além da diversidade de 
produtos, o Fórum mostrou equi-
pamentos rodando aplicações de 
interatividade acabadas, prontas, 
produtos comerciais que podem 
ser lançados a qualquer momento. 
De acordo com Franco, muita gen-
te ficou surpresa ao ver um televi-

sor 100% integrado, com alta definição, receptor 
embutido e interatividade. “O importante aqui, é 
mostrar à sociedade, enquanto conjunto forma-
dor de opinião, que a TV digital é uma realidade. 
Tudo que ela faz em termos de comerciais é rea-
lidade e que a interatividade também é uma rea-
lidade madura, pronta e que agrega muito valor”.

Transmissão com 
áudio 5.1 canais
Outra novidade foi a demonstração inédita de 
transmissão de radiodifusão com áudio 5.1 ca-
nais. Franco afirma que a introdução da TV digital 
está acontecendo em ritmo adequado. “A sen-
sação de lentidão é derivada de dois fatores. O 
primeiro é de sabermos que a introdução poderia 

ser ainda mais veloz. O segundo é a sensação 
de demora comum a tudo aquilo que desejamos 
muito. Se formos comparar o processo do Brasil 
com os de outros países, vemos claramente que 
estamos bem.”
A previsão para o ano de 2010 é que esforços 
sejam concentrados na produção de televisores 
com o receptor integrado. A interatividade vai estar 
disponível e a oferta de conteúdo HD vai ser ainda 
maior, com um número muito maior de cidades 
com o sinal no ar e, para completar, teremos ainda 
a Copa do Mundo. “2010 deverá ser um ano de 
crescimento significante da TV digital”. 

*Patrícia é colaboradora da revista da SET - patri-

cia.cress@gmail.com

*Por Patrícia cressoni Gomes

INTERATIVIDADE é 
REALIDADE MADURA
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ExPOSIÇÃO RECEBE 10 MIL VISITANTES 
Mais de 110 empresas participaram do evento mostrando seus produtos e serviços

*Por Luciana oliveira e Patrícia cressoni Gomes

A exposição Broadcast & Cable, que 
acontece sempre junto com Congresso 
SET, confirmou as boas expectativas.  

Afinal, mesmo ainda sentindo os reflexos de 
uma severa crise financeira mundial, o even-
to conseguiu atrair praticamente o mesmo 
número de expositores e visitantes do ano 
passado. Entre 114 empresas, pelo menos 24 
eram novos expositores e 18 internacionais. 
Muitas delas aproveitaram a feira para realizar 
lançamentos e mostrar seus produtos e servi-
ços aos 10 mil visitantes estimados, conforme 
havia projetado anteriormente o diretor da 
Certame, José Carlos Mascarenhas, promotor 
da Broadcast & Cable.

Tecnologia Beyond HD
A Sony apresentou na Broadcast & Cable prati-
camente os mesmos produtos lançados em abril 
na NAB. Luis Fernando Fabichak, do marketing 

broadcast, destacou dois modelos de câmeras 
profissionais de alta definção, a HSC-300 e a 
HXC-100. As câmeras utilizam a tecnologia triax. 
Estes modelos são equipados com um CCD Po-
wer HAD FX de 2/3 de polegada e 2.2 milhões 
de pixels, alternando 1080i e 720p, 50/60 Hz. 
Para fazer parceria com essas câmeras, a Sony 
lançou um switcher de produção, o MVS-6000. 
“Esse novo switcher também tem um custo 
agregado em torno de 20% a 25% mais barato 
do que o MVS-8000”, conta Fabichak. 
A Sony Brasil traça planos para a evolução das 
tecnologias XDCAM e “Beyond HD”. O XDCAM, 
conta Fabichak, “é um formato hoje já consa-
grado, que trabalha com disco óptico e, por 
isso, oferece facilidade e rapidez de transfe-
rência de informações para uma edição não-
linear”.  A tecnologia chamada de Beyond HD 
trabalha com uma resolução de imagem quatro 
vezes maior que o Full HD que conhecemos. 
São praticamente quatro mil linhas formando a 

imagem e a Sony já está com protótipos e de-
senvolvendo outros modelos de câmeras para 
capturar imagens nessa qualidade. Utilizando 
essa qualidade do Beyond HD, a Sony já ofere-
ce no mercado equipamentos de projeção para 
salas de cinema, por exemplo.

Distribuição HD
A Grass Valley, por sua vez, procurou trazer 
novidades para o desenvolvimento de fluxos 
de trabalho que aumentem a produtividade e 
ofereçam um rápido retorno de investimento. 
Os lançamentos envolvem produtos das princi-
pais áreas de produção e distribuição de HD. A 
começar pela câmera HD Multiformato. Felipe 
Andrade, deputy manager e suporte de vendas 
das Américas, mostrou a linha LDK HD, com 
duas versões, a high-end LDK 8000 Elite e a 
econômica LDK 3000 Infinity, juntamente com 
a Digital Media Recorder e a HDC Robotic Ca-
mera. “A LDK é nosso carro chefe”, diz Andra-
de. Unidades móveis da MTV, EPTV, D2, SDTV, 
TV Cultura, ESPN, estão equipadas com essas 
câmeras, que oferecem as opções triax, fibra, 
ou ainda adaptador wireless 
A Infinity é uma câmera onde as imagens são 
gravadas em mídia de hard disk, com opções 
diferentes a utilizar como os discos Heavy Pro, 
o Compact Flash ou até mesmo por meio de 
portas USB, firewire. Pode ser utilizada também 
em estúdio e controlada por controle remoto, 
através da porta ethernet. O popular switcher 
Kayak HD foi demonstrado com um novo painel 
de controle, o Grass Valey Kayenne XL. Depen-
dendo da customização definida para o cliente, 
o investimento em um Kayenne começa em 
algo em torno de US$ 80 mil e pode superar 
os US$ 500 mil.

no estande da Sony, destaque para o econômico switcher MVS-6000
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3D TV e 3D Cinema
Há 18 anos, a Videodata vem acompanhan-
do de perto o crescimento da Broadcast & 
Cable. Rosalvo Carvalho, presidente da em-
presa, acredita que a feira se profissionalizou 
muito e hoje em dia já é a maior referência 
do setor, na América Latina. “Um dos gran-
des destaques foi a demonstração de 3D TV 
e 3D cinema, que fizemos com a tecnologia 
de estereoscopia. É uma tecnologia que está 
em pleno desenvolvimento em todo o mun-
do. E no Brasil, a própria TV Globo e outras 
grandes redes de televisão começam a se 
interessar fortemente pelo assunto”.
Outra linha de produtos em evidência é o siste-
ma Orad, para interatividade gráfica, emprega-
da principalmente na área jornalística. Carvalho 
relata que a versatilidade na criação gráfica 
utilizada na interatividade, às vezes, em tem-
po real, favorece muito a produção, inclusive, 
por ter o sistema trabalhando em cima de uma 
plataforma poderosíssima. E na área de micro-
ondas digital, em SD e HD, a Videodata apre-
sentou uma solução completa, chamada de RF 
Extreme. “Além da parte de microondas digital, 
fornecida pela Nucomm e pela RF Central, eles 
trazem também a parte de microlink, que é o 
que você coloca nas câmeras para fazer uma 
transmissão wireless em HD, a partir de um 
helicóptero, motolink etc”. 

Antenas de segunda geração
As empresas fabricantes de antenas Trans-tel e 
Ideal apresentaram na Broadcast & Cable uma 

segunda geração de produtos para TV digital 
no Brasil. Elas estão preparadas para suprir as 
emissoras com a tecnologia necessária e agora 
se preocupam em desenvolver equipamentos 
mais avançados capazes de transmitir o sinal 
digital com melhor qualidade, independente de 
qual seja a potência e a alcance da emissora.
A Ideal Antenas, há 20 anos no mercado, apre-
sentou um filtro com máscara crítica para TV 
digital. O aparelho ajuda a eliminar do sinal 
transmitido frequências que não sejam as do 
canal, explicou Mario Evaristo, diretor geral da 
empresa. É o primeiro filtro com essa função 
fabricado por uma empresa brasileira, segundo 
ele afirma. “Passamos os últimos dois anos de-
senvolvendo o produto”. Outro lançamento da 
Ideal foi uma antena slot de polarização circular 

que permite a melhor recepção em equipa-
mentos móveis, como celulares e TVs para car-
ro. A terceira novidade foi o painel banda larga 
para canais UHF (modelo API – DTV). Com o 
painel, a mesma emissora pode transmitir sinal 
em vários canais do início ao final da faixa UHF. 
A Trans-tel, considerada pioneira na aplicação 
do sistema digital no Brasil e que comemo-
rou 40 anos de existência durante o evento, 
aproveitou a feira para lançar cinco modelos 
diferentes de antenas digitais: os painéis de 
polarização horizontal, vertical e elíptica, o 
slot de polarização elíptica e o superturnstile 
de polarização horizontal. Os três painéis e a 
superturnstile dão a possibilidade de transmi-
tir sinal em toda a faixa UHF. A superturnstile 
tem ainda mais uma vantagem: é uma antena 
desenvolvida especialmente para retransmis-
são, ocupa pouco espaço e reduz os custos 
para a emissora, segundo explica Dante Con-
ti, diretor executivo da Trans-tel. “Percebemos 
os visitantes bastante esclarecidos quanto às 
suas necessidades. Eles vêm com solicitações 
que, para nós, fabricantes, são cada vez mais 
desafiadoras”, diz Conti, para quem a feira con-
firmou que, depois da crise, as emissoras estão 
retomando os planos de investimentos.

Transmissão do sinal digital
A exemplo das empresas que produzem ante-
nas, os fabricantes de transmissores estão em 
linha com o programa de implantação da TV 
digital no Brasil, como ficou evidente na Broad-
cast & Cable. As internacionais Harris, Screen 

Grass Valley apresenta novidades para retorno a curto prazo. 
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com ampla experiência em Broadcasting & cable, a Videodata traz o rf extreme
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Service e Rhode & Schwartz e as brasileiras 
STB e Linear estão cientes de que precisam 
atender bem as médias e pequenas emisso-
ras. “Elas correspondem a 95% do mercado 
no Brasil”, diz Nahuel Villegas, vice-presidente 
da operação latino americana da Harris. Para 
essa parcela de emissoras, a Harris lançou o 
modelo de transmissor Maxiva UAX com potên-
cia de 10 W a 2 kW. O modelo foi escolhido 
para ser o único produzido na primeira fábrica 
que a Harris vai abrir no Brasil, ainda no primei-
ro semestre do ano que vem. “Já temos uma 
fila de centenas de emissoras esperando pelos 
primeiros aparelhos a serem fabricados aqui”, 
afirma Villegas.
A Screen Service, a Rhode & Schwartz e a Li-
near aproveitaram a feira para lançar soluções 

econômicas para a implantação do sistema di-
gital. Os modelos de compressores e descom-
pressores (XBT 598 BTS HE e XBT 599 BTS 
HE) da ítalo-brasileira Screen Service permitem 
a compactação dos sinais de TV e por isso ga-
rantem uma economia de até 40% com taxas 
pagas pelas emissoras pelo uso de satélites. 
“Todos os nossos clientes mostraram interesse 
pelo produto porque o capital investido com os 
compressores pode retornar com dois meses 
economizando com taxas de satélite”, explica o 
diretor comercial, Julio Rocha.
O lançamento da alemã Rhode & Schwartz 
foi um analisador de sinal de TV analógica e 
digital já adaptado para o padrão brasileiro de 
TV digital. Para Marco Antonio de Souza Pinto, 
engenheiro de vendas e projetos da empresa, 

comemorando 40 anos durante o evento, a Trans-tel apresentou cinco opções de antenas digitais
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A ideal Antenas trouxe solução ideal para minimizar interferência no canal
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o R&S ETL também representa economia para 
as emissoras. “Algumas pessoas afirmaram 
que precisam de até três equipamentos para 
cumprir com todas as funções que o nosso ofe-
rece. Ele analise qualquer tipo de sinal e pode 
ser configurado de acordo com a necessidade 
da emissora”. A expectativa é de que o produto 
também venha a ser comercializado para os 
países da América Latina que adotaram ou que 
venham a adotar o SBTVD.
O sistema de refrigeração tem sido um proble-
ma dos transmissores o que impede as emis-
soras inclusive de utilizarem equipamentos 
com potências maiores, segundo explica Carlos 
Fructuoso, diretor da Linear. A empresa lançou, 
durante a feira, seu sistema de refrigeração 
líquido para substituir o resfriamento por ar. 
“Com a nova refrigeração, o mesmo transmis-
sor pode ser muito mais veloz e ganhar potên-
cia ocupando menor espaço”. Concomitante-
mente, foi desenvolvido o que Fructuoso afirma 
ser o transmissor mais potente fabricado no 
Brasil: uma combinação de dois transmisso-
res de 7,5 kW que podem funcionar juntos ou 
separadamente. “O uso de um transmissor de 
potência tão alta, aliás, só é possível com um 
sistema de refrigeração compacto”. 
A STB (Superior Technologies in Broadcasting) 
trouxe para a feira melhorias para a trans-
missão de sinal para rádio FM. Foi lançado, 
durante a feira, um transmissor FM com GPS 
que identifica os pontos de sombra que não 
recebem sinal das emissoras de rádio. “O equi-
pamento com GPS trabalha sincronizado com 
o transmissor principal, na mesma frequência, 
impedindo que haja diferença na transmissão 
de áudio”, explica Wilson Botelho, consultor de 
vendas da STB. 

Cuidados com a iluminação
De nada adianta ter estúdio, apresentador, 
câmeras, switcher, transmissor e antena ade-
quados se a iluminação não estiver  no mesmo 
nível quando se trata de transmissão digital. “A 
iluminação é um coadjuvante que faz diferen-
ça. Se mal feita, pode pôr um bom trabalho a 
perder”, alerta Luiz Fernando Moral, gerente 
comercial do grupo Telem, formado por outras 
três empresas (Hollywood, Feeling Structures e 
Quanta) e dona do direito de comercialização 
das marcas americanas como ETC e Dedolight.
Depois de passar os últimos anos preparan-
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do a iluminação de espetáculos de dança 
e teatro, Moral acredita que o momento é 
oportuno para levar toda a tecnologia de 
iluminação desenvolvida para o universo da 
radiodifusão. Durante a Broadcast & Cable, 
a Telem expôs seus últimos lançamentos 
para iluminação de estúdios de TV. Entre 
um grid com canhões de luz, estava exposta 
uma linha com hoists, telescópios e pantó-
grafos, conjunto de equipamentos que per-
mitem controlar a altura e a intensidade da 
iluminação sobre as pessoas no estúdio. Os 
novos modelos, lançados durante a feira, 
são mais silenciosos e velozes, ideais para 
a cenotécnica de estúdios de emissoras.
Um preciosismo que a Telem trouxe dos 
palcos para a TV é um novo modelo de LED 
(Light  Emitting  Diode). Ele permite iluminar 
o estúdio não apenas com três cores bási-
cas (vermelho, verde e azul), mas com sete 
cores que possibilita a criação de tons mais 
definidos. “Nos Estados Unidos, o LED com 
sete cores é utilizado pela ESPN. Por aqui, 
ninguém se aventurou em investir nesse 
equipamento”, afirma Moral. 
A Energia, por sua vez, apresentou na Bro-
adcast & Cable deste ano o Prolite Super TV 
bicolor e sua variação contínua de tempe-
ratura de cor. “O Prolite Super TV vai desde 
uma luz branca (5600 K) até uma luz mais 
amarelada (3200 K)”, explica Ricardo Kau-
ffmann, diretor geral da empresa. Também 
foi introduzida a bateria universal XP-L70V, 
que, segundo Kauffmann, serve para qual-
quer tipo de câmera, com capacidade de 
70 Wh e é bem leve. Uma outra novidade 
é a luminária Prolite Turbo, um sun-gun que 
está utilizando o que há de mais moderno no 
mercado em termos de LED - são três de 30 
W. “Não existe nenhuma luminária no mundo 
com esta capacidade. É inédito para nós e 
inédito para o mercado de uma maneira ge-
ral”, garante Kauffmann.
O Prolite Turbo é um produto voltado para ra-
diodifusores e o Prolite Super TV, com duas 
temperaturas de cor, é uma luminária dire-
cionada para estúdios de video-makers, mas 
atende também o mercado de fotografia. Já 
a bateria atende a um público mais amplo, 
especialmente produtoras maiores, que tra-
balham com câmeras grandes e câmeras 
pequenas ao mesmo tempo. Kauffmann 
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lembra que, por sugestão de um de seus 
clientes, mudaram o projeto interno da ba-
teria e agregaram uma tomada. “Agora, além 
de bateria, o cliente tem uma fonte portátil de 
energia elétrica, para ligar um link de micro-
ondas, um receptor de microfone e até para 
ligar uma luz”.
Na opinião de Kauffmann, a tendência é a 
iluminação mudar para a temperatura de 
5600 K, que é a luz branca. “Sempre ouvi 
dizer que a luz padrão era a de 3200 K. Há 
seis anos percebemos que era uma limita-
ção”. Com o advento da TV digital, em alta 
definição, a falha da iluminação de 3200 K 
ficará muito evidente. Por ser uma luz que 
quase não tem azul, exige uma compensa-
ção eletrônica posterior à captação das ima-
gens. Com apenas 10% de azul, essa tempe-
ratura de cor requer uma compensação que 
degrada a qualidade final do material. “Com 
as câmeras SD, até um tempo atrás, não se 
via isso. Hoje, com câmeras de alta definição 
e transmissões de alta qualidade, este pro-
blema vai ficar gritante”.

Reportagens em 
áreas remotas
A operadora e provedora de soluções com-
pletas de comunicação via satélite Arycon 
lançou na Broadcast & Cable 2009 o Arycon 
Mobile Newsgathering. Trata-se de um pa-
cote de serviços, voltado para emissoras e 
estúdios de televisão, com a possibilidade 
de transmitir vídeo e áudio, de qualquer lu-
gar do mundo, em alta qualidade e defini-

A STB propôs alternativas para transmissão de sinal fM 
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ção, com velocidade ultra-rápida, via satéli-

te. Integrando as tecnologias da Streambox, 

da Inmarsat e da Vizada, esta solução é 

implementada por meio de dispositivos por-

táteis, para uso em lugares muito remotos, 

em que a infraestrutura básica de teleco-

municações é inexistente.
O CEO da Arycon, Svante Hjorth, explica que 
um repórter pode carregar o equipamen-
to numa mochila, ir para qualquer lugar do 
planeta e se conectar via satélite. Tudo que 
ele gravar, o software compacta e manda via 
satélite, direto para o estúdio de TV. Outro 
equipamento descompacta a imagem com a 
mesma qualidade. A partir daí pode ser feita 
transmissão ao vivo, como se fosse um link, 
de alta qualidade, ou ainda armazenar o ma-

terial para exibição posterior.

Essa tecnologia foi empregada inicialmen-

te pelo canal Al Jazeera, para uma trans-

missão ao vivo da movimentação militar no 

Paquistão, em maio deste ano. Só agora ela 

chega ao Brasil, mas já vem sendo utilizada 

pela Sky News da Inglaterra e pela CNN dos 

Estados Unidos. Antes, quando a velocidade 

máxima era de 256 Kbps, as emissoras tra-

balhavam com uma velocidade inferior à de 

hoje. “A partir de agora, com essa solução, 

a velocidade mínima de transmissão será 

de 384 Kbps, mas pode ultrapassar 450 

Kbps, que é uma imagem realmente de alta 

qualidade”, ressalta Hjorth.

O investimento estimado para uma emissora 

que pretende utilizar o Mobile Newsgathering da 
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Arycon começa em 20 mil reais, mas depende 

de alguns fatores que compõem a solução.

A principal vantagem para os radiodi-

fusores é poder agregar uma forma de 

news gathering que não têm hoje. A 

alternativa empregada hoje em lugares 

urbanos é, por exemplo, transmissão via 

wi-max ou wi-fi. Mas há contratempos, 

como destaca Hjorth, lembrando que a 

velocidade é muito baixa e a cobertura 

também é bem limitada.

*Luciana e Patrícia são colaboradoras da Revista da SET

BROADCAST & CABLE VAI GERAR US$ 5 MILHõES EM 
NEGóCIOS PARA O VALE DA ELETRôNICA
Evento concretizou US$ 740 mil em transações imediatas entre 
empresas locais e distribuidores de sete países

*Do Sindivel

PROjETO COmPRADOR

As rodadas de negócio realizadas duran-
te a 18ª edição da Broadcast & Cable 

devem gerar para as empresas do Vale da 
Eletrônica, num prazo de 12 meses, mais 
de US$ 5 milhões em negócios com distri-
buidores do Peru, Chile, Paraguai, Equador, 
Bolívia, Cuba e Colômbia. Os representan-
tes das organizações estrangeiras concreti-
zaram US$ 740 mil somente em transações 
imediatas durante visitas à Linear, Ideal An-
tenas, JWSat, Inatel, STB, TSDA, Teletronix, 
Ativa Soluções e Screen Service. 
A vinda da delegação latino-americana foi 
viabilizada pelo Projeto Setorial Integrado (PSI) 
Eletroeletrônicos Brasil (Projeto Comprador), 
uma parceria do Sindicato das Indústrias de 
Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares 
do Vale da Eletrônica (Sindivel) com a Agên-

cia Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos Apex/Brasil e a Sociedade Bra-
sileira de Engenharia de Televisão – SET. 

Cooperação surpreende
Para o diretor da boliviana Ingeniería de Te-
levisión y Telecomunicaciones S.R.L, Mario 
Richard Terán Nava, o Projeto Comprador é 
uma excelente iniciativa, já que a visita in 
loco é muito mais eficiente para entender a 
dinâmica da região. “Ficamos todos surpre-
endidos com a cooperação existente entre 
empresas, universidades e os órgãos de fo-
mento. Fechamos parceria com uma série 
de organizações cujos produtos e soluções 
atendem perfeitamente a nossa demanda”, 
observa Nava, que já prevê futuros proje-
tos de colaboração acadêmica com o Inatel 

(Instituto Nacional de Telecomunicações). 
Estiveram presentes na comitiva latino-
americana representantes da H Produccio-
nes Eirl (Peru), Red De Television Chilevi-
sion S.A (Chile), Television Cerro Cora S.A. 
- Canal 9 (Paraguai), Ríos & Cía Ltda (Chile), 
Ecuatronix Cia. Ltda. (Equador), Ingeniería 
De Televisión Y Telecomunicaciones S.R.L 
(Bolívia), Telefuturo (Paraguai), Copaco S.A 
(Paraguai), Satellite Transmission Video & 
Data S.A.C - Stv & D S.A.C (Peru), Idade S.A 
(Chile), Ministerio De La Informatica Y Las 
Comunicaciones (Cuba), Bolivision S.R.L. 
(Bolívia), Empresa Estatal De Televisión 
“Bolivia Tv” (Bolívia), Universidad Catolica 
De Chile Television (Chile), Red Guarani Tv 
(Paraguai), Consorcio Canales Nacionales 
Privados (Colômbia), Telefônica (Colômbia). 

BROADCAST & CABLE
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A exemplo da SET, a Associação Bra-
sileira de Televisão por Assinatura 
(ABTA) também realizou sua Feira e 

Congresso ABTA 2009 no início de agosto, 
no momento em que comemora 20 anos no 
Brasil. O evento aconteceu no Transaméri-
ca Expo Center, em São Paulo, e contou 
com 60 expositores, sendo que o congres-
so teve 17 painéis e sessões temáticas 
nos quais foram tratados os assuntos de 
interesse do setor, sobretudo banda larga, 
HD e o consumidor conectado. Algo em 
torno de 10 mil pessoas passaram pelo 
evento. “Banda larga e interatividade serão 
sem dúvida os destaques no futuro”, dis-
se o presidente da associação, Alexandre 
Annenberg, em vídeo no blog do evento. 
“Há muitas barreiras a serem superadas e 
um importante desafio de aumentar a pe-
netração nas populações de menor poder 
aquisitivo”. 

Para o diretor de TV por Assinatura da SET, 
Antonio João Filho, dois assuntos antagô-
nicos marcaram  evento. O primeiro foi a 
consolidação das ofertas de TV por Assi-
natura de alta definição. A Net oferecendo 
os canais abertos já incorporados à grade 
de programação, dependendo de qual ci-
dade o sinal está sendo distribuído. E a Sky 
que lançou um produto no qual o sinal de 
TV aberta terrestre será recebido com um 
módulo adicional colocado na ciaxa de alta 
definição da Sky. 
A Sky passa a oferecer o Globosat HD e 
anunciou o Multishow HD para outubro, 
sem falar de dois canais Telecine HD e o 
canal de Pay-Per-View de futebol, o PFC, 

também no novo sistema. A TVA  lançou o 
segundo canal HBO HD (24 horas), o Rush 
HD (esportes radicais), o Fox/Nat Geo HD, 
o SBT HD e deve contar com o Telecine 
HD.A Net por sua vez lançou em HD o HBO, 
Multishow e Telecine. “Nesse sentido, a TV 
paga vai polarizando em direção a um con-
sumidor de maior poder aquisitivo”, afirma 
João Filho. “Porém, as iniciativas da Via 
Embratel e da Oi, que inciou operações no 
estado do Rio de Janeiro, são um contra-
ponto em direção à classe C”. 

Classe C
O diretor da SET se refere sobretudo ao 
painel “Pacotes de A a C” que tratou da ex-
pansão do mercado de TV por assinatura e 
as estratégias para atingir a classe C. Pes-
quisa apresentada por Cristina Bandiera, 
da Via Embratel, apontou que a comunica-
ção tem que ser de linguagem simples, ob-
jetiva, com informações completas e cla-
ras. Ela acentuou que a lógica de consumo 
deste público é diferente daquela aplicada 
às classes A e B, porque para a classe C 
a TV é insubstituível”. O evento também 
discutiu temas como a democratização do 
acesso ao Triple Play – serviço que oferece 
transmissão de vídeo, voz e dados sob um 
único canal de comunicação banda larga. 
A atenção para o consumidor conectado 
foi um dos destaques do evento, durante 
painel no qual se apresentaram José Rei-
naldo Riscal, business developer de pes-
quisas de consumo do instituto Nielsen, 
Pablo Verdin, VP de pesquisas, e Renata 
Policicio, gerente de pesquisas, ambos da 

Turner. Riscal acentuou o avanço da tec-
nologia 3G no País, que já tem mais de 5 
milhões de assinantes. 

Direitos autorais
Os direitos autorais e os limites para a cir-
culação de conteúdo entre as emissoras 
de TV por assinatura foram debatidos por 
Antonio Salles, da Via Cabo, Marcos Bitelli, 
da Bitelli Advogados e Sean Spencer, da 
associação TAP/ABPTA. Para Bitelli, falta 
uma lei específica de proteção ao sinal de 
TV por assinatura. O equipamento chama-
do AZBox foi apontado por Salles como a 
grande ameaça à TV por assinatura atual-
mente. Trata-se de um receptor de sinal 
de satélite que ao mesmo tempo é um 
computador e que conectado pode receber 
livremente os sinais dos canais.
No painel “Ultra banda larga: por cabo ou 
wireless, ela chegou”, Henrique Washing-
ton, da Accenture, previu a massificação 
da banda larga no Brasil em cinco anos. 
A ultra banda larga não será utilizada para 
serviços de e-mail, por isso é necessário 
desenvolver um pacote de serviços com 
foco em vídeos em alta resolução, como 
games, a fim de gerar demanda pelo ser-
viço. As previsões dão conta de que a futu-
ra casa digital demandará entre 25 e 100 
Mbits/segundo. Para Virgílio Amaral, da 
TVA/Telefonica, a ultra banda larga levará 
as operadoras a reavaliarem seus modelos 
de negócios. 

*Perrone é editor da Revista da SET

*roberto Perrone

ASSOCIAÇÃO REALIzA CONGRESSO
E comemora 20 anos da TV por assinatura no Brasil



uHDTv

41

O ÁUDIO NO SISTEMA DE TV DE 
ULTRA-ALTA DEFINIÇÃO
Segunda parte

*Alberto Deodato Seda Paduan

O áudio do Super Hi-Vision
Na edição anterior havia dito que tudo rela-
cionado à TV de ultra-alta definição (UHDTV 
ou Super Hi-Vision) é especial, mas às vezes 
acho que especial é pouco! Chega a ser um 
absurdo, um sistema de som de 22.2 canais, 
assim como o é uma tela de 600 polegadas, 
33 milhões de pixels, 16 vezes a definição do 
HDTV, e tudo mais.
A qualidade do vídeo exibido impressiona mui-
to, e o áudio segue a mesma linha, afinal, ele 
tem que complementar o propósito do vídeo 
de fazer a platéia acreditar que está no local 
da cena, e não a assistindo.
Numa das exibições que assisti, o vídeo 
mostrava algumas crianças brincando e, 
por mais de uma vez eu me senti cerca-
do por elas, ou melhor, pelo som delas. 
Numa outra apresentação, 
também “estive” na torcida 
durante aquela partida de 
futebol. Ouvi o juiz apitar o 
escanteio, por meio de uma 
caixa acústica posiciona-
da atrás de mim, no nível 
do chão. Ouvi claramente 
o som do chute que o jo-
gador deu na bola, numa 
outra caixa abaixo, à minha 
direita, e escutei o barulho 
do cabeceio do atacante 
desviando a bola para den-
tro do gol, bem ali naquela 
caixa acústica do centro da 
sala, a meia altura. Eu sei 
que toda a torcida também 
ouviu, afinal “nós”, metade 
dela, vibramos com aque-
le gol, metade da torcida 
gritou com aquele gol, em 
todas as caixas acústicas. 
Não foram todos que vibra-
ram, porque a outra meta-
de era do time adversário! 
Aquele trecho de futebol 
foi o mais bonito que já vi e 

ouvi, sem estar no estádio, mas me sentin-
do totalmente lá.
Os cientistas da NHK, em seus estudos, 
definiram que o sistema sonoro do SHV 
precisa satisfazer, antes de mais nada, os 
seguintes pontos: 

• localizar sons frontais posicionados 
acima da área da tela;

• reproduzir os eventos sonoros que 
ocorrem em todas as direções ao redor 
do espectador, inclusive nas elevações;

• reproduzir uma impressão espacial 
tridimensional a fim de aumentar a 
sensação de realidade;

• criar uma ampla área audível com 
qualidade excepcional;

• ser compatível com os sistemas sono-
ros multicanais existentes (3).

Para atender a essas premissas, foi idealiza-
do um sistema com três camadas de caixas 
acústicas arranjadas horizontalmente, mais 
um sistema adicional para reprodução de 
baixas frequências. Dessa forma, não se trata 
simplesmente de um “sistema de áudio”, mas 
de um arranjo espacial tridimensional que 
envolve completamente o ouvinte e dá a uma 
perfeita sensação de realidade e presença 
nunca anteriormente experimentada. Nesse 
arranjo, as caixas acústicas são instaladas es-
trategicamente de forma que o ouvinte, dentro 
da sala, se sinta realmente parte do arranjo.  A 
figura 1, ilustra o sistema. 
A camada superior é constituída de nove ca-
nais divididos em três grupos, destinados a 
reproduzir os sons que vêm do alto, tal como 
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figura 1 – Distribuição das caixas acústicas na sala de exibição
fonte: do auTor
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figura 2 – Arranjos de microfones dos sistemas de captura de áudio
(fonte:DVD NAB2009 Press Kit “The Never Ending Evolution of Television”, distribuído pela NHK  durante a NAB de 2009- SuperHiVision_Audio3)
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aviões, helicópteros e pássaros. Um desses 
grupos, situado bem acima da tela, é cons-
tituído de três caixas acústicas (SF1, SF2 e 
SF3) e reproduz os sons que se situam exata-
mente sobre a cena; o segundo grupo possui 
mais três caixas, sendo uma delas situada no 
teto da sala e as outras duas, no mesmo nível 
da primeira, porém nas laterais (SC1, SC2 e 
SC3), e reproduzem os sons bem acima do 
espectador; o terceiro grupo é constituído de 
três caixas acústicas instaladas na parte tra-
seira da sala (ST1, ST2 e ST3) e reproduzem 
sons vindos do alto, atrás do espectador. 
A camada mediana possui 10 canais, di-
vididos em dois grupos: o primeiro é com-
posto de cinco caixas frontais, sendo três 
delas (MF2, MF3 e MF4) posicionadas atrás 
da tela, as quais atuam tal e qual os canais 
frontais dos Home Theaters, mais duas fron-
tais posicionadas nas laterais da tela (MF1 
e MF5), atuando da mesma forma que os 
canais centrais dos Home Theaters. As ou-
tras cinco são distribuídas nas laterais (MC1 
e MC2) e na traseira da sala (MT1, MT2 e 
MT3). Esses canais reproduzem sons que se 
situam à altura dos ouvidos do espectador. 
A camada inferior, instalada abaixo da tela, 
é composta por três canais (IF1, IF2 e IF3), 
mais dois adicionais (LF1 e lf2) para repro-
dução de LFE ou Low Frequency Effects in-
tercalados com os outros três e no mesmo 

nível, com a finalidade de reproduzir os sons 
que partem do nível do chão, tais como praia, 
riachos, pessoas, carros, etc.
Nos sistemas de áudio multicanais atualmente 
utilizados, o 2.0 e o surround de 5.1 canais, 
chamados sistemas 2D por não atuarem na 
dimensão vertical, o som está fortemente atre-
lado à imagem exibida e parece sair da própria 
tela, ou seja, é um som basicamente frontal. 
O máximo que se consegue, por meio de um 
Home Theater, é uma boa separação daquele 
som, utilizando, porém, a mesma dimensão, 
sem conseguir envolver plenamente o ouvinte.
O crédito para a excepcional contribuição do 
áudio ao sistema de SHV deve-se também em 
grande parte à forma de captura dos sons. 
São utilizados arranjos de microfones que 
capturam não apenas aquele som envolvido 
diretamente com a cena, mas também os 
sons dos arredores dela, como podemos ver 
nas montagens mostradas nas figuras 2 e 3. 
É quase que como se fossem riscadas do 
vocabulário as palavras “silêncio, gravan-
do”. Aqui, a idéia é gravar todos os sons 
do ambiente, pertencentes ou não à cena. 
Aquele avião ou helicóptero que você não 
está vendo na cena, mas está ouvindo; 
aquele barulho de riacho ou daquela bri-
tadeira; as crianças brincando no parque 
ao lado... Todos esses sons fazem par-

te do programa, mesmo sem pertencer 
à cena, e eles são reproduzidos o mais 
próximo possível da posição em que eles 
ocorrem, ou seja, o do avião é reproduzido 
no alto, de preferência se deslocando, as 
crianças na camada inferior, e assim por 
diante. Com essa multiplicidade de fontes 

figura 3 – Detalhe de um dos arranjos de mi-
crofones retirado da figura 2

A Belden oferece ao mercado de áudio e vídeo uma linha 
extremamente confi ável de cabos e acessórios, chamada 
Brilliance®.  Esta linha recebeu este nome devido ao brilho do 
som e da imagem que se obtém com ela. Quer alcançar absoluta 
integridade de sinal – livre de falhas – em eventos, externas e no 
seu estúdio? Faça como as maiores emissoras do mundo: 
exija cabos e acessórios Brilliance®, da Belden.

O maior brilho para suas transmissões de áudio e vídeo.
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figura 4 – Sistema de reprodução de áudio de 22.2 multicanais
(fonte:DVD NAB2009 Press Kit “The Never Ending Evolution of Television”, distribuído pela NHK durante a NAB de 2009- SuperHiVision_Audio3)
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de sinais sonoros sendo simultaneamente 
reproduzidas, o espectador não tem como 
não se sentir participante da ação.
Em testes realizados com o objetivo de 
comparar as impressões acerca de vários 
atributos espaciais utilizando conteúdos 
com imagem UHDTV numa grande sala, 
os cientistas da NHK demonstraram que o 
sistema tridimensional de 22.2 multicanais 
pode produzir sons espaciais com melhor 
qualidade, realidade e presença numa área 
mais ampla de audição do que os sistemas 
surround 5.1 e o estéreo 2.0 canais.

Demonstrações
Na demonstração realizada em novembro 
de 2005, quando ocorreu a primeira trans-
missão oficial ao vivo, durante a World EXPO 
2005 em Aichi (Japão), o sinal de áudio tra-
fegou sem compressão por uma distância 
superior a 260 km, por meio de uma rede 
de fibra ótica, a uma taxa de 28 Mbit/s. Foi 
durante essa World EXPO que os cientistas 
realizaram as avaliações subjetivas dos três 
sistemas de som multicanais (2.0, 5.1 e 22.2 
canais) que terminaram com a aprovação do 
sistema de 22.2 canais.
No ano seguinte, foi a vez de Osaka receber 
os sinais de UHDTV provenientes de Tókio, 
via rede óptica IP. O sinal de vídeo foi codi-
ficado em Mpeg-2 e comprimido para cerca 
de 600 Mbit/s. O áudio, em 32 canais digi-
tais e amostrado em 48 kHz com 24 bits foi 
embutido nos streams do MPEG-2 e transmi-
tido a cerca de 500 Km de distância.
Em setembro de 2008, durante o IBC, ocor-
reu uma transmissão simultânea via satélite, 

a partir de Londres, e via rede IP, partindo de 
Turim, sendo ambos os sinais recebidos em 
Amsterdã. O sinal de áudio vindo de Londres 
sem compressão seguiu mixado ao vídeo 
comprimido em um transport stream MPEG-
2. De Turim, o vídeo e o áudio foram codifica-
dos em MPEG-4 AVC e AAC respectivamen-
te, produzindo um sinal codificado de cerca 
de 140 Mbit/s, o qual foi dividido em dois 
transport streams e transmitido por meio de 
dois transponders de satélite, modulados em 
8PSK. Em Amsterdã, os sinais foram recebi-
dos simultaneamente numa sala e exibidos 
aos espectadores.

Progressos e dificuldades
Os pesquisadores do NHK STRL (Science 
and Technical Research Laboratory), em seus 
constantes estudos e experimentos sobre o 
SHV, desenvolveram em 2007 um sistema de 
reprodução de fone de ouvido de 22.2 canais 
que foi demonstrado no STRL Open House na-
quele ano. A figura 4 mostra esse fone e mais 
alguns detalhes do sistema de reprodução de 
som em 22.2 canais.
Também foi mostrada uma mesa de áudio 
com função panning tridimensional (figura 
4) para auxiliar na produção de programas 
com 22.2 canais. Outro desenvolvimen-
to marcante foi a caixa acústica para uso 
doméstico com três níveis de alto falantes, 
um baixo, um médio e um alto, que eles 
acharam por bem chamar de “menino 
alto”, cuja performance de localização de 
som foi confirmada num experimento de 
avaliação reproduzindo um som de alta 
qualidade ao vivo (4).

Embora em termos de tecnologia o sistema de 
som de 22.2 canais pareça estar totalmente 
dominado, os engenheiros e projetistas ainda 
sofrem com a falta de conhecimento e experi-
ência na área em relação à mixagem dos efei-
tos sonoros, musicas e vozes. Existem várias 
questões a serem resolvidas, tais como o uso 
efetivo das camadas superior e inferior, o mo-
vimento tridimensional das fontes sonoras e a 
criação do sentido de elevação.

Referências:
- Masayuki Sugawara – NHK; EBU-Technical Re-

view – Hot Topics – 2008 Q2; Super Hi-Vision 
– research on a future ultra-HDTV system. http://
www.ebu.ch/fr/technical/trev/trev_2008-Q2_
nhk-ultra-hd.pdf

- John Zubrzycki, Thomas Davies, Peter-Calvert 
Smith, Paul Styles, Bill Whiston, Yukihiro Nishida 
and Masaru Kanazawa;  EBU-Technical 
Review – Hot Topics – 2009 SE; Super Hi-Vision 
– the London-Amsterdam live contribution link. 
http://www.ebu.ch/en/technical/trev/trev_2009-
Q0_SHV-BBC.pdf

- Kimio Hamasaki, Toshiyuki Nishiguchi, Reiko 
Okumura, Yasushige Nakayama and Akio Ando:  
22.2 Mutlichannel Sound System for Ultrahigh-
Definition TV; First published in SMPTE Tech-
nical Conference Publication in October 2007. 
http://www.nhk.or.jp/digital/en/technical/pdf/
IBC2007_08040907.pdf

- NHK STRL Annual Report 2007- Research Report 
1 - p. 04. Ultimate Broadcasting System Con-
veying a Strong Sensation of Reality. 1.3 Rese-
arch on extremely realistic audio. http://www.nhk.
or.jp/strl/results/annual2007/en/frm-set-r1.html

*alberto é Supervisor de Projetos da Tv Cultura de 
São Paulo, vice-diretor editorial da SET e diretor 
da adeseda-Consultoria, Projetos e instalações  
(adeseda@uol.com.br)
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Brasil e Japão levam 
GinGa-J para a iTU

O Brasil, em conjunto com o Japão, vai levar 
o Ginga-J como contribuição para a União 
Internacional de Telecomunicações (ITU). 

A proposta nipo-brasileira visa incluir o Ginga-
J entre as interfaces de programação de apli-
cações interativas, tanto para TV aberta, como 
para TV a cabo. A norma ABNT NBR 15606-4, 
recentemente aprovada, poderá constar como 
referência nas recomendações J.202 do Setor 
de Normalização da ITU (ITU-T), e BT.1722, do 
Setor de Radiocomunicações (ITU-R).
A proposta de revisão da recomendação J.202 
será apresentada entre 26 e 30 de outubro 
em Genebra, Suíça, durante a reunião da Co-
missão de Estudos 9 do ITU-T, que trata de 
temas relacionados à TV a cabo. A Comissão 
de Estudos 6 do ITU-R, que trata de assuntos 
relacionados à radiodifusão, se reunirá em no-

vembro, quando será apresentada a proposta 
de revisão da recomendação BT.1722. 

iTU-r discute nível de áudio 
Entre os temas a serem discutidos durante a pró-
xima reunião da Comissão de Estudos 6 do ITU-R, 
em novembro, está uma proposta de revisão da 
recomendação BS.1770, que define um método 
de medição do nível de áudio de programas de 
TV e rádio. O método descrito na recomendação, 
constituído por um algoritmo de processamento 
digital do sinal de áudio, torna possível detectar, 
de forma padronizada, picos e variações de ní-
vel de áudio que possam causar desconforto ao 
espectador. O governo brasileiro acompanha de 
perto o tema, com o objetivo de encontrar uma 
solução técnica para a regulamentação da Lei 
10.222, que determina a padronização do volu-

me de áudio dos serviços de radiodifusão no país. 
A proposta de revisão foi elaborada por um grupo 
relator, com base em estudos da EBU (União Eu-
ropéia de Radiodifusão). 
A participação do Brasil nas diversas comissões 
de estudo da ITU é coordenada pelos Grupos 
Relatores das Comissões Brasileiras de Comuni-
cações (CBCs), que se reúnem normalmente na 
sede da Anatel, em Brasília. A participação nas 
CBCs é aberta a profissionais, empresas e insti-
tuições com interesses nas áreas de telecomu-
nicações, radiocomunicações e radiodifusão. Os 
temas relacionados à radiodifusão são discutidos 
no Grupo Relator de Radiocomunicações 6 (GRR 
6) da CBC 2 – Radiocomunicações.

*Fabrício é líder do GRR 6 - Radiodifusão - CBC2 - 

Especialista em Regulação - Anatel

*Fabrício Corrêa de Araújo Oliveira
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REVISTA DA SET FAz 20 ANOS

“Vencemos mais um desafio”, 
disse o então presidente da 
SET, Adilson Pontes Malta, na 

contracapa do número inaugural da revista 
Engenharia de Televisão – o primeiro nome 
da atual Revista da SET. Finalmente, surgia 
um instrumento com o qual a Sociedade 
de Engenharia de TV e Rádio poderia co-
municar-se com seu público, esclarecendo 
dúvidas, disseminando ideias e, principal-
mente, contribuindo com a evolução da 
radiodifusão no país. Esta edição, de se-
tembro de 1989, apresentou a elaboração 
do logotipo tridimensional da SET, falou do 
II Seminário Técnico da entidade no Rio de 

Janeiro, e trouxe artigos técnicos em pou-
co mais de 46 páginas.
Trimestral, a revista discutia assuntos de 
alta relevância. Segundo lembra Heloisa 
Sant’Anna, a primeira diretora editorial da 
SET, desde o planejamento da Sociedade 
era desejo dos fundadores ter uma revista 
voltada para técnicos. “A dificuldade era a 
falta de experiência nesta área e constatar 
o fato de que técnicos não gostam de es-
crever. Começamos com os boletins, mas 
sempre com os olhos em fazer a revista”. 
E foi na raça que Heloisa e os demais des-
cobriram que fazer revista era muito mais 
do que juntar um punhado de pessoas com 

boa vontade. “Inicialmente, tivemos a ajuda 
do Jaime e a Ana Lucia que foram cruciais”.
Heloisa conta que o primeiro número foi 
puro artesanato, mas com a ajuda de Már-
cia Clark, que tinha alguns conhecimentos 
na área o trabalho passou a fluir. “Desde 
o princípio, e apesar da inexperiência dos 
envolvidos, a revista disse ao que vinha e 
nos anos que se seguiram consolidou-se 
com grande profissionalismo”. 
Ao acompanhar toda a evolução do setor 
de engenharia de radiodifusão a revista fez 
grandes coberturas. Na edição número 4, 
estampou na capa o ‘Show Mundial da Ra-
diodifusão’ que foi o congresso da NAB em 

*Pedro Lívio

Com nome inicial de revista Engenharia de Televisão, publicação passou a 
disseminar informação e a contribuir para evolução da radiodifusão no país

Arquivo eMBrASec
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1990. Em maio de 1994, cobriu os acalo-
rados debates sobre a integração entre TV 
e computador na NAB e também no 4º SET 
e Trinta, que abordou profundamente dife-
rentes técnicas de compressão de vídeo. 
Na edição 21, um artigo já delineava as 
perspectivas da sonhada HDTV. Sendo que 
em 1995, a revista esmiuçou os possíveis 
padrões de TV digital a serem adotados 
no Brasil. A crescente complexidade das 
operações de engenharia de TV motivou o 
lançamento da seção Tutorial, na edição 
39, iniciada pelo tema ‘Potência Média e 
Potência de Pico’. Esta edição marca os 
10 anos da inauguração da SET.
Em 1998, a HDTV era um visível degrau 
a ser transposto, conforme especialistas 
apontaram no SET e Trinta e na própria 
NAB daquele ano. Na cobertura do 12º 
Congresso SET, a edição 41 acompanhou 
os testes da TV em alta definição em emis-
soras brasileiras. Em seguida, vieram os 
10 anos da publicação com generosas 
70 páginas e matérias sobre a tecnologia 
TRC, monitores de plasma e o investimen-
to das emissoras na diversificação de uni-
dades móveis. 

SMTPE, TV Interativa, HDTV...
Com o amadurecimento da TV digital, os 
testes no Brasil deram resultados, todos 
devidamente enfocados no número 49, do 

Os diretores editoriais da SET

veja quem foi diretor editorial da SET 
e os respectivos períodos. 

Heloisa Helena de Melo Sant´Anna .................................1989/1990
José Manuel Mariño .....................................................1990/1992
Euzebio da Silva Tresse .................................................1994/1996
José Augusto Porchat ...................................................1996/1998
Valderez de Almeida Donzelli .........................................1992/1994 e 1998/2009

primeiro trimestre do ano 2000. O ATSC, 
dos EUA, o DVB, europeu, e o ISDB-T, japo-
nês ficam conhecidos como os três siste-
mas de transmissão terrestre. Poucos me-
ses depois, o grupo SET/Abert fazia uma 
proposta para a escolha do sistema de TV 
digital no país, estampada na edição 51. 
Os 80 anos do rádio no país foram um dos 
destaques na edição 64, que deu especial 
atenção para o SMTPE, novo padrão para 
TV interativa, e para o congresso de 2002, 
que falou das novidades em tecnologia 
digital para TV, Rádio e Cinema. A TV em 
alta definição roubou as atenções na NAB 
de 2004, conforme apontaram os colabo-
radores da revista 74. Uma breve exibição 
da transmissão HDTV e do sinal one seg 
seria feita no Congresso da SET do mesmo 

ano, conforme descreveu a edição de se-

tembro/outubro.

Em 2006, a edição de agosto detalhou a 

opção do governo brasileiro pelo padrão 

japonês de TV digital. E a edição 88, mos-

trou o Congresso SET que apresentou por 

completo todas as etapas da implantação 

do SBTVD. Acompanhando os processos 

de implantação do sinal digital mês a mês 

em emissoras de todo o país, a edição 105, 

de dezembro passado, frisou a velocidade 

da digitalização no Brasil e as perspectivas 

do mercado. Mudanças, em grande parte, 

proporcionadas por coberturas da Revista 

da SET, consolidada entre os engenheiros 

de radiodifusão brasileiros. 

*Pedro Lívio é colaborador da Revista da SET
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AINDA O SET NORDESTE

O SET Nordeste foi um sucesso. E não poderia ser diferente 
com o suporte dado pelo engenheiro Luis Carlos Gurgel, da 
TV Jornal de Recife, que colocou o auditório da emissora e 

toda a estrutura à disposição do evento que aconteceu em julho. 
Foram 17 palestras e a participação de mais de uma centena de 
profissionais de radiodifusão.

* Roberto Perrone
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REVISTA DA SET – edição 106
A SET – SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO, é uma associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que tem por finalidade a difusão, a expansão e o 
aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, operacionais e científicos relativos à engenharia de televisão e telecomunicações. Para isso, promove seminários, congressos, cursos, 
teleconferências e feiras internacionais de equipamentos, além de editar publicações técnicas visando o intercâmbio e a divulgação de novas tecnologias.
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