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EXPEDIENTE

Muitos eventos marcaram o final 
de ano para o setor de radiodi-
fusão brasileiro e mundial. 

Em meados de novembro aconteceu a 
XIV Reunião do Comitê Consultivo Per-
manente II, da Comissão Interamericana 
de Telecomunicações (Citel). Segundo 
relata nosso colaborador Ronald Siquei-
ra Barbosa, aconteceram várias sessões 
plenárias e o Brasil teve participação 
ativa presidindo grupos de trabalho e 
apresentando 17 documentos, entre os 
quais "O Padrão ISDB-TB de Televisão 
digital na América Latina". 

Na feira e congresso da Câmara Ar-
gentina de Provedores e Fabricantes de 
Equipamentos de Radiodifusão (Caper), 
em outubro, 109 expositores e mais de 
400 marcas internacionais marcaram 
presença, sendo que o vice-presidente 
da SET, Olímpio Franco, apresentou ex-
periência brasileira de implantação do  
No início de dezembro, empresários de 
radiodifusão da região Nordeste discuti-
ram o futuro do setor no Fala Nordeste!, 
evento realizado pela primeira vez no 
estado da Bahia e que teve como tema 
“Regionalização: Transforme suas ideias 
em resultados”.

Também agora em dezembro, a Associa-
ção das Emissoras de Rádio e Televisão 
de São Paulo (AESP) realizou o seu 16º 
Congresso da Radiodifusão do Estado 
de São Paulo, quando discutiu a conso-
lidação das leis de comunicação, a con-
vergência do rádio no mundo digital e a 
liberdade de expressão na publicidade. 

Nosso entrevistado, o dire-
tor de produção da 

SET e diretor de 
engenharia de 

produção da Central Globo de Produção, 
Nelson Faria Junior, conta que um novo 
referencial de qualidade de imagem 
está surgindo por conta da TV digital, 
afirmando que a qualidade dos cenários, 
maquiagem, figurino e iluminação tem 
que ser cada vez maior.

Continuamos cobrindo as TVs espa-
lhadas pelo Brasil que vêm colocando 
seu sinal digital no ar, verificando que a 
preocupação continua sendo implantar 
inicialmente a operação de transmissão 
para estarem aptas a retransmitir a pro-
gramação digital das cabeças-de-rede.

O articulista da revista e diretor de rá-
dio da SET, Ronald Siqueira Barbosa, 
apresenta um status do Rádio digital no 
Brasil, mostrando que o governo brasi-
leiro ainda busca uma definição para o 
padrão Rádio digital

Já nosso colega Alberto Deodato Seda 
Paduan publica a quarta parte de sua 
série de artigos sobre Sistema de TV de 
Ultra-Alta Definição, com o tema Siste-
mas de Codificação e Decodificação.

Registramos a reunião que o Sindvel 
promoveu entre associados e a Apex 
para a importante definição de oito mer-
cados para a promoção dos produtos 
eletroeletrônicos brasileiros no exterior.

Nesta edição, temos ainda informações 
sobre as reuniões das CBCs, o Inside SET 
com o seminário SET Centro-Oeste e em 
One Seg informações sobre compressão 
de vídeo, TV de tubo e TVs de LED. 

Boa leitura!

SET – Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão

Diretora Editorial
Valderez de Almeida Donzelli –  valderez@set.com.br

Comitê Editorial 
Ana Eliza Faria e Silva, Francisco Sérgio Husni Ribeiro, 

José Antonio de Souza Garcia, Márcio Pereira, 
Otávio Emanuel R. Ferreira

Revisão Técnica
Alberto Deodato Seda Paduan – adeseda@uol.com.br

Assistente de produção
Thiago  Leite – thiagoleite.set@gmail.com

Redação, administração, circulação e correspondência:
Rua Conselheiro Crispiniano, 29 - cj. 92

CEP 01037-001 - República - São Paulo - SP
Tel.:  + 55 (11) 2979-0806 e 2281-8663

Fax + 55 (11) 2979-0806 - revista@set.com.br 

Direção Geral
 Edmilson Rodrigues de Oliveira – edmilson.revista@set.com.br 

Direção Executiva
Ana Maria Faria de Oliveira – anamaria.revista@set.com.br

Supervisão comercial
 Douglas Rodrigues - douglas@embrasec.com.br

Editor e Jornalista Responsável
Roberto Perrone - (MT -SP 16.291) - perrone@composita.com.br

Redação
Raphael Bontempo - raphael@embrasec.com.br

Estagiários
Administração: Giovanna Sena - giovanna@embrasec.com.br

Database: Alan de Lucena - alan@embrasec.com.br

Colaborador
Pedro Lívio Faria de Oliveira – pedro.deo@gmail.com

Marketing
Sérgio Gentile

Projeto gráfico, direção de arte e capa
Vinicius Montana

Diagramação
Rogério Chagas

Impressão e Acabamento: HR Gráfica

Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão

Rio de Janeiro/RJ
Rua Jardim Botânico,700 – Sala 306 – Cep. 22461-000 
Tel.: + 55 (21) 2512-8747 – Fax + 55 (21) 2294-2791

www.set.com.br – set@set.com.br 
São Paulo/SP

Av. Auro Soares de Moura Andrade, 252 – Cj. 11- Cep. 01156-001 
Tels.: (11) 3666-9604 / 3667-1121

A REVISTA DA SET (ISSN 1980-2331) é uma publicação bimestral 
da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão – SET – 
dirigida aos profissionais que trabalham em redes privadas e 

estatais de rádio e televisão, estúdios de gravação, universida-
des, produtoras de vídeo, escolas técnicas, centros de pesquisas 

e agências de publicidade.
A REVISTA DA SET é distribuída gratuitamente aos associados da 
SET e enviada através da Vox Log e ECT. Os artigos técnicos e de 
opinião assinados nesta edição não traduzem necessariamente a 

visão da SET, sendo de responsabilidade dos autores.
Sua publicação obedece ao propósito de estimular o intercâmbio 
da engenharia de refletir as diversas tendências do pensamento 
contemporâneo da Engenharia de Televisão brasileira e mundial.





ARTIGO

As emissoras de TV espalhadas pelo 
Brasil continuam colocando o sinal 
digital no ar. Mas nem todas estão 

com a totalidade de seus equipamentos 
digitalizados, até mesmo porque a troca 
completa do sistema, desde a captação, 
passando pelo processamento e distribui-
ção, requer investimentos pesados e, so-
bretudo, uma análise profunda e criteriosa 
de como montar essa nova estrutura.
Como já abordamos em coberturas an-
teriores, o que se vê é uma preocupação 
maior, neste primeiro momento, em digi-
talizar a transmissão, porque garante a 

retransmissão da programação digital das 
cabeças de rede. Porém, algumas emis-
soras já vêm adquirindo equipamentos de 
produção digital e estruturando estúdios a 
fim de estar aptas a produzir sua própria 
programação digital.  

Globo de Brasília 
projeta nova torre
Na capital federal, a Globo de Brasília 
colocou no ar em abril seu sinal digital. 
A emissora revela que todos os novos 
investimentos – estúdio, transmissão, 

*Por Pedro Lívio e Raphael Bontempo
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Maior desafio da Globo de Brasilia: um local para a nova antena
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workflow de jornalismo, infraestrutura 
entre outros – exigiram profundas ações 
e processos de capacitação das equi-
pes técnicas e operacionais. No projeto 
original está prevista a construção de 
uma nova torre, para abrigar a antena 
digital da Globo e, no futuro, também de  
outras emissoras.
“Por todas as dificuldades e complexidade 
de um projeto desta envergadura (projeto 
da torre única de Brasília), houve atraso. 
Então a nossa opção foi fazer uma ins-
talação na estrutura já existente. Depois, 
transferiremos a antena para esta torre, 
que abrigará sistemas de TV digital de to-
das as emissoras locais”, informa a emis-
sora, ao ressaltar que a maior dificuldade 
vivida na implementação do sinal digital 
foi exatamente conseguir um local para a 
nova antena. “O modelo de compra de ter-
renos e o plano diretor do município, mui-
to restritivo, tornou difícil a preparação”.

Cobertura em cinco cidades
O projeto seguiu a experiência e os con-
ceitos da cabeça de rede, os treinamentos 
específicos para as equipes foram realiza-
dos por profissionais da própria TV Globo 
e por empresas fornecedoras de equipa-
mentos. Na Globo de Brasília, os transmis-
sores são da NEC, as antenas de UHF são 
da Trans-tel, e os monitores são da Sony. 
Os controles mestre e os switchers são 
da Nvision, enquanto a Harris forneceu os 
servidores de programas e comerciais.
A cobertura, até o momento, está dentro do 

SInAl DIGITAl
PRIoRIDADE é TRAnSMITIR
Colocar o sinal digital no ar é o primeiro passo para estar 
habilitado a transmitir programação das cabeças de rede
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esperado. Dos cinco municípios cobertos pelo 

sinal, três deles – Ceilândia, Brasília e Tagua-

tinga – foram alvo de testes de qualidade. 

Uma unidade móvel com dois engenheiros foi 

a uma centena de pontos para verificar a re-

cepção dos sinais em SD e one-seg.

TV Sorocaba iniciou 
processo em 2002
A TV Sorocaba, afiliada do SBT na região 
de Sorocaba e Jundiaí, por sua vez, deu 
início à digitalização em 2002, quando a 
produção interna da emissora foi subme-

Transmissor da NEC na Globo de Brasília

Instalação de novos controles mestres SD e HD na TV Sorocaba
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tida ao projeto de sinal digital, passan-
do a   utilizar equipamentos não lineares 
com sinal SD. O gerente técnico Educides 
Moreira, que esteve à frente do proje-
to, relata que pelo cronograma traçado 
“primeiramente, houve a digitalização da 
produção interna em SD, posteriormente 
houve a instalação de novos controles 
mestres, SD, HD, e depois a instalação do 
transmissor e antena digital”. 
A TV Sorocaba adquiriu switcher mas-
ter   e routers de última geração para a 
distribuição dos sinais dentro da emisso-
ra, onde se concentra  toda operação di-
gital e analógica, além de ilhas de edição 
não lineares para produção de conteúdo 
digital em SD, e câmeras também digi-
tais SD que já estavam instaladas, con-
versores de altíssima performance para 
conversão do sinal digital SD em HD. “Por 
enquanto, não temos a grade de progra-
mação totalmente HD da nossa geradora 
que é o SBT”, acentua.

Câmeras HD para 
melhorar produção
O gerente técnico também conta que a TV So-
rocaba precisa adquirir as câmeras HD para 
melhorar sua produção. “Estamos testando 
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várias marcas para escolher a de melhor qua-
lidade e que melhor se adapta a nossas ne-
cessidades”. Até o momento, o investimento 
está em US$ 1,1 milhão e a previsão é atingir 
U$ 2,5 milhões ao término do projeto.
A exemplo da grande maioria das emissoras, 
a preparação e treinamento da equipe para 
atuar com os novos equipamentos foi feita pe-
las próprias empresas fornecedoras. “Não foi 
necessária a contratação de funcionários, pois 

nosso pessoal já está habilitado a trabalhar no 
ambiente digital”. Mesmo assim, a TV Soroca-
ba não se viu livre dos problemas corriqueiros 
do dia-a-dia que normalmente ocorrem numa 
transição desse porte, como atrasos de entre-
ga de equipamentos ou intempéries. “Mesmo 
assim, colocamos o sinal digital no ar sem 
muitos dos problemas enfrentados por outras 
emissoras que entraram no ar antes de nós”, 
conta o gerente técnico.

TV Liberal: engenheiro Denis Brandão prevê controle de jornalismo HD para 2010

Instalação de novas antenas digitais na TV Liberal
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TV Liberal inaugurou canal 21
A TV Liberal, afiliada à Rede Globo no Estado do 
Pará, inaugurou o sinal digital 33 anos após a 
primeira transmissão analógica da emissora. Os 
estudos para ingressar na era digital têm sido 
feitos desde 2007, com o objetivo de atualizar 
o parque técnico e preparar a TV Liberal à plena 
transmissão digital. A princípio, foi realizado um 
levantamento geral dos aparelhos disponíveis 
durante a etapa de planejamento, como explica 
o engenheiro Denis Brandão. 
“Analisamos as condições dos equipamentos, 
para atendermos as demandas de acordo com 
a área: transmissão, exibição, produção e jor-
nalismo. Depois dividimos o projeto em três 
fases de execução, conforme as principais 
prioridades em função do alto investimento 
necessário”. Simultaneamente, a equipe da 
TV Liberal avaliou o sistema irradiante para 
a torre, e os reforços a serem realizados na 
estrutura e nas fundações. 
Operando tradicionalmente pelo canal 7, a TV 
Liberal inaugurou o canal 21 para transmis-
são digital. Para isso, foram utilizados dois 
transmissores digitais da NEC de 5 kW cada, 
que funcionam em paralelo e fornecem 10 
kW  através de dupla alimentação do sistema 
irradiante da RFS, composto por dois níveis 
de painéis com polarização elíptica, com total 
redundância de transmissor, linha de trans-
missão e antena.
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Controle de jornalismo em 2010
O sistema de exibição conta com serviços da 
Grass-Valley, por meio de dois servidores K2 
HD que operam em configuração redundante, 
com  distribuição dos sinais HD-SDI através de 
matrizes Trinix e Concerto. Os controles mes-
tres SD e HD utilizam mesa maestro com dois 
canais de saída cada, para alimentar a progra-
mação para o sinal analógico do canal 7. 
O engenheiro enumera os equipamentos 
adquiridos para a captação no estúdio e ex-
terna. “Seis camcorders Infinity da Grass-
Valley e incluímos nesta fase um núcleo de 
edição HD composto por quatro ilhas Aurora/
Edius”. Brandão também faz projeções sobre 
o controle de jornalismo em HD, que deve ser 
implantado em 2010.  
Um dos maiores desafios enfrentados pela TV 
Liberal na digitalização foi o reforço da torre, 
assim como o trabalho de içar as novas ante-
nas. “Foi uma operação muito delicada, pois a 
localização fica em uma área central da cidade. 
Várias empresas terceirizadas estiveram envol-
vidas”. O engenheiro da TV Liberal explica que 
foi um procedimento crítico e lento, uma vez 
que toda transmissão era realizada pela mes-

ma torre, o que obrigava constantes remaneja-
mentos nos sistemas irradiantes para manter a 
emissora sempre no ar.

TV Sergipe acaba de entrar 
Outra afiliada da Rede Globo, a TV Sergipe, 
colocou a capital Aracaju no rol da digitali-
zação no mês passado, embora ainda em 
caráter experimental, quando deu início às 
transmissões digitais, colocando em prática 
um projeto que teve início em 2006. “Inicia-
mos uma reforma na estrutura técnica e civil 
do prédio para atender as novas demandas 
dos equipamentos digitais, como infraestrutu-
ra elétrica, ar condicionado e novos ambientes 
operacionais”, explica Washington Gasparotto, 
engenheiro responsável da emissora. 
O planejamento foi dividido em quatro etapas. 
Primeiro foi desenvolvido o escopo do projeto, 
fase muito importante para que a emissora 
pudesse definir os investimentos em função 
do orçamento, assim como estabelecer os for-
necedores e definir o cronograma de investi-
mentos. A segunda etapa consistiu em traçar o 
projeto e iniciar a importação dos equipamen-
tos. “A terceira etapa, na qual estamos hoje, é a 

instalação, aceite e testes dos equipamentos”, 
conta Gasparotto.
A quarta etapa, ainda em andamento, é o 
treinamento da equipe técnica e operacional 
da emissora. “Fechamos uma parceria com o 
Inatel para realizarmos esse treinamento aqui 
em Aracaju com um curso de 48 horas, sendo 
dois módulos de 24 horas cada. O primeiro foi 
feito no início deste mês e o próximo módulo irá 
ocorrer em dezembro”. 
Para aperfeiçoar a parte elétrica, a equipe da 
TV Sergipe fez aquisição de gerador de 450 
kVA (Stemac) e dois no-breaks (120 + 120 
kVA) da Eaton. Para o conjunto de transmissor 
e equipamentos de estúdio, a emissora optou 
por NEC, Transmissor de 5 kW (2,5 + 2,5) e 
as cadeias de MUX e Encoders totalmente re-
dundante. 

Estúdios e controle de produção 
Para o sistema irradiante, foi feita a compra 
de dois slots de polarização elíptica da Diele-
tric. Para os equipamentos da Central Técnica 
e Controle Mestre, optou-se por equipamentos 
Harris (um Routing Platinum; duas mesas Icon 
- SD e HD -, processadores de sinais, equipa-
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mentos de testes, vídeo servidores Nexio, para 
exibição em SD e HD, Time Delay HD, automa-
ção e multiviewer). “Iniciaremos no próximo ano 
a digitalização dos Estúdios, Controle de Pro-
dução, assim como nas retransmissoras das 
principais cidades do interior”. 

A TV Sergipe aplicou até o momento R$ 8 mi-
lhões na compra de equipamentos e o engenhei-
ro estima ser necessário investir ainda a mesma 
quantia durante os próximos três anos, para que 
a geradora se torne integralmente digital e a 
emissora avance na digitalização do interior. 
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Digitalização da TV Sergipe em quatro etapas: projeto, equipamentos, testes de sinal e mão-de-obra

A TV Sergipe promoveu uma reestrutura-
ção do departamento de engenharia. Criou 
o departamento de RF, e designou o en-
genheiro João Roberto como responsável. 
Para o departamento de Manutenção de 
TV, a emissora contratou Paulo Amaral, que 
hoje é supervisor e responsável pelos proje-
tos da Central Técnica HD, Controle Mestre, 
e Estúdios da emissora. 
Foi criado também o departamento de Opera-
ções Técnicas, chefiado por Edigenia Santos, 
que faz a interface entre engenharia e jorna-
lismo, bem como toda a operação de eventos e 
de sistema da emissora. “Para os três departa-
mentos fizemos contratação de técnicos e au-
xiliares. Temos investido muito em treinamento 
da equipe, em participação em eventos, trei-
namento online, cursos indoor de inglês para 
toda a equipe de técnicos e operadores, além 
da parceria com Inatel”, conta.

* Pedro é jornalista e colaborador da Revista da 

SET - pedro.deo@gmail.com

Raphael é repórter da Revista da Set - rapha-

el@embrasec.com.br
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A Sony tem uma solução completa para o jornalismo. 

É um sistema de rede que proporciona integração total, desde a captação de imagens, passando por edição, pós-produção e playout, 
até o armazenamento do material em arquivo.
 
É uma infraestrutra que proporciona o tráfego de material de áudio e vídeo em alta velocidade. E o que é melhor: a qualidade original 
do material não é modifi cada.
 
É por tudo isso que na hora de pensar em uma solução, pense na Sony. É muito mais tecnologia e integração para as emissoras de televisão.

SON_0021_09L_novembro_An. Rev. Set_21x28.indd   1 27/10/09   11:28



12

NELsON FARIA - ENTREVIsTA

“NoVo rEfErENCiAL DE 
quALiDADE DE imAGEm

A TV digital é uma realidade e as emissoras 
já estão produzindo para esse formato, o 
que efetivamente muda em termos de cria-
ção de produção de conteúdo?
A TV digital é uma realidade para as emissoras, 
apesar da grande maioria dos telespectadores 
ainda assistirem a TV analógica. Mas estamos 
no início de uma tecnologia com grande poten-
cial para os criadores. A qualidade do HDTV hoje 
apresentada ainda deverá melhorar muito, e é 

necessário produzir convivendo com as duas re-
lações de aspecto, o que compromete o melhor 
resultado para o 16x9. Mesmo assim, com a 
chegada do HDTV, um novo referencial de qua-
lidade de imagem está emergindo. A criação de 
conteúdo terá impacto direto na necessidade de 
maior qualidade dos cenários, maquiagem, figu-
rino e iluminação. O desenvolvimento de novos 
formatos de programa que explorem a interativi-
dade e a portabilidade, e, certamente, a solução 

para a transmissão do 3D estereoscópico na TV 
digital trarão novos desafios para os profissionais 
de criação de conteúdo.
 
Com relação às necessidades operacio-
nais, quais são as novas exigências?
A câmera é o elemento mais importante na 
qualidade de um sinal HD. É comum achar 
câmeras de baixo custo com virtualmente 

*Roberto Perrone

Com uma história de 33 anos na TV Globo, o paulista Nelson Faria Junior, tem um grande desafio pela frente. Casado e pai de dois filhos, 
atualmente é diretor de engenharia de produção da Central Globo de Produção e também é o diretor de produção da SET. É um segmento 
que está no olho do furacão do negócio de radiodifusão com a chegada da TV digital. “Um novo referencial de qualidade de imagem está 

emergindo. A criação de conteúdo terá impacto direto na necessidade de maior qualidade dos cenários, maquiagem, figurino e iluminação”, afirma 
ele. E é só isso porque interatividade, portabilidade, solução para a transmissão do 3D estereoscópico também são desafios que têm reflexos em 
todas as etapas de produção. Nesta entrevista Nelson Faria Junior fala sobre estes desafios e muito mais. Acompanhe.
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as mesmas especificações de catálogo que 
as câmeras de custo alto. O desempenho 
real, no entanto, irá provavelmente mostrar 
que câmeras mais caras têm características 
muito superiores ao manipular situações de 
luzes deficientes. Também é fundamental 
um bom acabamento do cenário e uma 
aplicação de maquiagem que atenue a 
aparência artificial do pancake que na te-
levisão tradicional não seria perceptível. A 
captação de áudio requer maiores cuidados 
operacionais. Com os planos mais abertos 
e a editoração menos “nervosa”, as com-
posições são mais contemplativas, exigindo 
a captação adequada dos planos de áudio 
que a imagem sugere. A mixagem 5.1 será 
utilizada em produções de alta qualidade.

A interatividade na TV digital está com 
tudo programado para estrear na Copa 
do Mundo de 2010, como a produção de 
conteúdo tem se adaptado a essa nova 
possibilidade? Quais os diferenciais com 
relação a uma programação linear?
Alguns fabricantes começam a lançar te-
levisores habilitados para a interatividade, 
mas para as emissoras, há muito a evoluir. 
Algumas já estão oferecendo informações 
sobre o conteúdo do programa. A Copa do 
Mundo oferece a oportunidade de acres-
centar informações sobre os jogos, enri-
quecendo a transmissão. Dependendo do 
modelo de negócio adotado pela emissora 
e da preferência do usuário, a compra de 
serviços e produtos também será uma das 
aplicações da interatividade, mas ainda há 
necessidade de desenvolvimento e inte-
gração de sistemas que não deverão estar 
disponíveis até a Copa. A interatividade não 
linear oferece serviços e informações não 
vinculados ao programa exibido. 
 
Com a internet e a TV digital a produção 
de conteúdo digital representa uma nova 
indústria estratégica para o país? Isso 
acontece porque ela é muito abrangen-
te envolvendo broadcast, cinema, jogos, 
energia, etc?
A produção de conteúdo é o core business 
da convergência digital, e a criatividade dos 
artistas e técnicos brasileiros vai certamen-
te conseguir transformar a TV que conhece-
mos, em novos negócios para as empresas, 
e formará a linha de frente para a transfor-
mação da indústria áudio-visual num setor 
estratégico para o país. A interatividade 
possibilitará o desenvolvimento de games 
específicos, assim como a integração digi-
tal com a internet. Uma produção específica 

para a portabilidade, assim como, a pro-
dução televisiva de alta qualidade já com-
patível com a do cinema digital, manterá a 
televisão como a mídia mais importante na 
vida dos brasileiros. 

A produção de programas não-lineares, 
para o sistema de TV digital brasileiro, 
utilizando a linguagem NCL é a que vai 
imperar, que outros conceitos de lingua-
gem são introduzidos? É necessária uma 
metodologia? Ela já existe?
O Ginga é composto por um conjunto de tec-
nologias padronizadas e inovações brasilei-
ras que o tornam a especificação de midd-
leware mais avançada do mundo. O Ginga é 
estruturado em dois subsistemas que ofere-
cem diferentes modelos para a construção 
de aplicativos, o Ginga-NCL e o Ginga-J. 
O Ginga-NCL, desenvolvido pela PUC-RIO, 
permite o desenvolvimento de aplicativos 
declarativos com a linguagem NCL (ba-
seada em XML). O ambiente declarativo 
independe da forma como as operações 
são efetuadas dentro do sistema compu-
tacional. A intenção é simplificar o desen-
volvimento, não requisitando profissionais 
especializados em programação. O Ginga-
J, desenvolvido pela UFPB, é basicamente 
uma Máquina Virtual Java, permitindo o 
uso de aplicativos procedurais. O ambiente 
procedural tem a intenção de fornecer um 
maior poder ao desenvolvedor. Em contra-
partida exige mais deste, pois utiliza uma 
linguagem que é dependente do modo de 
funcionamento do sistema computacional. 
  
Existem dúvidas sobre formatos e pa-
drões de imagem? 
Apesar de ter muito a avançar, a base de co-
nhecimento dos formatos e padrões de ima-
gem já está alinhada com a melhor prática 
mundial. Certamente que novas ferramentas 
deverão ser desenvolvidas para a interativida-
de, a portabilidade deverá encontrar a melhor 
linguagem, a tecnologia 3D terá que ser de-
senvolvida para ser compatível com a trans-
missão da TV digital. Os engenheiros brasi-
leiros demonstraram ao criar soluções para o 
desenvolvimento do mais avançado padrão de 
TV digital, que devemos ser otimistas ao olhar 
os desafios que nos esperam.

Como ficam o intercâmbio de progra-
mas e exportação de conteúdo com a 
TV digital.
O HDTV fortalecerá o mercado produtor/ex-
portador de conteúdo, e, com o passar do 
tempo, só os conteúdos em alta definição te-

rão real valor no mercado internacional. Com 
a base tecnológica adequada aliada à cria-
tividade brasileira, há perspectivas do real 
desenvolvimento de um mercado produtor 
nacional, gerando novos empregos e divisas 
para nosso país. Com a transição dos países 
para a TV digital, haverá crescente deman-
da para a produção HD e a produção bra-
sileira, reconhecidamente de alta qualidade, 
aumentará a exportação de conteúdo para o 
mercado internacional nos próximos anos. 
 
Quais são os objetivos a serem alcança-
dos nos próximos anos pela diretoria de 
conteúdo da SET?
A produção de conteúdo sofrerá o impacto 
das novas tecnologias digitais, como a inte-
ratividade, portabilidade, 3D estereoscópico, 
web, cinema digital. A diretoria de conteúdo 
deve agir no aprimoramento do conhecimento 
tecnológico e de processos, através de semi-
nários com fabricantes, no acompanhamento 
das melhores práticas exercidas nos países 
mais avançados, e manter a discussão aberta 
para a troca de idéias e soluções.

Como você avalia o estágio dos profis-
sionais de produção para TV digital? 
Quais são as deficiências e necessidades 
de treinamento?
Há necessidade de investir no conhecimento 
técnico de diretores, fotógrafos, operadores 
de vídeo, cenógrafos, figurinistas, maquiado-
res... Um operador de vídeo altamente qua-
lificado é necessário para explorar e aplicar 
diferentes ajustes em função das caracte-
rísticas desejadas pelo diretor artístico para 
determinada cena. Diferentes ajustes de 
câmera podem aumentar dramaticamente 
a capacidade de o equipamento captar ce-
nas em condições extremas. Com seis vezes 
mais informações no HDTV que o SDTV, os 
profissionais de cenografia precisam ser trei-
nados para construir cenários mais bem aca-
bados. Detalhes que em SD podemos “su-
portar”, agora se tornam aparentes. O estilo 
e a proporção das formas e dos contornos 
nos rostos precisam ser suavizados pelos 
maquiadores e a base da maquiagem, mais 
uniforme e sutil. Os profissionais da ilumina-
ção passam a trabalhar com range dinâmi-
co de 7 a 8 diafragmas contra 4 a 5 no SD, 
as Baixas Luzes são registradas sem ruído 
e as diferenças mais sutis são perceptíveis, 
contra aquela ruidosa e difusa do SD. Essas 
características permitem uma maior riqueza 
e vibração na fotografia.

*Roberto é editor da Revista da SET
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*Alberto Deodato Seda Paduan

Sistemas de codificação 
e decodificação
Esses dados são nossos velhos conheci-

dos através dos artigos anteriores, mas 

vale relembrar que, o sistema de tele-

visão em ultra-alta definição (UHDTV ou 

SHV) possui um formato com varredura 

progressiva de 4000 linhas, 60 quadros 

por segundo e definição de 7680 x 4320 

pixels, ou seja, com uma definição 16 
vezes maior do que a do HDTV. O áudio é 
constituído de um super sistema de som 
surround com 22.2 multicanais. Com 
tudo isso, o resultado é uma gigantesca, 
porém proporcional, relação de bits do 
sistema de 24 Gbit/s.

Para esse sistema ser utilizado na prá-
tica como serviço de radiodifusão, onde 

o usuário doméstico possa receber os 

sinais tanto por meio de satélite como 

por canais de radiodifusão terrestre, 

além de poder efetuar sua gravação 

para as mais diversas utilizações, é 

preciso que os sinais de áudio e vídeo 

passem por um sistema de compressão 

e codificação/decodificação (codec) de 

alta eficiência. Esse sistema deve ser 

Figura 1 - Diagrama geral do sistema de codificação e decodificação
Fonte: do autor
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capaz de possibilitar uma maneira de 
reduzir essa alta relação de bits de áu-
dio e vídeo para uma faixa aceitável e 
utilizável que se situe entre 120 e 160 
Mbit/s, atualmente empregada nos sis-
temas HDTV.

A NHK tem desenvolvido em seus la-
boratórios e também com empresas 
afiliadas, alguns sistemas de codifi-
cação de vídeo baseados nos padrões 
MPEG-2 e AVC/H.264 (Advanced Video 
Coding / H.264 ou MPEG-4 Part 10). O 
SHV, que utiliza equipamentos de cap-
tação, gravação e exibição de áudio 
e vídeo que trabalham com resolução 
de cerca de 32 milhões de pixels, não 
pode contar ainda com equipamentos 
integradores que respondam a esse 
nível de resolução. A solução mais viá-
vel apresentada até o momento parece 
ser a conversão do sinal original para 
16 sinais HDTV, sendo cada um deles 
processado por um codificador HDTV 
individual. Para isso, podemos con-
cluir que deve ser empregado nesse 
caso um sistema com equipamentos e 
tecnologias bem especiais, a exemplo 
do próprio UHDTV, com características 
muito específicas. 

os sistemas de codec 
e a conversão de 
formato do vídeo
Os sistemas de codec são basica-
mente compostos de um conversor de 
formato de vídeo, um codificador/de-
codificador de áudio e um codificador/
decodificador de vídeo. A conversão 
do sinal de vídeo original é necessária 
para torná-lo mais fácil de ser manipu-
lado durante sua transformação para o 
formato YUV. 

Conversores
O conversor de formato de vídeo, so-
bre o qual já conhecemos um pouco 
quando falamos sobre o vídeo do SHV, 
transforma o sinal original de 7680 x 
4320 pixels, obtido a partir de um ar-

ranjo de sensores de cores G1, G2, B 
e R para 16 imagens de 1920 x 1080 
pixels e vice-versa, ou seja, converte 
as 16 imagens do padrão 1920 x 1080 
para outra de 7680 x 4320. Esses pro-
cessos realizam a divisão da imagem 
SHV por meio de técnicas especiais, 
de acordo ainda com o que já vimos 
quando escrevemos sobre o vídeo.  
Por esse motivo, seria até interessan-
te que o leitor desse uma repassada 
naquela parte da matéria (edição 109 
da Revista da SET) o que vai ajudar no 
entendimento dos conceitos sobre os 
conversores e codecs.

Codificadores e 
decodificadores (codec)
Existem atualmente duas plataformas 
básicas de codificadores, que são o 
MPEG-2 e o AVC/H.264, ou MPEG-4.

A figura 1 mostra um diagrama genérico, 
de ponta a ponta, dos sistemas de codi-
ficação e decodificação de sinais.

Na figura 1 podemos ver o denominado 
bloco “CONVERSOR DE FORMATO E PA-
RALELIZADOR”, cuja função é converter 
o formato do sinal SHV da entrada e di-
vidir os 24 Gbps em 16 sinais que serão 
aplicados cada um a um codificador e 
processá-lo em tempo real. É ele tam-
bém quem controla o tempo de início da 
atuação de cada codificador de forma a 
assegurar o perfeito sincronismo de ope-
ração entre eles.

Para a utilização do sinal codificado é 
realizada uma operação inversa. Os si-
nais codificados são recebidos (seja por 
meio de fibra, satélite, RF ou cabo), de-
codificados individualmente por 16 de-
codificadores e encaminhados ao bloco 
“SINCRONIZADOR DE FASE E SERIALI-
ZADOR”, onde é feita a sincronização de 
fase entre eles e em seguida são aplica-
dos ao estágio serializador que entrega 
na sua saída um único sinal SHV idêntico 
ao original.

Codec SHV baseado 
no padrão mPEG-2
O sistema baseado no MPEG-2 represen-

tou a primeira versão de codecs consistin-

do de quatro sub-codecs para imagens de 

3840 x 2160. Cada um desses sub-codecs 

contém quatro unidades MPEG-2 HDTV e 

um frame-synchronizer multicanais.

O sinal de áudio pode ser transmitido no 

padrão PCM linear não-comprimido, com 

amostragem de 48 kHz e 24 bits/amostra-

gem, ou então através de codecs Dolby-E 

com razão de compressão de 1:4. Nesse 

sistema de 22.2 multicanais são transpor-

tados 24 canais de áudio. Veja a tabela 1.

Tabela 1- Especificações do sistema de codificação MPEG-2
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Os sinais codificados de áudio e vídeo 
são multiplexados em quatro sinais TS 
(Transport Stream) MPEG-2, interfacea-
dos via DVB-ASI. 

Para garantir a armazenagem de progra-
mas de longa duração, precisou ser de-
senvolvido e fabricado um equipamento 
de gravação de TS (Transport Stream) es-
pecial. A capacidade de armazenamento 
desse equipamento é de 1,2 Tbytes, o 
que permite a gravação de um programa 
de 4,5 horas de duração quando codifi-
cado a uma taxa de 600 Mbit/s.

Quando é necessária a utilização das 
redes IP públicas para transmissão dos 
sinais SHV codificados, dependendo 
do caminho utilizado para a transmis-
são, devem ser levados em considera-
ção o jitter e o atraso de tempo. Para 
sincronizar os quatro TS gerados pelos 
sub-codificadores, o sistema gerencia 
o tempo de cada quadro de vídeo por 
meio de um time code e de uma refe-
rência temporal existente na estrutura 
GOP (Group Of Pictures - uma camada 
opcional que contém um cabeçalho que 
transporta as informações de time code 
e edição) do fluxo de vídeo MPEG-2. A 
comunicação entre os sub-codificadores 
é feita via ethernet. Um sub-codificador 
mestre controla o início da atividade dos 
outros sub-codificadores. Na decodifica-
ção, o sub-decodificador ajusta o tempo 
de exibição de todos os outros sub-de-
codificadores e considera um atraso de 
transmissão se referenciando ao time 
code e à referência temporal. O decodi-
ficador pode lidar perfeitamente com um 
atraso relativo nos quatro TS internos em 
15 quadros de vídeo.

O atraso total provocado pelo codificador 
é de cerca de 650 ms, considerando a 
codificação, a decodificação e a conver-
são de formato do vídeo.

 Veja na Tabela 1 as principais especifi-
cações do codificador MPEG-2.

Codec SHV baseado no padrão 
AVC/H.264 (mPEG-4)
Numa atuação conjunta entre a NHK e 
a Fujitsu Laboratories Ltda. foi produzi-
do um modelo de codec em tempo real 
com bit-rate muito baixo baseado no 
padrão AVC/H.264 que é, atualmente, 
o mais eficiente padrão de codificação 
de vídeo sendo largamente utilizado 
em várias aplicações tais como radio-
difusão de pequenas imagens para re-
cepção móvel ou serviços de HDTV via 
satélite. O AVC/H.264 é um esquema de 
codificação padronizado pela ISO/IEC e 
pela ITU-T.

Para conseguir um equipamento ca-
paz de processar imagens tão grandes 
como as do SHV, foram utilizados 16 
codificadores iguais aos utilizados em 
HDTV trabalhando em paralelo e cada 
um deles contendo 16 unidades de 
processamento. Cada um desses co-
dificadores abriga três FPGAs (Field-
Programmable Gate Arrays - chips 
constituídos de inúmeras chaves pro-
gramáveis cujo objetivo é simular o 
funcionamento de outros circuitos, 
como por exemplo, processadores, 
controladores de vídeo, interface serial 
e outros) e um DSP (Digital Signal Pro-
cessor – microprocessador dedicado 
ao processamento digital de sinais de 
áudio e vídeo em tempo real ou off-
line), possibilitando que o processo 
de codificação seja alterado com uma 
simples substituição de software. 

O sistema divide um quadro de HDTV 
em 4 partes e processa cada uma delas 
em paralelo A estimativa de movimento, 
que é realizada no FPGA, atua em duas 
fases: na primeira é feita uma predi-
ção grosseira no quadro como um todo, 
com precisão de dois pixels; a segunda, 
uma estimativa bem mais precisa de um 
quarto de pixel, é feita em cada uma das 
quatro partes do quadro. O chip DSP, 
usado principalmente para controle de 

taxa, administra o módulo de processa-
mento de codificação.

Para manter o sincronismo das 16 ima-
gens do sistema, também foi criado um 
novo mecanismo de sincronização mes-
tre-escravos onde um dos codificadores 
assume o papel de mestre para coman-
dar os outros 15 escravos. Note que 
qualquer um dos codificadores pode ser 
indexado como mestre, o que é definido 
via software.

No final do processo, o sinal sofre uma 
compressão em tempo real de cerca de 
200:1, baixando aqueles 24 Gbit/s para 
cerca de 120 Mbit/s. Embora essa ban-
da ainda seja seis vezes maior do que 
a utilizada para vídeo em HD no Japão, 
ela já serve para uso num sistema de ra-
diodifusão e transmissão para satélites. 
Uma vez recebido no seu destino, o sinal 
é processado inversamente, ou seja, é 
decodificado, sendo então restaurado 
para um sinal SHV.

As propriedades estatísticas das fontes 
de sinal do SHV não são efetivamente 
utilizadas nesses codificadores. Uma 
tarefa já programada para o futuro será 
dividir as fontes de informação do SHV 
entre os codificadores para assim me-
lhorar a performance do sistema.

Avanços recentes
Há algum tempo, a NHK STRL (Nippon 
Hoso Kyokai Science & Technology Re-
search Laboratories), juntamente com a 
BBC R&I (British Broadcasting Corporation 
Research & Innovation), está com suas 
pesquisas focadas no desenvolvimento 
de um sistema de compressão específico 
para SHV. A base dessas pesquisas é um 
projeto iniciado pela BBC, denominado 
Dirac. Esse sistema utiliza uma tecnologia 
conhecida como wavelet para transformar 
o erro residual do sinal, ao invés da tra-
dicional DCT (Discret Cosine Transform) 
que, segundo os pesquisadores da BBC, 
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limitam a flexibilidade dos blocos utiliza-
dos no processamento desses sinais. A 
wavelet é uma função capaz de decompor 
outras funções no domínio da freqüência, 
de forma que elas possam ser analisadas 
em diferentes escalas de freqüência e de 
tempo. Essa decomposição é conhecida 
como “transformada de wavelet”. Por 
isso, as funções wavelet são ferramentas 
poderosas para análise e compressão de 
sinais e o SHV tem muito a ganhar com 
essa tecnologia.

A compressão utilizando essa técnica 
dispensa o artifício da divisão da ima-
gem em blocos para poder comprimi-los, 
e sua faixa de aplicação abrange a com-
pressão de arquivos de alta resolução 
para produção, compressão para conte-
údo de radiodifusão e compressão para 
aplicações em web 2.0, sem perdas ou 
com perdas visuais.

Sua eficiência de compressão é seme-
lhante à do H.264 em altas resoluções, 
porém sem a sua complexidade de codi-
ficação. É um codec híbrido convencio-
nal, ou seja, atua tão bem em situações 
intra-frames como em inter-frames.

A meta é atingir um nível de relação de 
bits de vídeo da ordem de 65 Mbit/s de 

forma a poder transmitir o SHV por meio 
de um único transponder de satélite (70 
Mbit/s). Os cientistas envolvidos nessa 
tarefa sabem que não vai ser fácil che-
gar lá, mas estão bastante satisfeitos 
com os resultados dos experimentos 
que estão sendo realizados.

Espera-se a cada dia novos avanços, 
graças aos progressos que vêm sendo 
alcançados nas tecnologias de codifica-
ção e compressão de imagens.
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CITEL

A cidade de Washington foi palco 
entre os dias 9 e 13 de novem-
bro da XIV Reunião do Comitê 

Consultivo Permanente II: Radiocomuni-
cações incluindo Radiodifusão, da Co-
missão Interamericana de Telecomu-
nicações (Citel), na qual aconteceram 
várias sessões plenárias e agendas 
diárias para discussão dos métodos de 
trabalho da CCP II, discussão do plano 
de trabalho para o biênio 2010/2012, 
preparação para conferências regio-
nais e mundiais, entre outros assuntos.

A delegação brasileira teve participação 
ativa e, além de ficar com duas presidên-
cias e uma vice de grupos de trabalho, 
apresentou 17 documentos de entrada 
sendo que um deles foi "O Padrão ISDB-
T

B
 de Televisão digital na América Latina". 

O documento trata do processo evolutivo 
de implantação da TV digital e o esforço 
feito pelo Brasil para ajudar os países da 
América Latina em seu processo de deci-
são sobre o padrão a ser adotado. 

Disputa por faixas
Também foi apresentada uma série de 
documentos que tratam sobre faixas de 
freqüências e, particularmente, as fai-
xas de 450 – 470 MHz e a faixa de 700 
MHz de grande interesse pelas teleco-

municações. A primeira faixa tem sido 
objeto de forte lobby por parte de em-
presas de telecomunicações, sendo que 
membros-associados da Citel, mas sem 
poder de voto, buscam criar influência 
na posição brasileira assumindo muitas 
vezes cargos nos Subgrupos de Traba-
lho. No Brasil, essa faixa foi objeto re-
cente de consulta pública, uma vez que 
o próprio ministro das Comunicações se 
manifestou favorável ao seu uso para 
acesso à internet por meio de banda 
larga pela população do interior. Há o 
risco de as empresas utilizarem essas 
faixas nas capitais para oferta de novos 
serviços, deixando o interior de lado. 

A radiodifusão sonora ainda utiliza a 
faixa para seus links do SARC e o re-
manejamento para a nova situação des-
crita na Consulta Pública da Anatel não 
poderá ser inferior a um período de 05 
(cinco) anos devendo ser indenizada, 
caso haja interesse imediato de utiliza-
ção pela prestadora de serviço do IMT.

Sobre a segunda faixa de freqüência, foi 
feita uma proposta de recomendação 
pela delegação do Canadá, mas em vir-
tude da ausência de representantes da 
radiodifusão o assunto deve ser deixado 
para a XV Reunião do Comitê Consultivo 
Permanente II. Pelo menos as empresas 

de telecomunicações têm manifestado 
que aguardarão o prazo dado até 2016 
estabelecido pelo Decreto que aprovou 
o SBTVD para forçar uma posição bra-
sileira a respeito da faixa. 

White Spaces e Rádio Cognitivo
Dois outros assuntos discutidos têm 
forte apelo no serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (TV aberta). Trata-se 
dos espaços em branco (White Spaces) 
dos canais planejados em cada municí-
pio para uso pela comunicação móvel 
de baixa potência e o chamado Rádio 
Cognitivo. É grande o interesse também 
para o planejamento de televisão, tanto 
analógica quanto digital, pois o Rádio 
Cognitivo é uma das ferramentas que 
pode ser usada nesses espaços. 

Já o White Spaces carece de informações 
e discussões, pois existe a dúvida já per-
cebida pelas delegações, sobre se a ocu-
pação será para todo o espaço encontrado 
entre canais ou para faixas de frequências 
entre serviços. Se for entre canais, o ór-
gão regulador poderá ficar sem condições 
de planejamento. Atualmente, existe um 
software que automaticamente atualiza 
os espaços que existem entre transmis-
sões e as empresas de telecomunicações 
só poderiam utilizar os espaços indicados 

BrASiL TEm PArTiCiPAÇÃo ATiVA
País detém duas presidências e uma vice em grupos de 
trabalho e apresenta 17 documentos, entre os quais "o Padrão 
iSDB-TB de Televisão digital na América Latina" 
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www.nemal .com.br 

Máxima segurança e fi delidade 
na transmissão de imagens

1191
1570
1570F
1580
1590

CÓDIGO
NEMAL

23AWG SBC .023”
20AWG SBC .032”
22AWG (7/29 BC)
18AWG SBC .040”
14AWG SBC .064”

CONDUTOR CENTRAL

23AWG SBC .023”
20AWG SBC .032”
22AWG (7/29 BC)
18AWG SBC .040”
14AWG SBC .064”

DIELÉTRICO

FOIL + 95% TC BRAID
FOIL + 95% TC BRAID
(2) 95% TC BRAID
FOIL + 95% TC BRAID
FOIL + 95% TC BRAID

BLINDAGEM

PVC
PVC
TPR
PVC
PVC

CAPA

1855A
1505A
1505F
1694A
7731A

REF. BELDEN 

.160/4.05

.234/6.2

.242/6.2

.275/7.0

.405/10.3

9.0/4.0
17.6/8.1
43.5/19.8
23.0/10.5
48.5/22.0

NE8092H
NE8094H
NE8094H
NE8010H
NE8089H

TIPO DE 
CONNECTOR 

.4

.3

.3

.2

.2

1.2
.9
.9
.7
.5

7.5
5.3
7.2
4.1
2.9

7.5
5.3
7.2
4.1
2.9

10.6
7.7
10.4
5.9
4.2

18.7
13.5
20.4
10.6
8.3

24.9
18.1
28.3
14.8
9.8

16.3
16.3
17
16.3
16

CAPACITÂNCIA POR PÉDIAMETRO
EXTERNO POL/MM

PESO POR METRO
LBS/KG

ATENUAÇÃO NOMINAL DB/100 PÉS (MHZ)
1      10      270     500     1000     3000     4500

A delegação brasileira

Chefe de delegação:
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA – Gerente de Engenharia do Espectro (RFCEE), líder do Grupo Relator de Radiocomunica-
ções 2 (GRR 2), presidente do Grupo de Trabalho de Serviços de Radiocomunicações Terrestres Fixos e Móveis do CCP.II;

Delegados da Anatel
DIANA TOMIMURA - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações da RFCEE;
JOÃO CARLOS FAGUNDES ALBERNAZ - Gerente Geral de Satélites e Serviços Globais (PVSS);
RAPHAEL GARCIA DE SOUZA – Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, Assessor do 
Gabinete do Conselheiro Ronaldo Sardenberg (RS).

Delegados de outras entidades
CARLOS LAURIA, Gerente de Relações Governamentais, Nokia;
EDUARDO MIGUEL SOARES, Major Aviador do DECEA;
EDUARDO NASCIMENTO LIMA, Gerente de Assuntos Corporativos para a América Latina, Nokia Siemens Networks;
FLÁVIO DA SILVA, Gerente de Engenharia e Regulamentação, TELESAT Brasil Capacidade de Satélites Ltda;
FRANCISCO CARLOS GIACOMINI SOARES, Diretor Regulatório, Qualcomm;
GEANDRO LUIZ DE MATTOS, Major Aviador do DECEA;
JOSÉ ÉDIO B. GOMES, Diretor Técnico, Hispamar;
LUCIANA CAMARGOS, Gerente de Engenharia do Espectro da Access Partnership;
RONALD SIQUEIRA BARBOSA, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT
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pelo software. Nesse caso, o banco de da-
dos precisa ser extremamente confiável. A 
informação incorreta do banco de dados 
poderá gerar um grau de interferência en-
tre serviços de forma incontrolável.

O assunto não foi fechado e o Comitê Con-
sultivo Permanente II decidiu aprofundar 
as discussões entre os países, utilizando-
se de consultorias existentes e ao mesmo 
tempo verificar se é possível incluir o tema 
no seminário de abertura da XV Reunião do 
Comitê Consultivo Permanente II.

Outros assuntos pendentes foram aqueles re-
lacionados ao Plano de Trabalho e ao Método 
de Trabalho da CCP II. A República Dominica-
na apresentou dois documentos, um sobre o 
processo de digitalização da televisão de seu 
país e outro sobre os estudos que tem fei-
to para a digitalização do rádio. No caso da 
televisão, foi programada visita em meados 
de novembro para conhecer o padrão ISDB-
T aprovado no Brasil. Para o Rádio digital, foi 

feito um estudo comparativo entre os padrões 
IBOC e DRM, apresentando também em seu 
documento os estudos do Brasil sobre medi-
das no padrão HD Radio, da iBiquity.

Brasil preside grupos
Houve três sessões plenárias, diversas reu-
niões de grupos e subgrupos de trabalho. 
O Brasil detém a presidência do Grupo de 
Trabalho para Preparação das Conferên-
cias Regionais e Mundiais de Radiocomu-
nicações e do Grupo de Trabalho Sobre 
Serviços de Radiocomunicações Terrestres 
e Móveis. O objetivo desse último é pro-
mover entre os Estados-Membros a coor-
denação, planejamento e harmonização do 
espectro de radiocomunicação e a introdu-
ção de novas tecnologias e serviços de ra-
diocomunicação pertinentes aos sistemas 
fixos e móveis terrestres.

Nos sistemas fixos e móveis estão incluí-
das as discussões sobre o uso das faixas 

de radiofreqüências pertinentes aos servi-
ços auxiliares à radiodifusão e correlatos. 
Inclusive a faixa de 700 MHz e sua atri-
buição internacional está sendo discutida 
nesse Grupo de Trabalho. O Peru tem a 
presidência do Grupo de Trabalho Relativo 
a Sistemas Satelitais para a Prestação de 
Serviços Fixos e Móveis.

O Grupo de Trabalho Sobre Radiodifusão 
tem a presidência dos EUA e vice-presi-
dência de Brasil e Peru. O objetivo des-
se grupo é a promoção entre os Estados 
Membros da coordenação e harmonização 
dos procedimentos, normas e aspectos 
operacionais relacionados com as redes e 
serviços de radiodifusão, de acordo com as 
necessidades sócio-econômicas, tecnoló-
gicas e de capacitação de cada país.

*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)

Colaborou Roberto Perrone, editor
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Com 109 expositores e pelo 
menos 400 marcas interna-
cionais, aconteceu entre 28 e 

30 de outubro a Caper 2009, evento 
da Câmara Argentina de Provedores 
e Fabricantes de Equipamentos de 
Radiodifusão. Depois da crise finan-
ceira mundial, o evento, que inclui ex-
posição e seminário, voltou a ser um 
grande acontecimento para a América 
Latina, principalmente depois de a 
Argentina ter anunciado a adoção do 
sistema nipo-brasileiro de TV digital, 
ISDB-TB. Pelos cálculos da organiza-
ção, a Caper 2009 recebeu a visita de 
mais de seis mil profissionais do setor 
entre diretores, gerentes, técnicos e 
estudantes. A gama de produtos apre-
sentada na feira foi bastante abran-
gente, englobando setores de mídia 
como produtores de filmes e vídeos, 
cinema digital, produção em televisão 
e rádio, entre outros.

Os radiodifusores argentinos reconhe-
cem que o padrão nipo-brasileiro é 
poderoso, flexível e robusto. Mas ainda 
estão um pouco afastados do processo 
de introdução da TV digital, bem como 
suas indústrias, profissionais, setor de 
softwares e universidades. A radiodifu-
são ainda está desarticulada com a mu-
dança recente na Lei dos Audiovisuais, 
que traz maior autonomia ao governo.

Para o vice-presidente da SET, Olím-
pio José Franco, a Caper 2009 foi 
melhor que a anterior. “O número de 
participantes, tanto de público quan-
to de expositores, foi maior por conta 
de o país ter definido o padrão de TV 
digital. Por outro lado, eles não vivem 
ainda um cenário favorável quando 
se trata das redes privadas, devido 
à nova lei de comunicações. Há um 
racha entre governo e essas redes”, 
analisa. No país vizinho faltam co-
nhecimento, envolvimento e estudos. 
“Sugeri que eles formassem um fó-
rum similar ao nosso, para evoluírem 
na introdução da TV digital”. 

A experiência brasileira
Franco apresentou duas palestras no 
seminário sobre o status de TV di-
gital no Brasil e as experiências de 
implantação do sistema. “Havia vá-
rias empresas brasileiras presentes, 
levadas pelo Sindvel”, lembra. Já a 
diretora de eventos da SET e diretora 
da AD-Digital, Daniela Souza, parti-
cipou pela primeira vez da Caper e 
compara o evento com o Congresso 
da SET e feira Broadcast & Cable. 
“É um evento menor em relação ao 
nosso, até em função do mercado 
argentino ser menor que o brasileiro. 
Não há presença dos fabricantes de 

maneira direta, somente por meio de 
distribuidores e parceiros. Isto de-
monstra um mercado ainda em ex-
pansão”.

O processo de transição digital do 
país vizinho revela o estágio embrio-
nário no qual eles se encontram, as-
sim como foi para o Brasil há alguns 
anos. Devido às mudanças propostas 
pelo governo argentino, em relação ao 
processo de concessão e descentrali-
zação do poder dos meios de comu-
nicação, os radiodifusores reduziram 
muito os investimentos em melhorias 
tecnológicas. “Isso se deve à falta de 
clareza de qual será o resultado des-
tas mudanças, e que podem afetar di-
retamente aos principais grupos em-
presariais do setor”, explica Daniela. 

João Marcello, gerente de TI da 
PlayList Soluções, faz uma avalia-
ção bastante positiva do evento, 
destacando organização, segurança, 
localização e frequência de público, 
acrescentando que é uma oportuni-
dade singular para divulgar os produ-
tos na Argentina. “Porém, os temas 
das palestras precisam ser melhora-
dos. Podemos colaborar mais com os 
Argentinos nesse contexto e também 
ter uma participação mais ativa na 
Caper, já que se trata de um mercado 
importante”.

*Por Raphael Bontempo

EVENTo rETomA CrESCimENTo
Participaram 109 expositores, mais de 400 marcas internacionais e vp da SET, 
olímpio franco, apresenta experiência brasileira de implantação do iSDB-TB 
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A Screen Service, por sua vez, par-
ticipa pela segunda vez consecu-
tiva do evento, segundo informou 
Fabrizio Pires Reis, engenheiro do 
departamento técnico. “Fizemos a 
demonstração da transmissão do 
padrão brasileiro de TV digital”. A vi-
sitação diversificada foi um dos pon-
tos altos na visão de Reis, já que foi 
possível fazer contato com profissio-
nais dos diversos países da América 
do Sul. 

Para o diretor da CrossHost, Jailton 
dos Santos, a Caper chamou a aten-
ção porque tem estrutura e conceito 
muitos parecidos com a o Congres-
so SET e feira Broadcast & Cable. 
“Sondando algumas empresas que 
prestam serviços para radiodifusão, 
percebemos o impacto causado pela 
crise mundial, que atingiu diretamen-
te esse setor”, analisa Jailton.

Pós-produção, 
financiamento...
Apesar de não ter empolgado, o se-
minário abordou temas importantes 
para o mercado de radiodifusão como 
a nova pós-produção, financiamento 
de distribuição de conteúdo, operação 
de weisscam, regulamentação técnica 
da lei de serviços de comunicação au-
divisual e TV digital terrestre, áudio, 
iluminação, solução Triple Play, edi-
ção, entre outros, além de dois pai-
néis sobre o sistema brasileiro de TV 
digital, ISDB-TB. Durante a exposição 
também foram realizadas diversas 
atividades técnico-acadêmicas. 

As novidades que chamaram a aten-
ção foram as atividades relaciona-
das a Cinema, que lotaram todas as 
salas, como o Seminário “Som dire-
to e pós-produção de som utilizado 
no filme Tetro, de Francis Ford Co-

ppola” e a Master Class de ilumina-
ção de Cinema, ministrada por Félix 
“Chango” Monti, atual presidente da 
ADF (Associação Argentina de Au-
tores de  Fotografía Cinematográfi-
ca) e diretor de fotografía de vários 
filmes fundamentais na Argentina, 
como “La Historia Oficial” (ganhador 
do Oscar de “melhor filme estran-
geiro” em 1985). 

A Caper foi criada há 21 anos como 
uma associação sem fins lucrativos. 
Seu objetivo é defender e promover 
os direitos referentes à fabricação, 
importação e comercialização de todo 
aparato técnico destinado às emis-
soras de Rádio, Televisão, Cinema e 
Estúdios de Gravação para o mercado 
argentino. Ela também representa o 
interesse dos associados ante as au-
toridades públicas.

*Repórter da Revista da SET
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O Projeto Setorial Integrado PSI Ele-
troeletrônicos Brasil, realizado em 
parceria entre o  Sindvel, Abinee, 

Sebrae  , ABDI   e a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimen-
tos (Apex-Brasil),  reuniu os empresários 
do setor na sede da SET em São Paulo 
nos dias 17 e 18 de novembro para defi-
nição de   oito mercados prioritários para 
a promoção dos  produtos  eletroeletrôni-
cos  brasileiros no exterior. Uma segunda 
rodada de reuniões aconteceu na Abinee 
RS no  dia 26 de novembro para finaliza-
ção do trabalho com as empresas do Rio 
Grande do Sul.

A decisão conta com o suporte de um es-
tudo de ranqueamento de mercados, com 
metodologia específica elaborada pela 
Unidade de Inteligência Comercial e Com-
petitiva (UICC) da Apex-Brasil. Segundo o 
coordenador da UICC, Marcos Lélis, fo-
ram analisados  38 mercados, separados 
por regiões geográficas (Américas, Ásia/
Oriente Médio e Europa). As variáveis 
aplicadas no trabalho envolveram dados 
de volume e crescimento de comércio ex-
terior; acesso e análise da concorrência; 
demografia e renda; contexto macroeco-
nômico; volume e crescimento setorial. A 
lista de mercados deve ser definida em 
duas a três semanas, em decorrência de 
uma análise final pela Apex.

Existe uma forte tendência de trabalho na 
América Latina e Caribe, porém este exer-
cício poderá definir a continuidade do traba-
lho em seis tradicionais mercados e amplia-
ção com a inclusão de dois novos mercados 
cujo estudo mostra oportunidades para 
estes produtos. Estão sendo analisadas as 
verticais de Equipamentos para Radiodi-
fusão, Energia, Telecomunicações, Segu-
rança e a nova vertical de Automação que 
será incorporada ao projeto para o período 
2010/2011. Também participaram da aná-
lise dos mercados-alvo o analista da UICC, 

Emanuel Figueira, e o gestor de projetos, 
Richard Sabah, ambos da Apex-Brasil.

Há 3 anos transformando 
teoria em prática
O PSI EletroeletronicosBrasil organizado 
pela Apex e Sindvel existe há três anos, 
com o objetivo de direcionar corporações 
para mercados estratégicos. Atualmente 
40 empresas estão afiliadas ao plano. O 
Projeto Setorial Integrado (PSI), tema que 
esteve em pauta na SET, é onde utilizamos 
essa metodologia . Seu principal objetivo é 
ampliar a participação das empresas brasi-
leiras do setor eletroeletrônico no mercado 
internacional, visando aumentar a exporta-
ção. Renata Pivoto, coordenadora do PSI, 
diz que uma das intenções é aumentar o 
volume de empresas associadas. “A expec-
tativa é dobrar: chegarmos à 80 empresas”, 
afirma.  

Ulisses Barreto, diretor comercial da TSDA, 
empresa especializada em telemetria e 
controle remoto, relata a Missão coorde-
nada pela Apex/Sindvel para Santiago do 
Chile, como parte do projeto que existe há 
três anos. “O evento foi muito prestigiado 
pois os principais diretores, gerentes e pro-
fissionais de televisão compareceram para 
conhecer melhor o conceito brasileiro de 
televisão digital”, explica.

A televisão digital tem sido o assunto núme-
ro um entre os radiodifusores chilenos no 
momento, e o Brasil ganha evidência com 
a adoção do padrão nacional pelo país vizi-
nho, que esteve presente na reunião da SET, 
conta as experiências em estabelecer um 
novo mercado na capital chilena. 

Após o evento, a TSDA teve a oportunidade 
de apresentar seus produtos para as emisso-
ras chilenas que estão em fase de decisão de 
compra dos primeiros equipamentos.

O Chile conta com diversos acordos bila-

terais internacionais, que permitem a con-
corrência direta com produtos americanos 
e europeus sem barreiras tarifárias. “O país 
possui um consideração muito grande por 
parte das empresas. Vender para o Chile é 
sinônimo de vender produtos de qualidade”, 
afirma Barreto. 

Na viagem, a empresa fechou novos negó-
cios e prospectou outros que realizará em 
2010. “A TSDA atualmente já fornece seus 
produtos para o Chile, o que é um grande 
orgulho para a empresa, pois os concorren-
tes são oriundos dos EUA e Europa”. 

Empresários vêem 
PSi com otimismo
O Projeto Setorial Integrado (PSI) visa definir 
o mercado-alvo das empresas, como forma 
de contingenciar investimentos. Dos 38 paí-
ses em estudo, a STB, que marcou presença 
no Apex/Sindvel, passará a investir em oito: 
Venezuela, Chile, México, Angola, Argentina, 
Peru, EUA, Colômbia e Cuba “Aprendemos 
como direcionar a empresa no mercado. A 
metodologia foi muito positiva nesse senti-
do. A princípio, tínhamos um estudo mais 
amplo para desenvolver os negócios”, conta 
Wilson Botelho, Consultor da STB.

Na reunião da SET, cada empresário deu voto 
em alguns países. “As empresas estão aguar-
dando a definição de medidas do PSI para o 
crescimento desse mercado”, afirma Jorge 
Ganuza, diretor comercial da Tecsys. Nos pró-
ximos dois anos ocorrerá nova reunião para se 
julgar os resultados e traçar novas estratégias. 
“Estou bastante otimista com a metodologia, e 
conforme ela entrar na prática, devemos ob-
ter passos efetivos em relação ao aumento da 
exportação”, diz Jorge.

*Carlos Henrique é vice-presidente do Sindvel e 

gerente do PSI Eletroeletrônicos - carloshenri-

que@sindvel.com.br

!

*Carlos Henrique Ferreira, com redação

SiNDVEL rEúNE EmPrESAS Com APEx
objetivo foi definir os oito melhores mercados para a promoção 
dos produtos eletroeletrônicos  brasileiros no exterior
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Por Fabrício Corrêa de Araújo Oliveira* 

Ginga-J é incluído em proposta 
preliminar de revisão de 
recomendação do iTu-r1

O Brasil reforçou sua participação no 
cenário mundial de middlewares para 
interatividade da TV digital. Na últi-
ma reunião da Comissão de Estudos 
6 do ITU-R, o Brasil apresentou, em 
conjunto com o Japão, uma proposta 
de revisão da Recomendação ITU-R 
BT.1722, que trata da harmonização 
do conjunto de instruções para exe-
cução de aplicações interativas de 
TV digital. A proposta nipo-brasileira 
visava incluir o Ginga-J entre as pla-
taformas reconhecidas pelo ITU-R. A 
engenheira Ana Eliza Faria e Silva, da 
TV Globo e do Fórum do SBTVD, lide-
rou o grupo responsável por analisar 
as contribuições relacionadas ao tema 
e por redigir o documento temporário  
que foi considerado na reunião plená-
ria. A conclusão do trabalho de revisão 
da recomendação ficou para a próxima 
reunião do grupo, em abril de 2010.

iTu-r discute método 
de medição de volume 
de áudio (loudness)
Ainda não foi desta vez que se aprovou 
uma nova versão da Recomendação 
ITU-R BS.1770, que especifica o mé-
todo de medição do volume de áudio 
de programas de TV e rádio. A deci-
são ficou para a próxima reunião da 

Comissão de Estudos 6 do ITU-R, em 
abril de 2010. Para levar adiante os 
estudos necessários para finalização 
do processo de revisão, decidiu-se dar 
continuidade ao Grupo Relator sobre o 
tema, liderado pelo Sr. Scott Norcross, 
pesquisador do CRC (Communications 
Research Centre) do Canadá. Os pon-
tos que requerem mais estudos são o 
uso de um mecanismo de chaveamen-
to (gating) para exclusão dos períodos 
de silêncio ou de baixa atividade na 
determinação do volume de áudio to-
tal de um programa e a especificação 
de uma metodologia para avaliação de 
conformidade de medidores em rela-
ção à Recomendação. Espera-se que 
esses estudos estejam concluídos an-
tes da próxima reunião. 

Nova recomendação do 
iTu-r especifica práticas 
operacionais para tratamento 
do volume de áudio 
(loudness) no intercâmbio 
internacional de programas
Aprovou-se uma nova Recomendação 
que especifica práticas operacionais 
relacionadas ao volume de áudio a se-
rem seguidas por ocasião da produção 
de programas para televisão digital 
voltados para intercâmbio internacio-
nal. Basicamente, a nova Recomenda-
ção estipula que os programas comer-
cializados internacionalmente devem 

incluir informação sobre o seu volume 
nos metadados contidos no fluxo de 
áudio ou, caso contrário, devem pos-
suir um volume total correspondente 
a –24 LKFS, medido segundo a Re-
comendação ITU-R BS.1770. A nova 
Recomendação deixa ao fornecedor do 
programa a escolha de quais trechos 
serão considerados na determinação 
do volume total do programa, poden-
do ser considerado o período integral 
de duração, ou apenas os trechos de 
diálogo ou de maior atividade sonora.

Participação do Brasil na 
união internacional de 
Telecomunicações (iTu)
A participação do Brasil nas diversas 
comissões de estudo da ITU é coorde-
nada pelos Grupos Relatores das Co-
missões Brasileiras de Comunicações 
(CBCs), que se reúnem regularmente 
na sede da Anatel, em Brasília. A parti-
cipação nas CBCs é aberta a profissio-
nais, empresas e instituições com inte-
resses nas áreas de telecomunicações, 
radiocomunicações e radiodifusão. Os 
temas relacionados à radiodifusão são 
discutidos no Grupo Relator de Radio-
comunicações 6 (GRR 6) da CBC 2 – 
Radiocomunicações.

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

especialista em regulação  – Anatel, fcaoliveira@

anatel.gov.br  

1  Setor de Radiocomunicações da União Internacional de Telecomunicações, organismo da ONU para as Telecomunicações.
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RáDIO DIGITAL

*Ronald Siqueira Barbosa

Após quase um ano do teste realizado 
pela ABERT com o padrão HD Radio 
da empresa norte-americana  iBiquity, 

em emissoras AM e FM, o governo brasileiro 
busca ainda a definição para um padrão de 
Rádio digital no Brasil, por meio de testes 
finais com o padrão DRM.

Essa etapa foi realizada em duas par-
tes, a primeira com a publicação de um 
chamamento público para que todos 
os detentores de padrão de Rádio digi-
tal que tivessem interesse em realizar 
testes no Brasil apresentassem suas 
propostas. A segunda, seis meses de-
pois, como nenhum detentor de padrão 
tivesse apresentado alguma proposta de 
teste, o governo ampliou o prazo para a 
sua avaliação final por mais dois meses, 

período que será concluído na data de 
17 de janeiro de 2010.

O padrão DRM tem nessa última fase, a 
oportunidade para realização de seus tes-
tes e com isso dar condições para uma de-
cisão governamental. Algumas premissas 
foram levantadas durante a discussão dos 
procedimentos de testes pelo DRM e que 
estão sendo conduzidas nesse sentido. Em 
primeiro lugar, as emissoras que foram tes-
tadas no HD Radio devem ser as escolhi-
das a serem testadas nesta fase. Algumas 
rotas podem ser acrescidas para enrique-
cer o nível de informação dos sistemas. Em 
segundo lugar, as características técnicas 
de testes a serem comparadas devem ser 
compatíveis para facilitar uma avaliação de 
desempenho dos sistemas considerados.

Comercialmente falando, pode-se acres-
centar algumas informações para fins de 
avaliação da potencialidade comercial dos 
sistemas. Por exemplo, o sistema IBOC tem 
cerca de 2.000 estações em operação, en-
quanto o DRM tem cerca de 130 estações 
entre OC e OM. O custo do excitador DRM 
não é inferior a US$ 70.000,00 enquanto o 
excitador IBOC está entre US$ 30.000,00 a 
US$ 35.000,00.

Numa cidade como São Paulo, a opção 
de transmissão com o padrão DRM numa 
transmissão descasada de adjacência ana-
lógica requererá um transmissor adicional, 
gerando custo elevado para a emissora. O 
número de receptores disponíveis no mer-
cado deve ser quesito de avaliação bem 
como o seu custo. Também o custo da licen-

Parâmetros a serem conhecidos e testados para futuras avaliações

Características  técnicas IBoC HD Radio DRM

Serviços de  radiodifusão OM e FM OC, OM e DRM+

Sistema de transmissão Híbrido Somente digital

Requisitos de espectro Não tem Necessita planejamento

Áudio
 Estéreo Paramétrico e Full Digital
(36 kbit/s OM e 96 kbits/s FM)

Estéreo Paramétrico
(16 kbits/s) e 
Full Digital (22  kbits/s)*

Largura de  faixa
30 kHz (OM) e 
400 kHz (FM)

20 kHz (AM)

Potência do sinal digital
-40dBc (OM) e 
-23dBc (FM)

-16dBc (AM)

Robustez do  sinal
Sinal digital em ambos os 
lados do sinal analógico

Sinal digital em apenas um dos 
lados do sinal analógico

Qualidade do  áudio Modos MPS, MA1, MA3 HVXC, CELP, AAC, AAC+SBR

 *AAC + SBR(Spectral Band Replication) é possível taxa de até 28 460 bits/s.
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RáDIO DIGITAL

ça para o radiodifusor no uso da tecnologia 
será zero em ambos os sistemas e deve ser 
parâmetro importante na cadeia de valor de 
ambos os sistemas.

medições dos sistemas
O sistema DRM+ desenvolvido para FM 
deve ser ainda aprovado na ITU e atualmen-
te, opera em bases experimentais em cida-
des na Alemanha. Nos testes a serem reali-
zados estão previstas medições em pontos 
fixos e em mobilidade para o sistema DRM, 
o INMETRO fornecerá a viatura para os tes-
tes de mobilidade e a mesma já possui equi-
pamentos para medições em pontos fixos.

Como existe um interesse muito grande em 
iniciarem-se os testes pela Onda Média, a 
Fundação Padre Anchieta disponibilizou seu 
parque instalado para a realização das pri-
meiras experiências com sistemas DRM. Os 
testes de campo devem ser iniciados assim 
que o Ato de Autorização da Anatel for pu-
blicado e espera-se que até o final do ano 
tenha-se realizado toda a experiência na 
Rádio Cultura da Fundação Padre Anchieta. 

A equipe que está trabalhando conta com 
a participação do Ministério das Comunica-
ções, que coordena os trabalhos, a Anatel, 
INMETRO, ABERT, EBC, e diversos profissio-
nais das emissoras envolvidas. Há que se 
destacar também a presença de engenhei-
ros franceses e mexicanos que estão acom-
panhando os testes e realizando treinamen-
to no uso dos equipamentos DRM.

Testes de robustez
Ao final do primeiro teste na Rádio Cultura, 
a pedido do Ministério das Comunicações, 
serão feitos testes em Onda Curta, possivel-
mente na faixa de 26 MHz e também alguns 
testes para verificação da robustez do sis-
tema frente à interferência ou não de siste-
mas PLC. Em seguida serão apresentados 
os dados ao Ministro, por meio de relatório 
formulado pelo INMETRO.

A data para término dessa experiência com 
a respectiva apresentação de relatório foi fi-
xada por portaria ministerial em 17 de janei-
ro de 2010. Existe um grande esforço para 

que todo o trabalho seja realizado dentro de 
um rígido cronograma apresentado pelo Mi-
nistério das Comunicações.

O tema é fascinante, pois permite uma vas-
ta experiência com relação à faixa de ondas 
hectométricas as quais nunca se pôde fa-
zer uma avaliação de potencial interferência 
existente na faixa, no Brasil e, com isso, po-
der ajudar o Governo na obtenção de dados 
sobre o nível de ruído e interferência na faixa 
de Onda Média. Esse trabalho está apenas 
sendo iniciado e teremos ao longo dos me-
ses de dezembro e janeiro muitas informa-
ções para fins de avaliação do sistema de 
rádio digital a ser adotado no Brasil.

Esperamos nas próximas edições já termos 
dados suficientes para apresentar compara-
ções práticas entre os sistemas IBOC e DRM 
à luz das experiências de campo realizadas 
pelo grupo de trabalho organizado pelo Mi-
nistério das Comunicações. 

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

nico da Associação Brasileira das Emissoras de 

Rádio e Televisão (Abert) (ronald@set.com.br)
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Por Raphael Bontempo

A Associação das Emissoras de 
Rádio e Televisão de São Paulo 
(AESP) realizou o seu 16º Con-

gresso da Radiodifusão do Estado de 
São Paulo, entre os dias 06 e 08 de 
dezembro, quando discutiu a conso-
lidação das leis de comunicação, a 
convergência do rádio no mundo di-
gital e a liberdade de expressão na 
publicidade. O presidente da AESP, 
Edilberto de Paula Ribeiro, abriu o 
evento que contou com 400 partici-

pantes, entre políticos, representan-

tes de entidades da radiodifusão e 

proprietários de emissoras do estado 

de São Paulo. 

Em seu discurso, Ribeiro enfatizou 

a necessidade de buscar alternati-

vas para a convergência das mídias, 

principalmente quanto ao cenário 

de indecisão que tomou conta dos 

setores envolvidos quanto ao esta-

belecimento do padrão o Rádio digi-

tal. E também lembrou a doação de 
espaços publicitários às causas so-
ciais. “Nesses últimos três anos, as 
emissoras do Estado de São Paulo 
contribuíram com mais de um bilhão 
de reais e a estimativa para os qua-
tro anos do atual governo é de um 
bilhão e quinhentos milhões de re-
ais”. O presidente da AESP comentou 
ainda que com campanhas sociais 
como Criança Esperança e Teletom, 
entre outras, os espaços publicitá-
rios doados em nível nacional de-
vem alcançar a cifra de três bilhões 
de reais, somente nesse segundo  
mandato presidencial. 

ilegalidade na radiodifusão
O presidente da Associação Brasilei-
ra das Emissoras de Rádio e Televi-
são (Abert), Daniel Pimentel Slaviei-
ro, a exemplo do que vem afirmando 
em outros eventos de broadcasting, 
condenou a ilegalidade na radiodifu-
são e falou sobre a conquista do res-
sarcimento fiscal para os pequenos 
empresários do setor. O diretor geral 
da Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel), Everaldo Gomes, o 
presidente da Assembléia Legislativa 
de São Paulo, Barros Munhoz, e o pre-
sidente do grupo Bandeirantes e da 
Associação Brasileira dos Radiodifu-
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AESP DiSCuTE CoNVErGêNCiA DE míDiAS
Evento reuniu 400 pessoas e também abordou rádio digital, 
as leis de comunicação e a liberdade de expressão 

Evento reuniu políticos, representantes de entidades da radiodifusão e proprietários de emissoras do estado de São Paulo
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sores (ABRA), João Carlos Saad, tam-
bém marcaram presença no evento. 

O segundo dia do evento contou com a 
presença do secretário de Desenvolvi-
mento do Estado, Geraldo Alkmin, que 
falou sobre os investimentos e desen-
volvimento da cidade. Nesse mesmo 
dia, participou do evento o senador Alo-
ízio Mercadante, que segundo o presi-
dente da AESP, teve grande importância 
na aprovação da lei de ressarcimento 
fiscal para os pequenos empresários do 
setor. O deputado federal José Mentor 
e a advogada especialista em radiodi-
fusão, Vanda Jugurta, comandaram o 
painel sobre a consolidação das leis de 
comunicação. A advogada lembrou que 
a legislação do setor sofreu poucas al-
terações e aperfeiçoamentos ao longo 
dos últimos anos, e que será necessário 
lutar contra a desregulamentação.

PL 29
O desenvolvimento de novas platafor-
mas de distribuição e convergência 
tecnológica também foram assuntos de 
destaque no evento. O deputado fede-
ral Júlio Semeghini e o superintendente 
dos serviços de comunicação de massa 
da Anatel, Ara Apkar Minassian, partici-
param do painel “Rádio no Mundo Di-
gital”. Eles enfatizaram a aprovação do 
Projeto de Lei 29/2007 que integrará o 
ambiente de produção digital. Semeghi-
ni falou da digitalização como um passo 
necessário à convergência de mídias. 
“O rádio precisa ficar forte para não ser 
engolido por outros meios”, defendeu. 

O presidente da Federação das Indús-
trias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, 
destacou os serviços que emissoras de 
rádio AM e FM prestam à comunidade 
durante café da manhã com empresá-

rios do setor de radiodifusão. “O Rádio 
é nosso maior aliado em dias de chu-
va de trânsito pesado”. Skaf também 
falou sobre as iniciativas da Fiesp no 
que diz respeito a educação e cultura. 
Já o presidente do Conselho Nacional 
de Auto Regulamentação Publicitária 
(Conar), Gilberto Leifert, que partici-
pou do painel Liberdade de Expressão 
na Publicidade, afirmou que para que 
possam exercer por completo seus di-
reitos de escolha, os cidadãos preci-
sam da publicidade comercial.

A AESP prestou homenagens a duas 
grandes personagens do rádio brasi-
leiro: o radialista Salomão Esper, que 
não pode participar do evento, e a atriz 
e presidente da Pro TV, Vida Alves. Eles 
receberam o troféu Torre Paulista, cria-
da pelo artista plástico Sérgio Cunha.

*Repórter da Revista da SET
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Por Guido Mendes

Centenas de profissionais de rá-
dio e televisão, autoridades e 
empresários estiveram presen-

tes, entre os dias 7 e 9 de dezembro, 
no V Fala Nordeste!, Congresso de Ra-
diodifusão da Região Nordeste, reali-
zado pela primeira vez na Bahia. Com o 
tema “Regionalização: Transforme suas 
ideias em resultados”, o evento teve, 
além dos debates, palestras sobre as 
mudanças que estão acontecendo no 
rádio, na TV e na Web. Contou também 
com uma feira de exposição de equi-
pamentos e serviços para radiodifusão.

O presidente da Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio e TV (Abert), 
Daniel Slaviero, destacou a necessi-
dade de as emissoras acompanharem 
o avanço tecnológico e o trabalho da 
Abert no combate às rádios ilegais. 

“A televisão já está em processo de 
digitalização e o rádio tem de seguir 
o mesmo caminho”, afirmou Slaviero, 
que tratou ainda do que considera uma 
vitória recente da radiodifusão brasilei-
ra: a sanção, pelo presidente Lula, da 
lei que permite o ressarcimento fiscal 
do Horário Eleitoral Gratuito pelas pe-
quenas emissoras optantes pelo Sim-
ples. “O rádio não é um sobrevivente, 
o rádio é um combatente”, comple-
mentou Roberto Coelho, presidente do 
Serteb. 

O presidente da Associação Baiana de 
Rádio e TV (Abart), Fernando Henrique 
Chagas, acredita que o fortalecimento 
do setor em níveis estadual e regional 
deve ser a principal preocupação da 
Abert e das associações estaduais. “É 
preciso um comprometimento intenso 

de todos, principalmente do Estado e 
das instâncias legais, no que diz res-
peito ao crescimento do nosso setor”. 

Representando o governador da Bahia, 
Jaques Wagner, o coordenador de rádio 
da Agecom, Edmundo Carvalho Filho, 
ressaltou o papel estratégico da região 
no desenvolvimento da radiodifusão 
nacional e reafirmou o compromisso 
do governo estadual em promover uma 
maior capilaridade na distribuição dos 
investimentos em mídia. O evento reu-
niu também os representantes das As-
sociações estaduais de Sergipe (Asert), 
José Messias Santos Carvalho, de Per-
nambuco (Asserpe), Marcos Oliveira, 
do Ceará (Acert), José Edilmar Novaes 
de Carvalho, e da Paraíba (Asserp/PB), 
Eduardo de Oliveira Carlos Silva. 
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V fALA NorDESTE! 
Empresários de radiodifusão da região discutem o futuro do setor 

Mesa foi composta por dirigentes de entidades, autoridades e empresários do setor de radiodifusão
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Tecnologia e regionalização 
As possibilidades de novos modelos de 
negócios trazidas pela evolução tec-
nológica e as necessidades gerenciais 
que elas implicam foram os assuntos 
abordados por Ronald Siqueira, con-
sultor da Abert, durante o V Fala Nor-
deste! “Os três pontos fundamentais 
que as rádios não podem perder de 
vista em um momento como esse são: 
a tendência de convergência tecnoló-
gica, a competitividade e a sustentabi-
lidade do seu negócio”, explicou. 

Além disso, ressaltou a importância de 
as emissoras se estruturarem do ponto 
de vista da sua gestão: “Como qual-
quer empresa, uma rádio necessita de 
um projeto estratégico e uma estru-
tura administrativa eficiente para ga-
rantir a competitividade do negócio”. 
A segmentação do mercado foi outra 
questão discutida. “A digitalização pro-

porciona a multiplicação dos canais de 
comunicação e maneiras de alcançar o 
cliente, seja ele o ouvinte, o publicitá-
rio ou o anunciante”, acredita Siqueira.

Paulo Ferraro, diretor do Banco do Nor-
deste, que trouxe os principais meca-
nismos de crédito da instituição para o 
setor de radiodifusão, disse que o BNB 
possibilita uma linha de crédito para a 
modernização das rádios por meio do 
financiamento de equipamentos com 
juros bastante atrativos. 

No encerrando dos debates, durante 
o painel “Mídia regional: federal, es-
tadual e municipal”, Roberto Messias, 
diretor de mídia da Secretaria de Co-
municação da Presidência da Repúbli-
ca, falou sobre as diretrizes do governo 
para a comunicação: “o foco na mídia 
regional é uma diretriz do governo fe-
deral expressa em portaria. E isso in-

clui não apenas a regionalização do 

investimento em mídia, mas também 

da produção do conteúdo”. Outra ação 

da Secom no sentido da regionalização 

é o Cadastro Nacional de Veículos, fi-

nalizado em outubro. “Com o cadastro, 

temos um mapeamento de todos os 

veículos nacionais, dentro dos critérios 

estabelecidos, facilitando a descen-

tralização do investimento em mídia”. 

Para facilitar a participação dos veí-

culos nas campanhas federais, está 

sendo criado um site onde o próprio 

radiodifusor pode realizar seu cadas-

tro. O VI Congresso de Radiodifusão da 

Região Nordeste acontecerá no mês de 

novembro de 2010, em João Pessoa. 

*Guido é assessor de comunicação do 
V Fala nordeste! - guido40@gmail.com
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Por Roberto Perrone

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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A compressão de vídeo JPEG 2000 vem 
sendo amplamente utilizado nos EUA 
para transportar alguns dos melhores 

perfis em programação de esporte. Há uma 
grande variedade de soluções no forneci-
mento de imagens de alta qualidade, com 
baixa latência, facilidades de uso e poder de 
recuperação. Segundo informou a empresa 
T-VIPS, o formato de compressão JPEG 2000 
proporciona muitas vantagens em relação ao 
MPEG, com soluções incluindo as melhores 
qualidades de vídeo 10-bit, flexibilidade, 
controle e monitoramento remoto. Entre as 
programações estão inclusos os jogos uni-
versitários norte-americanos, o campeonato 

de futebol britânico e programação escandi-
navas de hockey no gelo. 

TV de tubo resiste 
Ninguém poderia esperar, mas as TVs de tubo 
ganharam sobrevida inesperada, porém bem ex-
plicada. Em princípio, elas se beneficiaram pela 
alta do dólar durante a crise financeira global, que 
encareceu o preço das TVs de LCD, em quase 
25% desde julho de 2009. As previsões dão con-
ta de que em 2010, as vendas entre os dois tipos 
de aparelhos de televisão devem se igualar. Os 
TVs de tubo ainda representam algo em torno de 
60% das vendas. Os aparelhos de tubo menores, 
entre 14 e 21 polegadas, atraem a preferência. 

TVs de LED no Brasil 
A disputa entre um televisor LCD ou de Plasma 
vai ganhar mais um concorrente de peso. Trata-
se de uma nova geração de aparelhos bem mais 
finos, leves, com alta qualidade de imagem e, 
ainda por cima, mais ecológicas. Sem falar que 
têm acesso à internet e funções animadas. São 
as chamadas TVs de LED. Além de sintonizar 
canais por meio de entradas de vídeo conven-
cionais, dá para acessar vídeos diretamente do 
YouTube ou mesmo programas em flash na tela 
do aparelho. Também permite sincronizar o con-
teúdo multimídia do computador por conexão 
WiFi. A produção no Brasil começou em maio. 

*Roberto é editor da Revista da SET

ComPrESSÃo DE VíDEo
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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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A SET realizou seu último evento regional 
do ano de 2009 nos dias 11 e 12 de 
novembro em Brasília. O SET Centro-

Oeste contou com dezenas de participantes 
e apresentou um conteúdo diversificado so-
bre tecnologia de televisão. Foram 15 pales-
tras que abordaram temas como o funciona-
mento da mutiplexação do sistema ISBD-T

B 
e 

o resultado que imprime nos sinais digitais. 

Foram apresentadas soluções para otimi-
zar a distribuição de programas por meio 
de cobertura em todo o país, tendo em vis-
ta a regionalização da transmissão digital. 
Emerson Weirich falou sobre as experiên-
cias que o sinal digital trouxe à EBC e João 
Braz, da SET, argumentou sobre a viabi-
lidade em digitalizar pequenas e grandes 
emissoras de TV. 

A tecnologia DVB-S2 demonstrou ser uma 
ferramenta eficaz para ampliar a banda das 
operadoras de satélite, enquanto reduz insu-
mos para radiodifusores. Assunto abordado 
também no SET Nordeste, o tema Tapeless 
– “Se” não é mais a questão, e sim “quan-
do”, reincidiu no SET Centro-Oeste pela sua 
importância. O assunto mostra a necessi-
dade de implantação desta tecnologia para 
aperfeiçoar o armazenamento de vídeos nas 
emissoras de TV. Rede de Frequência Única 
como resposta para uma cobertura sólida do 
sinal digital; a operação da polarização elíp-
tica em antenas digitais; um raio-X sobre a 
situação dos receptores de TV digital e a evo-
lução dos sensores de captação fecharam o 
primeiro dia do evento.

O segundo dia contou com curso de TV 
digital, referente à técnica de transmissão 
OFDM. Lúcio Martins da Silva, da UnB, pa-
lestrou sobre Rádio digital, tema inevitável 
na vida do radiodifusor. Foram tratados a 
edição não linear para Jornalismo e inte-
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gração com arquivo digital. Em outro painel, 
houve um detalhamento sobre os principais 
aspectos técnicos no conceito de Interativi-
dade, SI/EPG, Closed Caption e OAD. 

Patricia Ikeda, da Rhode & Schwarz, tratou 
da tecnologia da RNI, Radiação Não Ioni-
zante: um método saudável que permite o 
avanço tecnológico sem expor a população 
aos efeitos do campo eletromagnético. 
Discussões sobre iluminação e um diag-
nóstico da atual infraestrutura em 3G fo-
ram o desfecho do SET Oeste.

Workshop sobre 
tecnologia JPEG-2000
A sede paulista da SET recebeu no dia 4 
de novembro o Dr. Chin Koh, da Nevion, 
que promoveu workshop sobre a tecnologia 
JPEG-2000. Ele demonstrou como funciona 
o sistema de compressão desse recurso. 
Foi apresentada a solução de transporte da 
Nevion, que oferece uma plataforma esca-

lável e flexível de distribuição/contribuição 
de vídeo em redes de Telecom, por meio 
dessa nova tecnologia de compressão.

O JPEG-2000 oferece altíssima qualidade 
de vídeo, permitindo pós-produção do ma-
terial comprimido; baixa latência (45 ms) 
na compressão e descompressão; baixo 
custo; o encoder pode se tornar decoder 
e vice-versa (sistema balanceado de com-
pressão); plataforma com interfaces para 
redes de telecom (Gbeth, STM-1/STM-
16); utilização de interfaces padrão tele-
com que permite a utilização de enlaces 
de microondas digitais de telecom do tipo 
STM-1 ou Gbeth, existentes em maior dis-
ponibilidade e ao mesmo tempo aumenta 
a flexibilidade do sistema, pois o mesmo 
encoder pode ser conectado ao mesmo 
tempo a uma rede de telecom fixa assim 
como a uma rede de microondas que pode 
ser utilizada como backup do sistema.

* Raphael é repórter da Revista da SET.
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