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TV DIGITAL DE PONTA A PONTA
O processo da digitalização

 FÓRUM LATINO AMERICANO 
DE TV DIGITAL

O evento aconteceu na Paraíba e reuniu profissionais 
de muitos países da América Latina
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CENÁRIO DA RADIODIFUSÃO
Como o setor está se movimentando para se adequar às 

novas tecnologias oriundas da era digital e da convergência
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A REVISTA DA SET (ISSN 1980-2331) é uma publicação da 

Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão- SET – 

dirigida aos profissionais que trabalham em redes comerciais, 

educativas e públicas de rádio e televisão, estúdios de 

gravação, universidades, produtoras de vídeo, escolas 

técnicas, centros de pesquisas e agências de publicidade.

A REVISTA DA SET é distribuída gratuitamente aos 

associados da SET. Os artigos técnicos e de opinião 

assinados nesta edição não traduzem necessariamente 

a visão da SET, sendo responsabilidade dos autores.

Sua publicação obedece ao propósito de estimu-

lar o intercâmbio da engenharia e de refletir diver-

sas tendências do pensamento contemporâneo da 

Engenharia de Televisão brasileira e mundial.

A edição 126 da Revista da SET traz em 
destaque a reportagem sobre a con-
juntura da radiodifusão no Brasil e no 

mundo. O leitor poderá conferir a opinião de 
especialista que falam sobre interatividade, 
meio acadêmico, TV digital, rádio e tam-
bém conferir a mensagem da comunidade 
FoBTV apresentada pela presidente da SET 
Liliana Nakonechnyj. 

Nosso entrevistado desta edição é o dire-
tor industrial da SET, José Marcos Freire 
Martins. Ele nos conta sobre o cenário da 
indústria brasileira e das ações do gover-
no nesse setor. Aponta como as empresas 
nacionais podem e estão preparadas para 
atender a demanda oriunda da digitalização 
da transmissão e a preocupação que o setor 
tem com o futuro da radiodifusão no Brasil 
e no mundo. 

Nesta edição, no caderno especial “TV Di-
gital de Ponta a Ponta”, o engenheiro Mar-
cos Krisp de Lucena trata do tema sob os 
aspectos das inovações tecnológicas da TV 
digital. Ele apresenta as vantagens da digi-
talização e todo o universo que envolve o 
processo da digitalização, bem como sua 
importância.Tom Jones, em seu artigo, fala 
sobre o advento da segunda tela e de como 
a tecnologia tem alterado o paradigma do 
“Telespectador”, trazendo à tona o novo 
conceito: “O Tele participante”. 

As ações da diretoria podem ser conferi-
das na seção Inside SET. Na matéria sobre 
a reunião da diretoria, um dos assuntos é 
a reformulação do site da SET, que agora 
pode ser traduzido para o inglês e espanhol. 
Os eventos regionais começaram e o pri-
meiro a ser publicado é o SET Sudeste. 

Nós cobrimos, também, o encontro entre 
Governo, Anatel e radiodifusores de São 
Paulo organizado pela AESP. O evento ser-
viu para esclarecer dúvidas sobre as no-
vas regras do processo das outorgas bem 
como o papel do Governo e da Anatel. As 

jornalistas Kellyanne Alves 
e Madrilena Feito-

sa conferiram de 
perto o Fórum 
TV Digital reali-

zado em João Pessoa, que popularizou a 
interatividade e debateu a implementação 
do Ginga na América do Sul. O engenhei-
ro Paulo Roberto Balduino nos conta os 
resultados da Conferência Mundial de Ra-
diocomunicações da UIT (CRM 12). Cerca 
de 3 mil delegados de 165 países e repre-
sentantes de mais de 100 observadores 
analisaram mais de 500 propostas sobre 
quase todos os serviços e aplicações que 
dependem do espectro radioelétrico.

Ana Eliza no artigo “Alerta de Emergên-
cia” fala sobre os fatores que implicam na 
implantação e operacionalização desse 
serviço de utilidade pública, que não de-
pendem apenas da criação de um canal 
de comunicação direta com os cidadãos 
através da TV digital, mas também de 
uma estrutura de sensoriamento eficiente 
e autoridades governamentais responsá-
veis por sua divulgação ao público. “Sis-
tema de Alerta de Emergência” também 
é o tema abordado por Ronald Barbosa. 
Ele nos conta como estão os trabalhos de 
testes com relação à implantação deste 
sistema. 

Outro assunto muito importante é a “Ra-
diação Ultravioleta – Riscos e Precauções” 
escrito por Sender Rocha e Manoel Gomes. 
Eles nos mostram que a exposição à radia-
ção luminosa é inerente ao ambiente de 
broadcasting e os riscos que podem causar 
à saúde. 

A seção One Seg apresenta diversas no-
tícias do setor, entre elas, informações di-
vulgadas pelo Ministério das Comunicações 
sobre o Plano Nacional de Outorgas de 
2012-2013, a aprovação da Anatel para a 
regulamentação da nova lei de TV por as-
sinatura, a expansão da banda larga e dos 
canais digitais em mais nove estados e a 
ação da Anatel para estender o alcance de 
telefone para famílias de baixa renda. 

O assunto Transmídia começa a ser abor-
dado na Revista da SET e nesta edição te-
remos o primeiro artigo escrito por Augusto 
Velazquez de Brito.

Boa Leitura!
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A era da convergência e tecnologias digitais mo-
vimenta toda a cadeia do país, principalmente, 
no aspecto industrial que precisa se atualizar 

para atender a demanda e vencer a concorrência. 
Nessa entrevista o engenheiro José Marcos Freire, 
diretor industrial da SET e diretor geral da empresa 
Tecsys do Brasil, nos dá um panorama da realidade 
da indústria nacional. Há mais de trinta anos traba-
lhando no desenvolvimento da indústria de radiodi-
fusão frente às empresas Antenas Biasia, Equitronic, 
Tecsat, Orbisat, B&M Quasar e Amplimatic, em 2004 
ingressou na SET como associado e há quatro anos 
trabalha ativamente na diretoria da entidade. Martins 
nos conta que a indústria nacional tem se adaptado 
a nova realidade através de projetos disponíveis pelo 
governo e com seus próprios recursos. O Brasil é a 
bola da vez com sua economia em ascensão, prove-
dor de um sistema de transmissão digital ímpar, an-
fitrião de dois eventos esportivos importantíssimos, 
Copa do Mundo e Olimpíadas. A industrial mundial 
está de olho no país e quer tirar proveito desta fase. 
Para ele a concorrência é positiva e desafiadora para 
as empresas nacionais, que não dispõem das mes-
mas condições comerciais, financeiras e operacio-
nais das estrangeiras. As nossas empresas estão no 
mesmo patamar tecnológico do mundo, prova disto 
é o nosso sistema ISDB-T

B
, atualmente um padrão 

internacional. Entidades como Associação Brasileira 
da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) e Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) são as 
vozes do setor juntamente ao governo, principalmen-
te, no tocante a reforma tributária e trabalhista. 

Como a indústria brasileira tem se adaptado 
para atender o setor da radiodifusão, tendo 
em vista o processo de digitalização nacional 
e o switch off programado para 2016?

Nos últimos anos foram feitos investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento financiados por pro-
jetos de subvenção econômica da Financiadora de 
Estudos e Projetos (FINEP) e também com recursos 
próprios das indústrias. Laboratórios e instalações 
industriais foram equipados com novas tecnologias 
de produção, integração e teste, aumentando subs-
tancialmente a capacidade produtiva e para desen-
volvimento de soluções customizadas.

O Brasil tem sido foco de muitas empresas 
internacionais em função da digitalização do 
sistema de transmissão e também dos even-
tos esportivos . Como o senhor avalia a entrada 
dessas empresas no mercado brasileiro?
A concorrência é positiva, pois é um desafio cons-
tante para o crescimento e o desenvolvimento das 
empresas. Todavia, as mesmas condições comer-
ciais, financeiras e operacionais deveriam existir para 
que a concorrência seja saudável e não predatória. 
As empresas internacionais contam com financia-
mentos de longo prazo e juros muitas vezes subsi-
diados. Muitas delas fornecem produtos de estúdio, 
de transmissão e equipamentos de teste. Quando 
ofertados em forma de “pacotes” é possível que o 
produto com similar nacional seja subsidiado por 
outros que fazem parte da proposta. Desta forma 
é, praticamente, impossível identificar a prática de 
“dumping”. 

As empresas brasileiras têm capacidade tec-
nológica e produtiva para atender sozinhas a 
demanda dos radiodifusores?
O ISDB-T

B
, atualmente um padrão internacional, 

é o maior exemplo da capacidade tecnológica da 
engenharia brasileira em todas as áreas de atuação 
– acadêmica, científica, empresarial e comercial. A 

demanda dos radiodifusores pode e será atendida, 
mas aqui existe uma definição importante: o que é 
empresa brasileira? Em nossa definição é aquela 
que possui uma operação industrial em nosso ter-
ritório, que invista seriamente na geração de empre-
gos e no desenvolvimento tecnológico. 

Com relação aos custos, na maioria das vezes, 
os produtos nacionais, como os dispositivos, 
por exemplo, são mais caros do que os vendi-
dos nos Estados Unidos . No setor da radiodifu-
são também existe essa diferença no preço? 
Essa diferença existe sempre que considerarmos 
a composição de custos e preços que incluem im-
postos, encargos, custos financeiros, etc.. A indús-
tria brasileira mesmo com margens reduzidas tem 
plenas condições de competitividade desde que os 
produtos importados sejam corretamente classifica-
dos e tributados.

Quais são as dificuldades que a indústria 
brasileira enfrenta com relação aos encargos 
tributários?
Os encargos tributários refletem diretamente no pre-
ço de venda do produto. Por outro lado os produtos 
que vendemos possuem um fator muito alto de tec-
nologia, que precisa ser distribuído em cada produto 
vendido num mercado muito pequeno. 

Mercado muito pequeno? O senhor está se 
referindo ao mercado nacional? Então por que 
as empresas estrangeiras estão de olho nele?
Refiro-me ao mercado neste momento que é pe-
queno. Nos próximos anos, até 2016, com o switch 
off  ele vai ser muito grande, para as indústrias bra-
sileiras de radiodifusão. Deixe-me explicar o termo 
“mercado muito pequeno”. Quando uma empresa 

Por Gilmara Gelinski

ENTREVISTA

“Diante da nossa realidade é necessário que algo aconteça 
para evitar o sucateamento da indústria nacional”
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desenvolve um novo código ou produto, hoje, ela 
visa o mercado mundial para ter escala e diluir o 
não recorrente do projeto. A maioria das indústrias 
nacionais está desenvolvendo seus produtos para 
um mercado nacional, com isso restringe - e muito 
- a quantidade de produtos vendidos e, consequen-
temente, aumenta o seu custo. Para diminuir estes 
custos as indústrias brasileiras já estão operando no 
mercado internacional com produção, desenvolvi-
mento e projeto. Posso citar o exemplo da empresa 
em que sou direitor, a Tecsys Brasil, que abriu uma 
unidade em Israel -Tecsys Video Network -, para 
atender os mercados internacionais. 

Como as entidades, como a SET e ou-
tras, estão trabalhando para que a in-
dústria nacional tenha custos menos 
elevados e consiga competir com a in-
dústria internacional?
As associações de classe Abinee e Fiesp têm levado 
a nossa mensagem para o governo, mas como é do 
conhecimento de todos estamos há anos cobrando 
a reforma tributária e trabalhista – e pouco ou quase 
nada aconteceu até agora.
Acredito que com o atual agravamento da situação 
mundial, com a valorização do real e elevação subs-
tancial do custo de produção (salários, encargos, 
energia elétrica, gás, infraestrutura) alguma coisa 
precisa acontecer para evitar o sucateamento da 
indústria nacional.

Quais são as ações e/ou incentivos do gover-
no para beneficiar a produção nacional dos 
equipamentos voltados para a radiodifusão? 
Atualmente o governo tem incentivos disponíveis 
como a “Lei de Informática”, “Lei do Bem”, além de 
financiamentos através do BNDES e outros órgãos. 
Todavia seriam necessários ações como: redução 
dos encargos trabalhistas de forma geral e a isenção 
de tributos para compra de equipamentos destina-
dos à pesquisa e à modernização dos processos 
industriais. Não existe coerência em pagar impostos 
sobre ativos que promovem o desenvolvimento tec-
nológico e industrial do país. A maior parte das pa-
tentes depositadas no mundo tem origem nos países 
que desoneraram completamente a cadeia de P&D. 

A Finep tem sido uma das fontes que pos-
sibilita o desenvolvimento de pesquisas e 
inovações?
Sim, com grande sucesso. O processo dos editais 
tem melhorado sistematicamente. Nos últimos 
anos todos os projetos apresentados, que eram 
efetivamente aderentes e possuíam um bom plano 
de negócios, foram aprovados. Nossa empresa foi 
incentivada em cinco projetos na Finep e todos ge-
raram produtos que hoje são comercializados aqui 
e no exterior.

Como as empresas podem ter acesso a 
esse apoio?
A Finep publica todos os editais através do site. Nele 

é possível também fazer um cadastro para re-
ceber os informativos da entidade. O mesmo 
ocorre com outros órgãos de governo que fo-
mentam a pesquisa no país.

Muito se fala dos novos equipamentos e no-
vos sistemas . E a mão de obra? A indústria 
quando está desenvolvendo um produto, ela 
pensa na capacitação da mão de obra que irá 
operar aquele equipamento?
Temos aqui duas questões importantes: a 
capacitação do profissional quanto aos con-
ceitos relacionados às novas tecnologias e 
capacitação quanto à operação dos produtos. 
No primeiro caso existe uma forte demanda 
para formação desses profissionais quanto aos 
conceitos, mas por outro lado não existe a dis-
ponibilidade de cursos de formação técnica de 
forma regional. Existem excelentes cursos nas 
grandes capitais, mas precisamos levar o co-
nhecimento a todos os profissionais no Brasil. 
No segundo caso, o acesso a ferramentas via 
web já proporcionam a operação remota dos 
produtos facilitando o suporte e também o trei-
namento desses profissionais.

Qual a importância de oferecer além do 
produto a qualificação para os profis-
sionais das emissoras?
Neste momento de troca de tecnologia, é 
muito importante oferecer suporte no pro-
jeto sistêmico, equipamentos, customização 
e operação assistida durante a fase inicial 
- incluindo treinamento. Nossa empresa, a 
Tecsys, tem se destacado nessa questão, 
vencendo concorrências com produtos im-
portados graças à qualidade do suporte pré 
e pós-venda e em português! 

O senhor acredita que quanto maior a oferta 
de equipamentos e sistemas, a conclusão da 
implementação do sistema digital possa ocor-
rer mais rapidamente? Ou o senhor acredita 
que tecnologias abertas, que conversem com 
maior número de equipamentos e sistemas, 
possam agilizar o processo?
Os equipamentos e sistemas são meios para trans-
mitir o sinal e contribuem no processo. Todavia, para 
a implementação ser agilizada serão necessários in-
vestimentos em outras áreas, tais como produção de 
conteúdo em alta definição e interatividade. 

Como está a atuação da indústria nacional em 
outros países? 
Está sendo feito um bom trabalho no que tange à 
divulgação do ISDB-T no mercado externo, todavia 
existe uma forte concorrência devido à estagnação 
dos mercados da Europa e Estados Unidos. Nossos 
concorrentes têm linhas de crédito de longo prazo 
com juros baixíssimos, além da participação e apoio 
governamental na conclusão de grandes contratos 
de fornecimento.

O Brasil também exporta tecnologia? Em 
quais países fincamos nossas bandeiras?
Nossa presença é muito relevante em toda a 
America Latina, mas já podemos falar sobre a 
presença da indústria brasileira em mercados 
como Filipinas e África.

A radiodifusão de outros países é muito dife-
rente da nacional?
Cada país tem aspectos culturais diferentes em 
relação à televisão. O brasileiro é apaixonado por 
TV e, normalmente, não pagamos por ela. Outros 
países tiverem a implementação da TV digital faci-
litada, pois já existia a cultura de uso da TV a cabo. 
Além disso, a qualidade da TV aberta brasileira é 
conhecida mundialmente, além de ser hoje uma 
grande exportadora de conteúdo.

Quais são os investimentos da indústria para 
atender às novas tecnologias de trans-
missão digital - seja ela terrestre ou por 
satélite -, produção 3D, interatividade, TV 
conectada?
Os custos de desenvolvimento de novas tec-
nologias são muito altos, pelos motivos já 
apresentados. O que fazemos normalmente 
é aguardar que essas tecnologias alcancem 
certo nível de maturidade para que façamos 
o investimento necessário no momento certo. 

Quais são as perspectivas para indústria 
nacional em 2012?
O principal motor para mudanças significativas 
em 2012 será a liberação das novas licenças 
pela Anatel. Além disso, temos outros merca-
dos similares como TV a cabo e DTH que tam-
bém estão em processo de liberação, fazendo 
com que a produção de equipamentos digitais 
seja intensificada ainda este ano. 

Em 2010, a sua empresa Tecsys ganhou 
o Prêmio SET de Melhor lançamento em 
Inovação Tecnológica para TV digital . 
Como o senhor avalia a iniciativa da SET 
ao criar essa premiação? 
Iniciativas como essa devem ser incentivadas 
em forma e número, pois o Brasil não tem tra-
dição nesse tipo de premiação. É importante 
que os trabalhos em inovação da engenharia 
Brasileira sejam amplamente divulgados, tanto 
para o público em geral quanto para a escolha 
dos premiados.

O que esse prêmio significa para 
sua empresa?
O prêmio foi muito importante e gratificante 
para nossa equipe, considerando-se a caracte-
rística do Prêmio – inovação tecnológica. Para 
uma empresa que possui 30 engenheiros e 
técnicos só no laboratório de P&D, o prêmio 
é um reconhecimento ao esforço e dedicação 
dessa equipe. 
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Das vantagens da digitalização

Muito se fala em digitalização como 
o Santo Graal da tecnologia, mas 
nem sempre a extensão desta ex-

pressão é compreendida. É comum vermos 
no mundo da publicidade uma associação 
direta entre “digital” e “qualidade”, mas 
nem sempre isso é verdade. As razões 
para se “digitalizar um processo” raramen-
te têm como principal objetivo a melhoria 
da qualidade do serviço. Veja o exemplo da 
telefonia celular. Num passado não muito 
distante a telefonia celular analógica era 
privilégio de poucos, porque o serviço era 
muito limitado na quantidade de acessos 
simultâneos. Cada aparelho de celular ocu-
pava três canais de freqüência dedicados 
(dois de áudio e um de controle) e assim os 

canais disponíveis ao redor de uma célula 
se esgotavam rapidamente. A digitalização 
trouxe a multiplexação em tempo e em fre-
quência, o que multiplicou a quantidade de 
acessos simultâneos possíveis em cada cé-
lula. Isto permitiu a popularização do servi-
ço de telefonia móvel, fenômeno comercial 
e de inclusão social. 

Mas e a qualidade de voz? Deixando de exis-
tir um canal (analógico) dedicado para cada 
interlocutor a inteligibilidade da conversação 
ficou sujeita aos “parâmetros de qualidade” 
desejados pela operadora. Não é difícil en-
tender que, da mesma forma como fazem as 
operadoras de TV por assinatura, a prioridade 
é a quantidade de canais, e não a qualida-
de de imagem de cada um deles. Estes são 

exemplos em que a digitalização não favore-
ceu a qualidade e sim, o aproveitamento do 
espectro de freqüências.

Mas o contrário também acontece. Os antigos 
processos de distribuição de sons através de 
discos de vinil ou fitas analógicas sofriam degra-
dação com o tempo e a cada nova geração (có-
pia do material) o áudio tinha uma degradação 
irrecuperável. Formatos de distribuição digitais 
não comprimidos ou pouco comprimidos tais 
como CDs ou Fitas de vídeo digitais eliminaram 
o problema da multigeração e permitiram a pre-
servação (com a qualidade idêntica à original) 
eterna dos acervos audiovisuais. 

É possível então reunir a racionalização de 
recursos com a preservação da qualidade? A 

Por Marcos Krisp de Lucena 
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resposta é sim, desde que haja engenharia. 
Assim como em todas as áreas da tecnolo-
gia a engenharia de sistemas pode contribuir 
para otimizar os recursos sem ferir a qualida-
de, estabelecendo relações de compromisso 
compatíveis com o nível de satisfação que se 
deseja para o espectador. 

Por onde começar?
Se olharmos para as emissoras brasileiras e 
estrangeiras, atualmente, teremos todo tipo 
de exemplos, bons e ruins, do emprego de 
técnicas de digitalização de processos, além 
de outras em que ainda se trabalha com ar-
quiteturas “clássicas”. Por arquiteturas clás-
sicas entendam-se ligações ponto a ponto 
através de cabos de áudio e vídeo (ainda que 
estes já sejam digitais), ausência de um sis-
tema de gerenciamento de arquivos digital, 
sistemas de gravação, exibição e produção 
baseados em VTs (Video Tapes). Mas não 
basta ser tapeless nem ter o melhor sistema 
de MAM (Media Access Management) do 
mundo se a qualidade não for preservada. 
E para isto é preciso pensar não apenas na 
qualidade de produção e exibição, mas tam-
bém nos processos de geração para diversas 
plataformas que proliferam atualmente, indo 
muito além da exibição de canais lineares. 
Olhando para todas as demandas de efici-
ência e qualidade pode se ficar atordoado 
com tantas necessidades urgentes! É preciso 
adotar algum critério para começar. É preciso 
ir devagar, pois este tipo de mudança afeta 
todos os processos dentro de uma emissora. 
Falarei mais sobre isso adiante. 

Uma sugestão é começar pela área de exibi-
ção, onde economias substanciais podem ser 

apuradas em um curto prazo de tempo e com 
baixíssimo custo. O exemplo mais ilustrativo é 
aquele em que o produtor finaliza seu progra-
ma de uma hora de duração e o entrega para 
exibir. A área de exibição pega sua fita, insere 
em um VT, insere uma fita virgem em outro VT 
e faz uma cópia, afinal de contas, quem tem 
um não tem nenhum. A cópia é conferida em 
sua totalidade usando-se outro VT. Estando 
ok a gravação da cópia, ambas as fitas são 
encaminhadas para o controle mestre, onde 
são exibidas em paralelo. Muitas vezes elas 
retornam para a exibição num horário alterna-
tivo, ao final do qual a exibição de uma hora 
de material terá consumido sete horas de 
cabeças de VT rodando. O custo de manuten-
ção de máquinas de VT tem ficado cada dia 
mais caro, e o tsunami que destruiu a fábrica 
da Sony tornou as coisas ainda piores. Uma 
cabeça de VT digital que custa em torno de 
20 mil dólares e dura lá suas mil horas, pode 
representar um dos maiores custos à manu-
tenção de uma emissora. 

24 h x 365 x R$ 20.000/1000 x 7 = 1,2 mi-
lhões por ano só de cabeças de VT para a 
exibição de um canal de vídeo. (Figura 2)

Alternativamente, a emissora que adquire 
dois servidores de vídeo, para os quais de-
sembolsará menos de R$100 mil, e fizer o 
ingest do material a ser exibido em um dos 
servidores, copiar os arquivos para o servidor 
redundante e conseguir mantê-los pelo me-
nos até o momento da reprise terá que arcar 
com uma eventual troca de um ou dois hard 
disks ao longo de cinco anos. O custo opera-
cional desta solução é pelo menos sete vezes 
menor que o processo clássico. Não é possí-

vel ignorar este tipo de economia e este passo 
pode ser dado com um mínimo de esforço e 
investimento. (Figura 3)

A partir deste, pode-se pensar na aquisição, 
na contribuição, na edição e no arquivamen-
to. Em breve a área de captação vai perceber 
que se o formato de gravação selecionado na 
câmera não estiver de acordo com o formato 
de edição, o processo todo será impactado. 
Esta é a principal característica da mudança 
de filosofia. Toda etapa de produção afeta as 
etapas subsequentes. Se determinado codec 
da câmera não roda na ilha de edição (muitas 
emissoras têm um legado grande de equi-
pamento aproveitáveis após a digitalização) 
ainda é possível contornar a situação fazendo 
ligações “tapeless” mas não “videoless”, onde 
se abre o vídeo banda-base para recomprimí-
lo no codec utilizado pela ilha. Não é bonito, 
mas em última análise é o que os softwares 
de transcodificação de mídia fazem, só que 
mais lentamente.

Qual taxa? Qual codec?
Antigamente era fácil entender os formatos 
de vídeo. PAL-M ou NTSC? Transcodificá-los 
era mais um desafio no sentido de manter a 
qualidade do que a compatibilidade. Hoje a si-
tuação é inversa. É fácil se perder na miríade 
de possíveis combinações entre taxas, forma-
tos, codecs e encapsuladores, o que podem 
gerar milhares de combinações possíveis. Se 
não tentarmos manter um mínimo de apego 
a determinado padrão fica fácil prejudicar o 
processo pelo simples excesso de opções. 

O primeiro passo é definir o codec, baseado 
no tipo de material que se deseja produzir e 

Figura -1 Área de exibição
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nos equipamentos que se deseja manter. Se, 
por exemplo, existir um parque de ilhas de 
edição que priorize determinado formato este 
pode ser tomado como requisito para as ca-
mcorders, servidores de gravação e os servi-
dores de exibição. Assim, não haverá necessi-
dade de recomprimir os vídeos captados, nem 
depois de editados.

Taxas comuns são:
25 Mbit/s para jornalismo em SD
50 Mbit/s para jornalismo HD ou produção SD
100 Mbit/s para produção HD

Lembrando que na transmissão HD é possível 
até 18 Mbit/s no sinal do ar, ainda que em 
H.264, o que costuma ser equivalente ao do-
bro em MPEG-2, por exemplo.

Quando se pode partir do zero, é possível adotar 
um codec único e uma grande aposta atualmen-
te é o H.264, com diversos servidores ilhas e 
câmeras suportando este codec, que está se 
tornando algo como um verdadeiro padrão de 
mercado. DVCPRO, MPEG-2IMX e MPEG-2 
ainda terão sua importância por muitos anos, 
embora a tendência seja que estes se tornem 
menos comuns em sistemas novos. Restará ain-
da que a engenharia defina o encapsulador, uma 
das menos compreendidas facetas da produção 
tapeless. Os fabricantes têm sido extremamente 
criativos no sentido de não compatibilizar equi-
pamentos entre eles, e para isso criaram diver-
sas versões de encapsuladores que buscavam 
padronização. O maior exemplo são os diferen-
tes MXF Op-1a e Op-atom, algo que tem per-
turbado a vida daqueles que não podem contar 
com soluções de um único fornecedor. Às vezes 
a saída vem de onde menos se espera. Uma ilha 
de edição é compatível com MPEG-IMX, consa-
grado formato de gravação digital da Sony. Uma 

compatibilidade pensada para VTs permitiu uti-
lizar este codec diretamente em servidores de 
exibição, que provavelmente foram dotados de 
suporte a este codec pelo mesmo motivo – ser 
compatível com os VT IMX. Em resumo, algo 
pensado para tornar viável uma compatibiliza-
ção com fitas de gravação em duas etapas de 
produção viabilizaram a criação de um fluxo ta-
peless entre a ilha e o servidor de exibição! Com 
certeza nenhum dos três fabricantes desejou 
isso um dia, muito pelo contrário!

Este tipo de exemplo mostra como as etapas 
são todas interligadas, e ignorar qualquer 
uma delas trará prejuízos a médio prazo, seja 
na manutenção, seja na necessidade de equi-
pamentos adicionais de conversão de vídeo. 
Um benefício adicional será a preservação da 
qualidade ao longo das diferentes etapas de 
produção, que terminam apenas no acervo 
digital da emissora, o qual terá que ser um 
dia resgatado e reaproveitado, e aí mais uma 
transcodificação poderá ser evitada. Quanto 
antes a emissora acordar para isso maior 
será a fidelidade com a qual as gerações fu-
turas poderão ter acesso a estes materiais.

Novas mídias
Muito tem se falado a respeito das novas mí-
dias, e o objetivo deste artigo não é explorar 
este assunto, mas é preciso entender que elas 
farão uso de todo o material das produções 
pensadas para o canal linear. Isto cria mais 
um requisito no planejamento de uma planta 
tapeless. Ainda nos tempos da TV analógica, 
quando a internet de banda larga ainda era 
incipiente teve-se a brilhante idéia de permitir 
o acesso aos canais de TV através da web. 
Uma placa de captura, ligada a um servidor 
de streaming era todo o necessário para se 
fazer uma transmissão simultânea para qual-

quer lugar do mundo. As perspectivas eram 
animadoras, e o custo bastante baixo (pelo 
menos do lado da captação do material).

Mas rapidamente começaram a surgir novos 
requisitos. Por que não permitir ao internauta 
assistir ao noticiário em um horário alternati-
vo? Aí a coisa complica bastante, pelo menos 
para a emissora que não estava preparada. 

Veja como tudo se torna fácil quando se está 
preparado. Amanhã aparece uma demanda do 
tipo: “Preciso de um videozinho para colocar na 
internet, daquele telejornal que vai ao ar diaria-
mente.” É um pedido aparentemente simples, e 
realmente será se, por exemplo, já existir uma 
versão em baixa resolução, um H.264, wma, flv 
ou qualquer outro formato adequado ao tráfego 
web. Basta copiar o arquivo para o servidor web 
e apontar corretamente para ele. Mesmo que o 
arquivo ainda esteja em alta resolução, ou num 
codec diferente, a tarefa se resume a apontar 
um recompressor ao arquivo original e direcio-
nar o arquivo mais leve para o seu destino final. 
Uma rotina a mais no sistema de MAM muitas 
vezes é o suficiente para automatizar este tipo 
de demanda.

Agora imagine esta mesma demanda em um 
ambiente clássico. Um VT de ingest, uma ilha 
de edição dedicada, alguns operadores ao 
longo da semana, exportação manual de ar-
quivos, manutenções, cabeças etc. Isto mul-
tiplicado pela quantidade de demandas dos 
outros programas que também irão querer 
entrar na web e o custo explode.

Tudo isso ilustra o quanto é importante digi-
talizar os processos. Mas é preciso entender 
também que o fator crucial não é a tecno-
logia, e sim, como em tudo na vida são as 

Figura-2 Exemplo de exibição utilizando máquinas de Video-Tape Figura-3 Exemplo de exibição utilizando servidores de vídeo
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pessoas. Se as mudanças de processo não 
forem acompanhadas de uma renovação na 
maneira de trabalhar das pessoas nenhum 
sistema será capaz de tornar a produção de 
conteúdo melhor. E ainda corre-se o risco de 
ter que enfrentar resistências desnecessá-
rias à implantação das mudanças. Afinal de 
contas, tudo que é novo assusta. As pessoas 
não gostam de sair da zona de conforto, não 
querem aprender coisas novas, não querem 
mudar a rotina. Tudo isso é natural e não há 
como negar: os agentes da mudança serão 
condenados. Cabe a nós entendermos e 
abraçarmos a causa. Não há como delegar 
neste caso. A engenharia terá que capitanear 
também as mudanças de filosofia. É preciso 
eleger parceiros fiéis e capazes nas áreas de 
programação, produção e operações, aproxi-
má-los das idéias e com eles apresentar as 
mudanças às equipes. Aí o projeto irá deco-
lar. Quando todos entenderem a necessida-
de de mudança, algo incrível acontecerá: O 
passado será esquecido com uma velocidade 
surpreendente, até para quem capitaneou a 
mudança de processos. A engenharia será 
questionada não porque a mudança ocorreu, 
mas porque não ocorreu logo!

Existem diversos exemplos de emissoras ao 
redor do mundo que passaram por este pro-
cesso, mas é preciso ressaltar a importância 
do respeito à cultura local da empresa em 
que se deseja implantar as mudanças. O que 
funciona em Londres não necessariamente 
funciona no interior da Bolívia e para tornar 
os sistemas mais aceitáveis é fundamental 
primeiro compreender como a empresa tra-
balhava até então. É preciso partir daí senão 
o fracasso será completo. Ter uma equipe de 
engenharia própria é uma coisa que poucas 
empresas podem custear, mas, longe de ser 
um luxo, é uma necessidade para aqueles 
que visam otimizar os processos. Empresas 
terceirizadas podem muito bem realizar be-
las implantações, e eficientes contratos de 
suporte, mas se não forem orientadas por 
pessoas que entendam a fundo como o proje-
to se encaixará dentro da empresa elas terão 
grandes dificuldades de realizar um trabalho 
relevante. O suporte diário também requer 
uma equipe dedicada e coesa, senão inter-
rupções fatalmente acontecerão.

Novas possibilidades
A radiodifusão, ou pelo menos aquela que co-
nhecemos, vem perdendo audiência diariamen-
te. Hoje é completamente absurdo pensar em 
uma emissora relevante que ignore os caminhos 
alternativos de distribuição de conteúdo. Pergun-

te a qualquer um com menos de trinta anos se 
ele assiste TV como conhecemos. É impressio-
nante a impaciência deste público. A transmis-
são linear, no horário definido pela emissora não 
consegue mais competir com a multiplicidade 
de opções que as novas mídias oferecem. Pelo 
menos nos grandes centros e àqueles que dis-
põem de banda-larga, o que para felicidade dos 
radiodifusores ainda representa menos de 5% 
da população. Mas isto também é uma questão 
de tempo. Lembro-me quando, há alguns anos 
caminhando por um subúrbio de Miami percebi 
marcas de spray nas calçadas da rua. Quando 
perguntei o que eram, fui informado de que se 
tratava de uma marcação para instalação de fi-
bras para acesso às casas daquela rua. Isso ain-
da vai demorar talvez uns dez anos para chegar 
ao Brasil, mas a cada dia a avidez por acessos 
alternativos aumenta. 

O que fazer então? O surgimento dos novos 
canais de acesso não significa que os canais 
tradicionais deixem de existir. Muito pelo contrá-
rio. Na grande São Paulo, por exemplo, 50% dos 
tespectadores assistem à TV através das trans-
missões analógicas pelo ar. Mesmo com o cabo, 
a web, os gadgets e tudo o mais, a boa e ve-
lha radiodifusão pelo ar permanece. Em alguns 
anos serão desligadas as transmissões pelo ar 
analógicas no Brasil, e aí reside a maior opor-
tunidade de um ressurgimento da radiodifusão. 
A estratificação da audiência não significa que 
devamos abandonar as formas de distribuição 
tradicionais. As possibilidades de multiprogra-
mação, interatividade, incremento na qualidade 
da imagem são infinitas, e ainda não foram de-
vidamente exploradas. As TVs conectadas for-
necem o tão necessário canal de retorno para 
a interatividade e, apesar de serem a porta de 
entrada para outros conteúdos não-broadcast 
permitem coexistência vantajosa para todos. 
Pense nos canais de TV como mais alguns sites 
disponíveis a um browser, mas com a capaci-
dade de download dedicada de 20 Mbit/s. Ali o 
radiodifusor pode mesclar um ou mais canais, 
aplicativos interativos, serviços públicos e até 
mesmo seu portal web (pelo ar), para atrair po-
tenciais internautas que ainda não tiveram um 
motivo para ligar a grande tela à grande rede. 
O desenvolvimento de aplicativos Ginga, ou 
mesmo web, é barato se comparado a um 
programa de TV e pode render uma audiên-
cia adicional importante, além de servir como 
marketing gratuito para o portal da emisso-
ra. A transmissão digital pelo ar aumenta a 
acessibilidade dos portadores de deficiências 
visuais e auditivas, na medida em que pro-
picia mais canais de áudio, vídeo e dados 
auxiliares como legendas ocultas. Novamente 

são serviços de relativamente baixo custo de 
produção que permitem resgatar uma parcela 
de audiência não servida pela TV analógica. 

Interatividade
Todas as emissoras têm atualmente algum 
aplicativo interativo disponível nos canais 
digitais. Estes aplicativos se assemelham 
em muito a menus de DVDs, com fotos e 
textos apenas. Aplicativos mais sofistica-
dos começam a ser estudados, mas será 
necessário melhorar o poder de armazena-
mento e processamento dos aparelhos de 
TV. Uma revisão da norma para expandir as 
funcionalidades da interatividade também 
seria bem vinda. Alguns grupos de traba-
lho e algumas empresas têm se dedicado 
a desenvolver esta que é uma das maiores 
promessas da TV digital desde seu começo. 
Aplicativos que unem o carrossel de dados 
Ginga à conectividade web são promisso-
res, na medida em que resolvem a grande 
deficiência da interatividade pelo ar que é a 
ausência do canal de retorno. Outra vanta-
gem é despertar no espectador o interesse 
em conectar sua TV à web. 

O poder de processamento dos set-top boxes 
e aparelhos de TV é hoje menor do que aquele 
dos smartphones, com receptores de TV one 
seg. Para estes talvez seja possível pensar 
em aplicativos mais pesados, já hoje. A re-
cepção móvel pode ser mais um motivador 
para o consumo de aplicativos deste tipo, e se 
pensarmos que estes aparelhos são também 
pontos de acesso web, o casamento também 
já é possível.

As limitações de processamento das TVs 
conectadas impedem o desenvolvimento 
de aplicativos mais complexos o que aca-
ba limitando a atratividade dos mesmos. 
Ações de aproximação entre desenvolve-
dores de conteúdo, de hardware e midd-
leware dos televisores, universidades e 
as associações de radiodifusores respon-
sáveis pelas normas são fundamentais 
para mudar este quadro. As emissoras 
públicas e educativas têm como missão 
buscar este tipo de aproximação, visando 
o desenvolvimento de todos os envolvi-
dos. O grande beneficiado será o espec-
tador, que contará com mais um atrativo 
agregado à difusão digital. 

Marcos é Gerente de Engenharia na TV Cultura – SP, 
graduado em Engenharia Eletrônica pela UFRJ .  
Email: marcoslucena@tvcultura .com .br 
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CONJUTURA TECNOLÓGICA MOVIMENTA 
O SETOR DA RADIODIFUSÃO
Por Gilmara Gelinski

CENÁRIO DA RADIODIFUSÃO

As mudanças na área de televisão são 
muitas e o impacto dessas mudanças 
se dá na forma de criar, produzir, trans-

mitir e assistir TV. A convergência trouxe uma 
nova forma de produção. Agora, o desenvol-
vimento é para múltiplas plataformas televi-
sivas. Segundo Salustiano Fagundes, diretor 
da HXD, o mercado de radiodifusão tem um 
grande desafio pela frente. Para ele a televisão 
é uma indústria em ruptura. “Cada vez mais 
vemos que a experiência televisiva não vai 
acontecer apenas nos aparelhos de TVs, mas 
em vários dispositivos tecnológicos e muitas 
vezes de forma simultânea, como nos casos 
em que se usam aplicativos de segunda tela”.

Para Fagundes, a televisão como conhecemos 
hoje não irá desaparecer, assim como o rádio 
não desapareceu. Mas a audiência, tal como 
a conhecemos, certamente, irá desaparecer. 
Entender que essa transição já começou e se 
preparar adequadamente para se posicionar 
frente às mesmas são ações imprescindíveis 

para as empresas que querem permanecer 
líderes nesse mercado. 

De acordo com o superintendente de comu-
nicação de massa da Anatel, Marconi Thomaz 
de Souza Maya, o balanço mais recente apre-
sentado pela Anatel da cobertura da implan-
tação da TV digital no Brasil mostra que estão 
em operação 107 emissoras de TV digital, 46 
municípios com TV digital, 480 municípios 
cobertos por pelo menos um canal digital, a 
população coberta totaliza 87.712.775, que 
corresponde a 45,99%, e o número de domi-
cílios atendidos é de 30.758.712 equivalente 
a 45,53%.

O principal benefício da adoção do ISDB-T 
foi a inserção das emissoras no contex-
to da revolução digital. Porém, apesar dos 
avanços no cronograma de digitalização das 
emissoras nos últimos quatro anos, Fagun-
des não acredita no cumprimento da meta 
estabelecida para o switch off, em 2016. 
“Basta analisarmos o que aconteceu no cro-
nograma de outros países que não tinham 
as dimensões e os desafios continentais do 
Brasil. Mais de 80% da população depen-
dem do sinal analógico, pois ainda possuem 
TV de tubo. Mesmo com o crescimento da 
economia, a renovação dos aparelhos de 
TVs está sendo feita de forma gradual”.

Os investimentos das emissoras necessários 
nesse processo precisam ser considerados 
e a esperança é que o governo desenvolva 
programas de incentivos para acelerar esse 
processo, pois quaisquer que sejam as ações 
adicionais criadas para apoiar o cumprimento 
do switch off são importantes. Crescente em 
todo mundo, o movimento do mercado de TV 
conectada precisa ser observado de perto. No 
Brasil, em 2011, ele representou 24% das 
vendas de TV de tela plana e para esse ano 
a previsão é que chegue a cerca de 40% da 
produção. Isso representaria um parque ins-
talado de aproximadamente 6 milhões de TVs 
conectáveis no país em 2012. Segundo Salus-
tiano, trata-se de um número bastante expres-

sivo e é natural que as marcas e as próprias 
empresas de radiodifusão comecem a enxer-
gar essa tecnologia como mais um canal para 
entrega de conteúdos.

Para Raimundo Lima, diretor técnico e 
operações do SBT, “o mercado na verdade 
sempre vem de encontro com as neces-
sidades da radiodifusão. A demanda pela 
tecnologia é muito mapeada pela vontade 
do telespectador. Quando nós temos um 
olhar internamente da melhoria da nossa 
produtividade interna, temos uma consi-
deração diferenciada do mercado. Às ve-
zes o próprio fabricante acaba moldando 
o produto para atender a demanda. Cada 
vez temos menos fabricantes oferecendo 
sistemas fechados. As empresas come-
çaram a perceber que o sistema aberto 
é mais eficaz para implantação. Atual-
mente, há uma mudança neste mercado, 
porque os sistemas que não conversam 
com o parque que a emissora tem ou não 
permitem se agregar a outros dispositivos 
estão se tornando inviáveis”.

A ruptura, citada por Salustiano Fagundes, é 
uma preocupação mundial. Os radiodifusores 
passam pelas mesmas inquietações em todos 
os cantos do planeta. E a grande preocupação 
deles é com o caminho que a TV aberta vai 
seguir, caso o setor não se una. 

O movimento FoBTV demonstra essa preo-
cupação e a vontade de muitos em mudar 
esse rumo para unificar mundialmente o 
setor da radiodifusão. Em novembro a presi-
dente da SET Liliana Nakonechnyj participou 
do encontro realizado em Xangai. Represen-
tante do Brasil no evento, ela e os demais 
participantes saíram de lá com a missão de 
levar para seus países uma mensagem de 
otimismo e apresentar a iniciativa, que ape-
sar de sonhadora, é essencial, pois leva em 
consideração a próxima geração mundial de 
televisão. Seu idealizador é o presidente do 
comitê ATSC, Mark Richer e está à frente do 
sistema americano de TV digital. 
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O FoBTV é uma iniciativa criada para unir mundialmente os 
radiodifusores.
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Mensagem FoBTV
“Hoje os radiodifusores têm muitos desafios. 
Todos sabem que o espectro está sendo muito 
disputado no mundo inteiro, o tipo de mídia 
está mudando de forma muito drástica, pois 
além da TV em tempo real, existe a questão de 
ver o conteúdo gravado no momento determi-
nado pelo telespectador, e as múltiplas telas. 
Esse é um movimento mundial, e é verdade 
que o radiodifusores do mundo inteiro têm um 
expertise muito grande de prover conteúdo de 
alta qualidade que interessa a muitas pessoas. 

Diante dessas circunstâncias nós percebemos 
a necessidade de uma nova geração de TV 
radiodifusora que venha atender aos anseios 
da população. Sabemos que os sistemas exis-
tentes na televisão foram feitos para atender 
hábitos existentes e é preciso atualizá-los. 

A proposta do comitê é definir uma nova ge-
ração de sistema que possa juntar todas as 
emissoras e iniciativas de televisão do mundo 
inteiro, juntando novas tecnologias que pos-
sam estar preparadas para a evolução dos 
hábitos de consumo. O sistema precisa ser: 
Wireless e suportar os dispositivos móveis - 
em muitos lugares já é assim, mas em outros 
ainda não - nos Estados Unidos, por exem-
plo, a geração atual foi prevista para fixo e a 
mobilidade foi integrada de uma forma muito 
rudimentar; Ser escalável, ou seja, para todas 
as pessoas; Ter características locais - uma 
das grandes vantagens do radiodifusor é fazer 
produtos locais -; Ser real time e também pos-
sibilitar ver o conteúdo passado gratuitamente. 

Um dos pontos da próxima geração que preci-
sa ser pensado é o dispositivo em movimento. 
O grande objetivo é ter disponível, no dispositi-
vo tablet, por exemplo, a televisão local do país 
onde estiver além da banda larga. Para que isso 
aconteça a nova geração tem que ser algo con-
figurável, adaptável e escalável, até mesmo em 
função da canalização, que é diferente em cada 
país. Isto é, ela precisa ser eficiente em termos 
de espectro e interoperável com produto de bro-
adband para poder juntar esses dois mundos. 

O objetivo é difícil, mas é algo imprescindí-
vel para que os radiodifusores sobrevivam 
às tsunamis que há décadas estão acon-
tecendo. No Brasil a realidade é um pouco 
mais confortável em função da importância 
da TV aberta, muito maior do que em outros 
países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a 
TV aberta era super valorizada, hoje é per-
ceptível a difícil situação dela. As existem e 
são diferentes em cada país. 

Além dos dispositivos móveis, estão sendo consi-
deradas outras tecnologias. Com o aumento das 
telas, que estão cada vez maiores, é necessário 
tecnologias para melhorar a qualidade de ima-
gem. No nosso sistema o problema é a defini-
ção do one seg que é muito pequena. As telas 
pessoais aumentaram, porém não há qualidade 
suficiente on the movie. Talvez seja esse o maior 
desafio nos próximos anos”, finaliza a mensa-
gem, a presidente Liliana.

A pesquisa realizada pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que 
as TVs aberta e por assinatura estão no 
mesmo patamar de receitas. Considerando 
as atividades de distribuição, programação 
e produção, as receitas da cadeia do audio-
visual da TV por assinatura, de 2007 para 
2009, tiveram um crescimento de 49%. Em 
2009 as receitas totalizaram R$ 14,6 bi-
lhões. No mesmo ano, as receitas das ativi-
dades de televisão aberta foram de R$ 15,7 
bilhões, com crescimento de 23,4% em re-
lação a 2007. Os números mostram que em 

dimensão de receitas, a TV por assinatura já 
faz frente à TV aberta. 

Interatividade
Para incentivar a interatividade e impulsio-
nar produtos destinados ao Ginga, o governo 
optou pela obrigatoriedade do middleware 
embutido em 75% dos televisores nacionais 
até o final de 2013 pelo Processo Produtivo 
Básico (PPB). Em 2014 esse percentual deve 
subir para 90%. De acordo com o diretor de 
interatividade da SET, David Britto, é a primei-
ra vez no Brasil que um produto de eletrônica 
de consumo passou a ter uma obrigação de 
software. Embora a obrigação esteja valendo 
para 2013, a repercussão dessa medida do 
governo já começa em 2012, pois o processo 
da produção já começou.

Existe uma perspectiva de mercado, não ofi-
cial, de que atualmente existem dois milhões 
de televisores com Ginga no Brasil. Com o PPB 
a expectativa é que esse número, até o final de 
2012, passe a ser de cinco milhões e até o fi-

Aplicativo de interatividade criado pela TOTVS

Aplicativo de interatividade criado pela HXD

Di
vu

lg
aç

ão
 T

OT
VS

/T
QT

VD
Di

vu
lg

aç
ão

 H
XD





14

Em 2011 a HXD ganhou o Prêmio SET na ca-
tegoria de Melhor Aplicativo de Interatividade 
com uma solução feita para a área de jornalis-
mo da TV Integração. 

A TOTVS/TQTVD disponibilizou sua ferramenta 
AstroBox, incluindo a JVM da Oracle, de forma 
gratuita para prover um ambiente de desen-
volvimento completo de aplicações Ginga no 
intuito de incentivar a formação de desenvol-
vedores de aplicações e até mesmo a criação 
de laboratórios de interatividade dentro dos 
radiodifusores. Acreditando na capacidade do 
middleware brasileiro, a empresa investiu na 
construção de sua suíte de testes Ginga e a 
licenciou de forma gratuita ao Fórum SBTVD. 
Este por sua vez trabalha junto com os radio-
difusores e fabricantes para publicar no se-
gundo semestre a suíte de testes Ginga oficial 
do SBTVD. Outro ponto de investimento é na 
nova geração de interatividade envolvendo o 
produto Sticker Center (totalmente compliant 
com o novo padrão IBB – Integrated Broadcast 
and Broadband - do ITU-T). O produto terá no 
futuro suporte à interatividade na segunda tela 
usando tablets e smartphones.

Para o diretor da TOTVS/TQTVD, David Britto, 
esse é o momento para começar a trabalhar 
as massas. O número de televisores e fabri-
cantes que incluem o Ginga (NCL+Java) vem 
aumentando significativamente, este é o mo-
mento exato para que todos os radiodifusores 
e suas redes afiliadas comecem um plano de 
divulgação dos cenários e potenciais usos da 
interatividade. “Todas as áreas internas dos 
radiodifusores precisam olhar detidamente a 
interatividade como uma oportunidade para 
que os produtos dos anunciantes atinjam 
seus consumidores, inclusive com o potencial 
do uso na segunda tela, fazendo o consumo 
da interatividade uma experiência mais sim-
ples e direta, personalizada e integrada com 
o conteúdo. Acreditamos no enorme potencial 
midiático e de convergência que o uso da inte-
ratividade representa para os radiodifusores”. 

Atualmente tecnologias de interatividade es-
tão sendo exploradas por empresas como a 
Google, os fabricantes de TVs conectadas e 
logo terá a Apple. Atualmente existem mais 
televisores com Ginga no mercado do Brasil 
do que com o Google TV nos Estados Unidos. 
“Está na hora dos radiodifusores incentivarem, 
divulgarem e usarem a única tecnologia que 
coloca o controle da interatividade exatamente 
nas mãos deles próprios, sem depender de 
terceiros ou de plataformas proprietárias. A 
escolha de como construir seu negócios em 

torno da interatividade e da convergência é só 
do radiodifusor”, alerta Britto.

Capacitação Profissional
Tendo em vista o caminho que segue a radio-
difusão nacional com a transmissão digital, 
TV mobile, interatividade, 3D, TV conectada, 
a criação e readaptações de novos cursos de 
capacitação e especialização são fundamen-
tais para que os radiodifusores consigam ade-
quar as tecnologias existentes aos novos pa-
drões, porém esta área está presa ao sistema 
analógico. Segundo Valdecir Becker, diretor e 
coordenador pedagógico da entidade Cinemá-
tica Educacional, “a maioria dos cursos ofere-
cidos atualmente ainda prepara o aluno para 
a TV analógica, unidirecional e desconectada. 
Poucas universidades conseguem acompa-
nhar a velocidade das mudanças tecnológicas 
e inserir os novos conhecimentos necessários 
para dominar a produção de novos e moder-
nos conteúdos”. 

Há uma grande deficiência de cursos profis-
sionalizantes nessa área. Os cursos existen-
tes são de curta duração, que não conse-
guem formar ou habilitar um profissional em 
todas as linhas de atuação, como operação 
das ferramentas (câmeras, softwares, kits 
de luz), criatividade e visão artística. Para 
isso são necessários cursos de média e 
longa durações que preparam o aluno para 
resolver os problemas da produção, e não 
apenas apertar botões.

A produção nacional crescerá consideravelmen-
te. Nos próximos cinco anos, em função dos 
eventos esportivos, Copa do Mundo, Copa das 
Confederações e Olimpíadas, a demanda terá 
um crescimento geométrico no Brasil. A nova lei 
12.485 (antigo PL 116) também impulsionará o 
mercado de produção para televisão fechada. 
“Produziremos para canais internacionais com 
exigentes padrões de qualidade, que demanda-
rão a sofisticação e a ampliação do nosso parque 
de pós-produção. Para que todo este processo 
possa caminhar de forma adequada, a formação 
da mão de obra qualificada terá que acompanhar 
o crescimento deste segmento de mercado”, ex-
plica Valdecir.

Na opinião do coordenador pedagógico, “com 
digitalização dos sistemas, a mão de obra de 
maneira geral é deficitária. As empresas preci-
sam manter programas internos de formação 
de profissionais, uma vez que a universidade 
não consegue entregar o aluno pronto para 
assumir grandes responsabilidades. Nos últi-
mos anos cresceu muito a demanda por ser-

nal de 2013 chegue a 13 milhões. David cha-
ma atenção para o impacto que essa medida 
terá, pois o setor terá efetivamente oferta de 
produtos e volume. Com isso os radiodifusores 
precisam vislumbrar como irão trabalhar esse 
mercado promissor. 

Para Raymundo Barros, diretor de tecnologia 
da SET, “existe a questão do perfil A e perfil B. 
Há anos estamos desenvolvendo experiências 
no perfil que está disponível, que é muito bási-
co. Tendo em vista a era do tablet, over de top, 
smartphone, o que temos para trabalhar é ul-
trapassado e não será atrativo. Assim como os 
fabricantes tem a obrigatoriedade de embutir 
o Ginga, nós tínhamos a obrigação de conse-
guir construir um acordo entre radiodifusores 
para que possamos ter, se não em 2013, mas 
em 2014, uma ponte entre os mundos broa-
dband e broadcast, para termos acesso a dis-
positivos externos. Se não fizermos isso, não 
teremos sucesso na questão interatividade”. 

Na concepção de Salustiano, a interatividade 
é uma premissa básica para manter as novas 
audiências, mas só terá um efeito positivo se o 
conteúdo onde ela estiver inserida for atrativo. 
Também é preciso estar atento que as redes 
sociais estão cada vez mais presentes na ex-
periência televisiva. Isso se deve ao fato de 
que as audiências não querem apenas intera-
gir, mas também participar opinando sobre os 
conteúdos assistidos.

Do ponto de visto de radiodifusor, Raimundo 
Lima do SBT, levanta uma problemática na 
produção de conteúdo de interatividade. “A 
exemplo da TV conectada, existe a necessi-
dade de fazer um aplicativo para cada marca 
de televisor. Porque não há padronização na 
linguagem. Com a digitalização da TV no Bra-
sil, havia a sensação de que o Ginga seria a 
padronização da interatividade, mas não, cada 
fabricante adotou o seu padrão. Com isso para 
fazermos essas parcerias, os radiodifusores 
fazem um retrabalho de tempo e dinheiro”.

As empresas HXD e a TOTVS/TQTVD estão 
investindo para criar produtos que atendam o 
setor. De acordo com Salustiano, a empresa 
HXD começou a se preparar para trabalhar 
com o ambiente de convergência e interati-
vidade na TV no início de 2006. Em 2007, a 
empresa fez o primeiro case comercial para o 
Ginga na TV Brasileira: o Habita TV. Nos anos 
seguintes foram trabalhados aplicativos para, 
entre outras emissoras, TV Bandeirantes, TV 
Globo, TV Integração, além de projetos para 
educação e entretenimento infantis e governo. 

CENÁRIO DA RADIODIFUSÃO
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A parte de transmissão digital é uma novidade 
para TV, mas para o mercado de telecomuni-
cações a digitalização já aconteceu há muitos 
anos. Com relação à TV conectada também 
não existem grandes barreiras, pois a tecnolo-
gia de redes IP já está consolidada. O grande 
desafio é apresentar aos profissionais recém 
formados as novas tecnologias no mundo da 
TV digital, para que eles possam associar os 
fundamentos às aplicações no mercado de TV. 
Na visão de Nazareth, “o ponto mais crítico é a 
parte ligada as tecnologias para produção em 
3D. Este mercado é muito novo e tem muitos 
itens que ainda podem ser explorados dentro 
e fora do ambiente acadêmico, unindo profis-
sionais da área de engenharia e artes”.

À frente do Inatel, Carlos Nazareth explica 
que “muitas universidades, institutos e fa-
culdades que trabalham na área há muitos 
anos estão com seus cursos e com a sua 
infraestrutura básica montada para atender o 
mercado. Porém as mudanças ocorrem numa 
velocidade muito grande e nem sempre as IES 
conseguem ter o mesmo ritmo de inovações 
apresentadas pelo mercado. Existem ilhas de 
excelência no Brasil, mas que não conseguem 
atender toda a demanda. Além disso, um nú-
mero significativo de alunos formados nes-
tas instituições migra para outros mercados, 
como telecomunicações, automação indus-
trial. É muito importante para o mercado de TV 
que as empresas do setor se aproximem das 

universidades, pois desta forma teremos cada 
vez mais instituições incluindo em suas emen-
tas os cursos necessários para formação de 
um bom profissional para atuar em televisão”. 

As universidades estão investindo nos equi-
pamentos e softwares, que estão muito mais 
baratos e acessíveis. Se anos atrás o aluno so-
nhava em trabalhar em uma emissora de TV ou 
grande produtora para manusear equipamentos 
profissionais, hoje, a prática começa no mesmo 
nível ou até mais elevada no meio acadêmico. 
No entanto, para a maioria dos cursos de audio-
visual do país, falta vivência prática para elevar a 
formação à exigência do mercado. Outra questão 
está no conteúdo. “Os cursos são generalistas. 
Um curso superior em audiovisual, por exemplo, 
precisa ter na grade desde roteiro até direção de 
fotografia. Assim, o aluno tem uma boa noção de 
todas as áreas, mas acaba não se especializan-
do plenamente em nenhuma. Essa especializa-
ção até agora acontecia dentro das empresas”, 
explica Becker. 

Pensando no aprofundamento do conteúdo e 
prática, a entidade Cinemática Educacional, 
em conjunto com a Universidade Cruzeiro do 
Sul, criou uma parceria estratégica do ponto 
de vista pedagógico e dividiu as funções - a 
Universidade administra os alunos e emite o 
certificado de pós graduação, e a Cinemáti-
ca ministra as aulas, tanto teórico conceituais 
quanto práticas. 

viços mais especializados, nivelados qualitati-
vamente com o mercado internacional. Porém 
o mercado brasileiro não estava preparado 
para a demanda no tocante a quantidade de 
equipamentos disponíveis e na formação da 
mão de obra para setores como direção de 
fotografia e pós produção. A formação sempre 
se deu na prática e dentro das empresas, com 
raros cursos de curta duração oferecidos por 
empresas de treinamento de softwares. Nun-
ca tivemos no Brasil uma sistematização deste 
tipo de formação”.

Cenário acadêmico
O diretor de ensino da SET, Carlos Nazare-
th, e Frederico Rehme, membro da diretoria 
de ensino, compartilham da mesma opinião 
no que se refere aos poucos investimentos 
no meio acadêmico. “Infelizmente um nú-
mero bastante significativo de instituições 
que formam engenheiros na área de ele-
trônica, elétrica e telecomunicações, não 
possuem cadeiras específicas para TV. Por 
este motivo, muitas emissoras, fabricantes 
e empresas fornecedoras de equipamentos 
e serviços são obrigadas a formar a própria 
mão de obra. Existem Instituições de Ensino 
Superior (IES) que possuem bons cursos e 
muitas disciplinas que preparam os profis-
sionais para o nosso mercado, mas levando 
em consideração o tamanho do Brasil e o 
número de empresas, precisamos avançar 
bastante em quantidade e qualidade”.

CENÁRIO DA RADIODIFUSÃO
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Recentemente os parceiros lançaram cursos 
de especialização lato sensu, reconhecidos 
como cursos de pós graduação pelo MEC, 
focados na capacitação prática nas áreas de 
direção de fotografia, correção de cor e rotei-
ros transmídia. Os primeiros cursos são mais 
técnicos, enquanto que o terceiro é mais volta-
do para a criatividade. A ideia é capacitar pro-
fissionais habilitados para resolver problemas 
cotidianos e criar produtos audiovisuais mais 
bem acabados narrativa e esteticamente, den-
tro de uma emissora ou produtora. 

Entre outras entidades, como Inatel, Ma-
ckenzie, Universidade Tecnológica Federal de 
Ponta Grossa (UTFPR), Universidade Federal 
da Paraíba e do Rio Grande do Sul também 
atuam nas áreas voltadas para TV. “O número 
de instituições na área de engenharia que ofe-
recem disciplinas específicas para TV é ainda 
pequeno, mas cresce a cada ano. O cenário 
mais crítico é o da radiodifusão sonora, que 
nos últimos anos sofreu com uma grande re-
dução do número de instituições que abordam 
em seus currículos as disciplinas específicas 
de rádio AM, FM ou digital”, lamenta Nazareth.

Conjuntura do Rádio
Esse ano o Rádio faz 90 anos no Brasil. Ele 
nunca teve uma (r)evolução tecnológica como 
a que está ocorrendo agora. Tivemos momen-
tos em que passamos da Onda Média para 
FM com sinal estéreo e atingimos um nível em 
que dados são transmitidos digitalmente via 
canais analógicos (RDS). Agora, a transmissão 
no ar será digital. O Rádio, apesar de sua im-
portância, está com o processo de digitaliza-
ção atrasado se comparado a da TV, mas os 
esforços crescem para que sua digitalização 
aconteça brevemente.

O diretor de Rádio da SET, Ronald Barbosa, em 
seus artigos mostra constantemente a impor-
tância do Rádio e nos dá um panorama deste 
universo. Questionado sobre a realidade do 
Rádio brasileiro, ele diz que avaliar realidade 
deste meio de comunicação é um exercício 
um tanto quanto pretensioso. ”Da minha par-
te, uma vez que a disparidade de situações e 
condições equivale à realidade do povo brasi-
leiro, essa avaliação no mínimo deveria regio-
nalizar a questão. Após as recentes pesquisas 
do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 
(IPEA), podemos dizer, sem dúvida, que o povo 
brasileiro está alcançando melhor condição de 
vida, inclusive com aumento da renda média 
familiar. Desta forma, muitos podem pensar 
que isso extrapola a evolução tecnológica do 
Rádio e que estes vão direto para outros meios 

como a internet”. 

Considerando a convergência, um grupo de 
pessoas defende que em um futuro próximo 
a co-existência do Rádio com outros meios 
de comunicação é impossível. Ronald prefere 
ser cauteloso e afirma que eles vão atender 
nichos diferentes que tendem a se estabilizar 
com o passar dos anos. A Associação Brasilei-
ra de Radiodifusores (Abra) acredita no poten-
cial do mercado publicitário para o novo rádio 
digital que está vindo. “Seguramente estamos 
falando de uma segmentação diferente da que 
é atualmente observada. Hoje se transmitem 
programas para diferentes classes da popu-
lação na mesma programação. Amanhã tere-
mos públicos diferentes ouvindo e interagindo 
diferentemente por programação”, explica 
Barbosa.

Diferentemente da TV, o Rádio não reivindicará 
mais espectro do que já tem. Independente-
mente se milhões de pessoas estão ouvindo e 
interagindo em sua programação não haverá 
necessidade de mais faixas de frequência. 
Essa é uma vantagem do Rádio, que por si só 
já demonstra uma diferença substancial, uma 
vez que todos esses meios se utilizam de re-
cursos escassos.

Estaremos numa nova era do Rádio, se con-
siderarmos que a próxima geração de recep-
tores terá a tecnologia touchscreen e o áudio 
digital até mesmo nos rádios com preços mais 
acessíveis para a população de baixa renda. 
Mesmo com receptor digital mais barato, o 
público terá acesso à maioria das facilidades 
que a digitalização permite, o que não ocorre 
hoje. Além disso, será mais fácil ter áudio com 
qualidade em ônibus, trem ou metrô facilitan-
do o acesso a informação segmentada nesses 
transportes populares. 

A maioria das emissoras de rádio terá que in-
vestir para ter acesso à tecnologia digital. “Não 
sabemos ainda em que momento o Ministro 
das Comunicações definirá um padrão para o 
Brasil, mas tenho certeza que todos os radio-
difusores tirarão proveito do novo modelo de 
negócio que surgirá”.

De acordo com o secretário de serviço de co-
municação de mídia eletrônica do Minicom, 
Genildo Lins de Albuquerque Neto, existem 
duas tecnologias sendo testadas, a européia 
(DRM - Digital Radio Mondiale) e a norte-
americana (IBOC - In Band-On Channel). O 
rádio já está em fase de conclusão dos testes. 
E agora surgiu a tecnologia japonesa (ISDB-

TSB - Integrated Services Digital Broadcasting 
-Terrestrial Segmented Band) que tem como 
vantagens poder ouvir o rádio pela televisão 
e ser a mesma tecnologia da TV, porém, sua 
desvantagem é não ter AM e ele usa o canal 4 
na transmissão digital. 

A previsão é que em julho os testes com 
todos os sistemas sejam concluídos. A partir 
daí, serão analisadas se as tecnologias são 
aplicáveis e compatíveis com as necessida-
des do Brasil. A tecnologia escolhida terá 
que trazer melhores e mais benefícios à 
população brasileira. Dentre esses benefí-
cios está a produção nacional de todos os 
equipamentos. Genildo afirmou saber sobre 
a ânsia que existe pela escolha, mas que é 
necessária cautela. “Essa não é uma esco-
lha eminentemente tecnológica. Ela é uma 
decisão de política industrial brasileira”.

Uma pesquisa recente elaborada por Nelia 
Del Bianco e Carlos Eduardo Esch, do La-
boratório de Políticas de Comunicações, da 
Universidade de Brasília, nos deu impor-
tantes informações sobre o setor e indicam 
forte necessidade de incentivo por progra-
mas governamentais para que a tecnologia 
esteja acessível à população e também aos 
profissionais que estão envolvidos no dia-a-
dia das emissoras, bem como a indústria e 
o comércio profissional especializado. 

Para Ronald, atualmente, o setor precisa de 
incentivos fiscais nos componentes e produtos 
acabados a fim de que a indústria de trans-
missores e receptores possa produzir compe-
titivamente. Outra grande dificuldade para a 
indústria é trabalhar sem definição do modelo 
do padrão do rádio digital brasileiro. Contudo, 
a indústria de transmissores e de receptores 
tem mantido um bom diálogo com governo e 
emissoras no sentido de fornecer equipamen-
tos para testes nesse importante momento. 

O grande desafio é atender a demanda da po-
pulação que a cada dia tem novos produtos 
com formatos diferentes, tanto os equipamen-
tos da radiodifusão na geração de conteúdo 
quanto os equipamentos na recepção para o 
público em geral deverão atender os requisitos 
dos dispositivos móveis que existem, a intero-
perabilidade com diferentes plataformas, tudo 
isso com qualidade digital e com as vantagens 
que a tecnologia dispõe.

Os radiodifusores estão empenhados no pro-
cesso de digitalização do Rádio, tanto que em 
2010, a Abra enviou um ofício ao então Minis-
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Durante o se-
minário “Venha 
Conhecer o Novo 
Papel da Anatel e 
do Ministério das 
Comunicações 
na Regulação do 
Setor”, o secre-
tário de serviço 
de comunicação 

eletrônica, Genildo Lins de Albuquerque 
Neto conversou com nossa reportagem e 
fez uma análise sobre a conjuntura da ra-
diodifusão brasileira. 

Como o senhor avalia o cenário da radio-
difusão nacional?
Considerando o histórico, que não é bom, 
pois houve omissão do poder público du-
rante um tempo, podemos dizer que a 
radiodifusão está bem. Pois agora essa 
omissão está sendo suprida, e o radiodi-
fusor está se comportando muito bem, al-
guns estão lentos em responder aos pedi-
dos do Ministério das Comunicações, mas 
eu acredito que com o tempo eles vão se 
acostumar com essa nova metodologia e os 
processos vão andar mais com cerelidade. 
O importante para o poder público, hoje, é 
que o setor tenha mais agilidade nas mu-
danças e respostas mais rápidas. 

Como está a digitalização da TV no 
Brasil?
A digitalização da TV está bem adiantada. 
Existem 506 geradores de TV no Brasil, cerca 
de cem não pediram canal digital. Dos pe-
didos que foram feitos, o Ministério já con-
signou o canal ou a consignação está em 
processo aguardando alguma informação do 
radiodifusor. É nossa meta digitalizar até o 
final deste ano, 2.200 retransmissoras. Nós 
já chegamos a 300, neste primeiro trimestre. 

Como estão os trabalhos para o switch 
off em 2016? Ele irá acontecer?
Não tem a menor dúvida que isto irá aconte-
cer. O Ministério irá elaborar até o final do ano 
um plano de switch off, que vai incluir auxilio 
ao radiodifusor que não tem recurso, vamos 
estudar linha de financiamento, estudamos a 
possibilidade de os prazos de desligamento 
terem gradação conforme a região, e incluir 
auxilio para o usuário sem televisor digital. 

Ainda faltam muitas cidades para serem 
digitalizadas . Como o governo está tra-
balhando a implantação digital nas cida-
des mais distantes? 
Nós estamos trabalhando muito. As geradoras já 
estão concluídas, já estamos nas transmissoras 
e até o final do ano concluiremos entre 25% e 
30% das retransmissoras. Nós esperamos que 

até o final de 2013 todas transmissoras e re-
transmissoras estejam digitalizadas. 

Quais são os trabalhos que o governo 
está fazendo em relação à implantação 
da interatividade?
A interatividade é um produto a mais que o 
radiodifusor pode oferecer. Nós estamos fa-
zendo um estudo para criar incentivos para 
o radiodifusor oferecer este produto. Estamos 
trabalhando para que até o final do ano, nós 
possamos dar esses incentivos. 

Como o governo avalia a disputa pelo 
espectro? 
A disputa é normal. Qualquer bem escasso é 
muito disputado. O que nós vamos tentar fazer é 
chegar à melhor solução para atender aos seto-
res de radiodifusão e telecomunicação.

Por que o radiodifusor está com muitas 
dúvidas com relação as novas normas 
para o setor de radiodifusão?
Toda mudança gera muitas dúvidas e o que 
nós temos que fazer é sanar essas dúvidas. 
É normal as pessoas se assustarem com as 
mudanças. Nós tentamos mostrar que as mu-
danças são para melhor. 

Gilmara é editora da Revista da SET . 
E-mail: gelinska@gmail .com
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tro das Comunicações, Hélio Costa, sugerindo 
que ele encaminhasse algumas soluções para 
a rádio digital antes dele deixar o ministério. 
É importante diferenciar o processo de digi-
talização do rádio da definição de um padrão 
de rádio digital. Sem um padrão é muito difícil 
investir no processo de digitalização. 

O processo de massificação começará pe-
los receptores que tem mobilidade, con-
templando primeiro um grande público 
especialmente nos grandes centros. O re-
ceptor fixo aguardará a massificação para a 
totalidade do público. Um grande número de 
empresários já pensando no modelo de ne-
gócio a ser empregado no serviço de radio-
difusão. Todos estão investindo pesado na 
internet apostando que a junção rádio-in-
ternet poderá gerar um bom modelo de ne-
gócio. Ao falarmos da junção rádio-internet 
estaremos também trazendo para a conver-
sa o satélite que permitirá uma distribuição 
uniforme e promoverá uma diminuição na 
flacidez desse mercado publicitário que en-
volve o setor do Rádio. Algumas emissoras 
de rádio como a Bandeirantes, por exemplo, 

dão mostras de como esse modelo poderá 
ser desenvolvido. 

A transição do pós-produção
O professor Valdecir Becker nos dá uma 
aula sobre a transição analógica para digital 
dentro do universo de pós produção. Com a 
transição da pós-produção analógica para a 
digital, os meios de finalização se amplia-
ram de maneira exponencial. Neste cená-
rio de aumento de demanda, as áreas de 
direção de fotografia e de correção de cor 
foram umas das que mais evoluíram e se 
estabeleceram como atividades fundamen-
tais nos mercados de publicidade, cinema e 
televisão. O cinema atual é totalmente ma-
nipulado digitalmente, e dentre as etapas de 
maior intervenção e criatividade está a de 
correção de cor. 

A fotografia cinematográfica é dirigida em fun-
ção da finalização como etapa fundamental na 
obtenção dos resultados técnicos e estéticos 
exigidos pela obra. Na publicidade, há déca-
das, a intervenção eletrônico/digital passou a 

ser um dos componentes mais destacados do 
resultado final dos comerciais de TV. Na tele-
visão este fenômeno é mais recente no Bra-
sil e teve a sua origem na aproximação das 
produções televisivas com as produtoras de 
cinema, que por sua vez foram influenciadas 
pelo mercado publicitário. 

Em função da grande quantidade de diretores 
e produtoras de publicidade que passaram a 
produzir filmes na chamada retomada do ci-
nema brasileiro, este processo já se deu den-
tro das chamadas novas tecnologias digitais. 
O passo seguinte foi o começo da produção 
de dramaturgia para televisão, agregando o 
padrão de finalização utilizado nas produções 
para o cinema. Essas produções isoladas das 
produtoras de publicidade, feitas pelas gran-
des emissoras de TVs, começaram a chamar 
a atenção pela diferença qualitativa, o que le-
vou as redes a buscarem se aproximar deste 
padrão técnico/estético, primeiramente, nas 
minisséries e seriados, e depois em toda a 
linha de dramaturgia, incluindo todos os horá-
rios das telenovelas e dos especiais dentro de 
outros programas de cunho jornalístico.

CENÁRIO DA RADIODIFUSÃO
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ENCONTRO ENTRE GOVERNO, ANATEL E 
RADIODIFUSORES DE SÃO PAULO ESCLARECE 
DÚVIDAS SOBRE NOVAS REGRAS NORMATIVAS
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Por Gilmara Gelinski

O primeiro encontro aconteceu em Brasília, 
o segundo foi em São Paulo, e os próximos 
serão em Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, 
Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Re-
cife. A Associação das Emissoras de Rádio e 
TV do Estado de São Paulo (Aesp) foi a anfi-
triã do encontro paulistano, que contou com 
a presença de radiodifusores, engenheiros e 
profissionais afins. Durante o evento, o presi-
dente da Aesp, Rodrigo Neves, convocou os 
participantes a exporem suas questões, pois 
esta é uma chance de tirar dúvidas e de levar 
as problemáticas à esfera governamental. 

Para o secretário de serviço de comunica-
ção eletrônica, Genildo Lins de Albuquerque 
Neto, esta ação em conjunto é de extrema 
importância, principalmente quando o radio-
difusor leva para o encontro as suas dúvidas. 
“No primeiro seminário realizado em Brasília 
foi levantada a questão sobre a autorização 

provisória do Serviço Auxiliar de Radiodifusão 
e Correlatos (SARC). O decreto previa a auto-
rização para o serviço principal, mas não para 
o SARC. Uma semana depois, após análise, 
chegamos a conclusão que juridicamente é 
viável conceder a autorização provisória para 
o SARC sob o argumento de que se o prin-
cipal tem autorização provisória, o acessório 
também tem”, exemplificou.

Em sua apresentação Genildo explicou os 
novos critérios técnicos para o setor. “Primei-
ramente, é feita a licitação e o pagamento 
integral diretamente no Ministério, com isso a 
outorga já sai do Minicom com contrato assi-
nado, aprovação local e autorização provisó-
ria. Quando o processo for encaminhado para 
o Congresso Nacional e aprovado, o radiodi-
fusor pode funcionar. Com isso nós achamos 
que a velocidade de análise de uma outorga 
será maior. Neste trâmite o processo mais 

Diante das grandes transformações 
que vêm ocorrendo no setor de ra-
diodifusão surgem muitas questões 

no tocante a regulação do setor, fiscaliza-
ção e a gestão dos processos de interes-
se dos radiodifusores junto ao Minicom e 
Anatel. Com base nesta necessidade e com 
o objetivo de apresentar as novidades que 
estão prevista para 2012, prestar contas do 
que já foi feito e ouvir os radidodifusores, 
quer seja para tirar dúvida, receber recla-
mação e aceitar sugestões, o Ministério 
das Comunicações, a Agência Nacional 
de Telecomunicação (Anatel) e a Associa-
ção Brasileira de Rádio e Televisão (Abert) 
prepararam o seminário “Venha Conhecer 
o Novo Papel da Anatel e do Ministério das 
Comunicações na Regulação do Setor”. 

Para atingir os radiodifusores de todo Brasil, 
o seminário acontecerá em nove capitais. 

Promovido pelo Minicom, Abert e Anatel o seminário acontecerá em nove capitais
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penoso é o da licitação, após isso, em três 
meses sairá a outorga”. 

Em decorrência do Decreto 7.670, em março 
saiu a portaria 86, que diz: Todos os que têm 
local aprovado da outorga, com as caracterís-
ticas aprovadas e usa radiofreqüência, pode 
funcionar independente do licenciamento. De 
acordo com o secretário, esta regra já está 
em rigor. A partir de agora, todas as aprova-
ções locais já sairão com autorização provi-
sória. Se antes havia a necessidade de uma 
portaria com publicação paga, hoje não será 
mais necessário, pois agora, será um despa-
cho no processo, sem custo, e o Ministério 
encaminhará o processo de aprovação ao 
radiodifusor e o mesmo será publicado no 
Sistema de Controle de Radiodifusão (SRD). 

As regras para escolhas das outorgas comer-
ciais só valem para as futuras. O edital não 
pode ser mudado durante o processo das 
outorgas. Em março foram publicadas duas 
portarias. Uma delas é sobre pagamento da 
outorga. Genildo esclarece que: “No passado 
o Ministério aceitava o pagamento de par-
celas fora do prazo, a partir do dia primeiro 
de abril não serão mais aceitos pagamentos 
atrasados. O mesmo vale para renovação da 

outorga. Não pode renovar a outorga fora do 
prazo, caso passe um dia, o processo será 
encaminhado para a revisão de outorga. Ou-
tra questão revisada foi o valor máximo da 
multa, que passou de 12 mil reais para 76 
mil reais. Nós estamos trabalhando para que 
a multa seja com base no valor da outorga”.

Questionado sobre um dos itens do Decreto 
7.670 que diz que todos os estudos de viabili-
dade técnica dos canais de radiodiodifusão dar-
se-ão pela Anatel, o secretário explica: “A regra 
anterior dizia que tanto o radiodifusor como o 
Ministério das Comunicações poderiam fazer 
estudo. A partir de 2011, Ministério e Anatel não 
podem fazer estudo algum. Essa regra gerou 
algumas distorções. A primeira delas é o plane-
jamento de espectro. O poder público deixou de 
decidir onde é interessante incluir canal ou não. 
Um exemplo disto é a capital São Paulo. Faltam 
cinco pares digitais de TV e não tem o que fazer, 
porque não tem espaço”. 

A segunda distorção é com relação ao custo 
que o radiodifusor tinha em contratar um en-
genheiro para fazer um projeto de inclusão de 
canal sem ter a garantia de que o canal seria 
dele. O que o Ministério entendeu foi que a 
premência da apresentação do projeto não dá 

garantia de que o canal é daquele que apre-
sentou o projeto. Diante de tantas mudanças, 
qual a função do engenheiro de telecomu-
nicação? Genildo explica que o decreto não 
obriga apresentação do projeto no momento 
da solicitação de canal. Portanto, o engenhei-
ro terá que trabalhar na instalação do canal e 
não na inclusão do canal. 

Rodrigo Neves levantou a questão sobre a 
migração da Rádio AM para os canais 5 ou 
6. Sem considerar a digitalização rádio, Lins 
vislumbrou como ficaria o cenário caso hou-
vesse essa migração. Em primeiro lugar teria 
que trocar 99% dos rádios do Brasil, segundo 
o AM passaria a ser FM e perderia o alcance. 
Para o FM haverá aumento da concorrência. 
Para essa decisão será necessário olhar para 
os dois lados - AM e FM. 

O papel da Anatel
Presente no evento, o presidente da Anatel, 
João Rezende, fez uma mea culpa pelo dis-
tanciamento entre Anatel e a radiodifusão 
por um tempo, mas a Anatel quer resgatar 
esse tempo, se reaproximar do radiodifusor e 
agilizar suas solicitações. Rezende falou ain-
da sobre a importância do espectro. “Hoje o 
espectro é um bem público e evidentemente 



a União, através da Anatel e Ministério, preci-
sa se preocupar com isso por uma série de 
questões, entre elas, aeroportuária e de se-
gurança pública. Hoje nós temos aumento do 
movimento dos aeroportos, 240 milhões de 
chips de celulares, televisão, rádio e outros 
produtos que virão por aí. Com isso é impos-
sível trabalhar sem o planejamento do espec-
tro, bem como sua eficiência”.

Segundo o superintendente de Serviços de 
Comunicação de Massa da Anatel, Marconi 
Thomaz de Souza Maya, à Anatel foi atribuída 
a gestão do espectro radioelétrico, visando a 
fiscalização, a elaboração e manutenção dos 
planos básicos de canais a serem usados pe-
los prestadores de serviços de radiodifusão; 
o gerenciamento dos planos de canais (PBTV, 
PBRTV, PBTVD, PBFM, PBOM, PBOC), consi-
derando as características técnicas de cada 
serviço, visando serviços de qualidade e sem 
interferências; edição e aprovação da regula-
mentação técnica; expedição do ato de auto-
rização da radiofrequência associada para os 
prestadores do serviço de radiodifusão. 

A partir de 2004 a Anatel passou a cuidar dos 
planos de distribuição, regulamentação técni-
ca e autorização de uso de RFs. Ao Ministério 
das Comunicações cabe a regulamentação 
dos serviços, outorga, aprovação de local de 
instalação e licenciamento de estações. 

O superintendente explicou a recente regu-
lamentação 584 de 27 de março de 2012 
sobre a canalização e condições de uso de 
frequências para SARC, RpTV e CFTV. Resul-
tante de uma consulta pública, que estava em 
elaboração desde 2007, a resolução destina 
a subfaixa de radiofrequências de 746 MHz a 
800 MHz (Canais 60 a 68), para uso do ra-
diodifusor até 29 de junho de 2016 – quando 
haverá o switch off analógico - referente ao 

serviço de sons e imagens (TV) e ao serviço 
de retransmissão de sons e imagens (RTV), 
nas capitais e nos municípios constantes do 
Anexo III do Regulamento, ambos em caráter 
primário e sem exclusividade. Marconi ressal-
tou que são 1.280 municípios com problemas 
de espectro para acomodar, envolvendo inclu-
sive, a implantação das TVs públicas. 

Com o intuito de esclarecer funções, Marcus 
Vinicius Paolucci, Superintendente de Ra-
diofrequência e Fiscalização Anatel, explicou 
o significado da administração do espectro. 
“Este trabalho significa regulamentar, outor-
gar, fiscalizar e sancionar. A fiscalização não 
faz regulamento e nem lei. No processo de 
outorga, o ministério outorga o serviço e a 
Anatel a radiofrequência. Enquanto não hou-
ver autorização de radiofrequência a entidade 
é considerada não-outorgada. De acordo com 
o Artigo 163, o uso de radiofrequência, tendo 
ou não caráter de exclusividade, dependerá 
de prévia outorga da Agência, mediante auto-
rização, nos termos da regulamentação. Vale 
lembrar que aquele que não tem a autoriza-
ção da Anatel está irregular e sujeito a inter-
rupção. Àquele que não tem nenhum dos dois 
itens é clandestino”.

Paolucci exemplifica o que é outorga irre-
gular. “A Anatel autoriza o uso de radio-
frequência na frequência X MHz, mas a 
entidade encontra-se funcionando na fre-
quência Y. A infração é pelo uso irregular 
de espectro. Constatação que a entidade 
está usando o espectro de forma irregular e 
está, ao mesmo tempo, excedendo o tempo 
máximo estabelecido pela legislação para 
transmissão de programa publicitário com 
fins comerciais. Neste caso são abertos 
dois processos – um na Anatel e outro no 
Ministério das Comunicações - em razão de 
uma ação de fiscalização. 

No estado de São Paulo foram identifica-
das infrações como: uso de potência acima 
do autorizado – a potência máxima é de 2 
Watts -, principalmente por emissoras de 
radiodifusão comunitária; Emissoras na 
fase 1 funcionando em localidade dife-
rente da outorga. É importante frisar que 
isso causa impacto nas radiodifusoras ou-
torgadas e gera problemas na engenharia 
de espectro; Veiculação de comerciais por 
emissoras de Radiodifusão Comunitária, o 
que é proibido; Não cumprimento do art. 13 
da Lei nº 11.934/09 que obriga as emis-
soras em classe especial realizar medições 
de Radiação Não Ionizante (RNI) a cada 5 
anos; Emissoras de Radiodifusão Comu-
nitária que não possuem o relatório de 
conformidade referente à limitação da ex-
posição a campos elétricos, magnéticos e 
eletromagnéticos (Resolução nº 303/2002).

No encerramento do seminário, o conselheiro 
da Abert, José Inácio Gennari Pizani, disse ser 
difícil aceitar a limitação da quantidade de co-
merciais veiculada por hora na radiodifusão. 
“Ter que se submeter a um limite máximo 
de 25% do nosso tempo é uma calamidade 
para o setor que se comunica diariamente 
com todos os brasileiros”. Ele finaliza com 
algumas indagações: “Quem colocou esse 
limite? Onde está escrito que só pode 25%? 
Eu penso que deveria ser de 100%. Qual é a 
comunidade que aceita calar a radiodifusão a 
favor da Voz do Brasil?”.

O seminário contou ainda com a presença de 
Daniel Pimentel Slavieiro, da Abert, do depu-
tado estadual do Vale da Paraíba, Carlos de 
Almeida e de Rodolfo Machado Moura, diretor 
de assuntos legais da Abert.

Gilmara é editora da Revista da SET . 
E-mail: gelinska@gmail .com

Os radiodifusores presentes e profissionais afins puderam tirar dúvidas e levar os problemas 
enfrentados diariamente pelo setor

O encontro serve para esclarecer qual o papel do Minicom e da Anatel

20

 AESP-ABERT- MINICOM -ANATEL!

Gi
lm

ar
a 

Ge
lin

sk
i

Gi
lm

ar
a 

Ge
lin

sk
i



INTERATIVIDADE

21

COM O ADVENTO SEGUNDA TELA NASCE 
O CONCEITO TELEPARTICIPANTE
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Por Tom Jones Moreira

Segunda Tela é o nome ao qual as emis-
soras tem dado ao hábito dos “teles-
pectadores” de navegarem na internet 

utilizando tablets, smartphones ou até mesmo 
notebooks, enquanto assistem televisão.

Uma recente pesquisa, conduzida pela con-
sultoria Nielsen e encomendada pela Cable & 
Telecommunications Association de Marke-
ting (CTAM), apresentou importantes dados a 
respeito disso.

A pesquisa revela insights valiosos sobre como 
as pessoas estão usando aplicativos de vídeo e 
como eles complementam seu comportamento 
de assistir TV. Os resultados são animadores, 
incluindo a descoberta de que os consumido-
res estão abertos para anúncios em aplicativos 
em troca de conteúdo grátis ou um menor custo 
do serviço e mostram-se, ainda mais receptivos 
para anúncios em aplicativos para tablets, desde 
que os mesmos sejam grátis.

Segundo a pesquisa, cerca de 85 por cento 
dos usuários de tablets  dizem que estão 
vendo a mesma quantia ou mais da progra-
mação da TV desde que começaram a usar 
apps (aplicativos) de vídeo. Na verdade, 
para muitos, tem aumentado o número de 
espectadores de TV. Quase metade, 46 por 
cento dos usuários de apps de vídeo dizem 
estar mais envolvidos com os programas 
ou redes associadas com as aplicações de 
vídeo depois de acessá-los. E 35 por cen-
to dos entrevistados para o relatório dizem 
que usam seus dispositivos para visitar o 
website  enquanto estão navegando com 
seus tablets ou dispositivos móveis.

Desse ponto, podemos levantar a seguinte 
questão: Usar dispositivos móveis tira a aten-
ção da audiência do programa de TV? O estu-
do realizado pela CTAM descobriu que muito 
pelo contrário, isso tem aumentado ainda 

mais o envolvimento dos consumidores com 
a programação.

Daí começam a surgir novos aplicativos 
chamados de “Sync-to-TV” apps . A sincro-
nização para TV refere-se a um aplicativo 
desenvolvido para a segunda tela (neste 
caso um tablet ou iPad 2) que reconhece 
um programa transmitido através de um 
aparelho de TV e lança módulos interativos  
na segunda tela correspondente com a pro-
gramação. (veja a figura 1)

Os consumidores relatam que a experiência 
de sincronização para TV torna-os mais pro-
pensos a prestar maior atenção ao programa, 
aumentando assim o seu envolvimento com 
o conteúdo ou com a publicidade, o que os 
mantêm sintonizados por mais tempo no 
mesmo canal.

A ideia de sincronismo entre a programa-
ção é a segunda tela faz toda a diferença 
para o telespectador, pois o mesmo não 
precisa ir a um determinado site ou buscar 
por conteúdo extra. Esse conteúdo pratica-
mente “cai no seu colo”, transformando a 

experiência de ver televisão em uma ativi-
dade ainda mais envolvente. 

Voltando um pouco ao assunto de segunda 
tela, muitos dirão que isso não implica que 
o conteúdo consumido pelos usuários sem-
pre estará  relacionado entre as telas (por 
exemplo, um membro da família pode estar 
usando o Facebook ou o Twitter para fins 
completamente alheios ao programa da TV). 
Porém, pensar nesses termos é talvez, limi-
tar a real extensão que o advento da segunda 
tela pode trazer para o panorama Broadcaster 
e com isso perder  o quadro muito mais am-
plo em torno das oportunidades que se abrem  
de mídia social ( ou da chamada Social TV), 
criando experiências mais uniformes de mídia 
conectada, e como estes fluxos  podem se 
expandir para  além dos limites do sofá dos 
telespectadores.

Dessa forma podemos pensar na “segunda 
tela” como um dispositivo muito mais capaz 
de encontrar e gerenciar mídias de conteúdo 
do que é a TV, devido a alguns fatores como:
É portátil, é customizável, e o mais importante 
de todos, é fácil de usar.

Figura 1 -  Sincronismo entre telas do aplicativo MetaMirror
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Como a tecnologia tem alterado o 
paradigma do “Telespectador” e traz à 
tona o novo conceito: “O Teleparticipante”
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A tabela abaixo ilustra onde os usuários de 
Vídeo Apps mais utilizam seus dispositivos.

O número de entrevistados foi da ordem de 
1.460, estudo realizado pela CTAM entre 17 
a 19 de Maio de 2011.

Um exemplo disso foi dado pelo canal Fox, 
que  lançou um aplicativo que sincroniza TV 
e tablets (no caso, o iPad2). O aplicativo foi 
desenvolvido para ser utilizado enquanto se 
assiste à série Bones. A ideia é que o con-
teúdo do iPad seja sincronizado com o que 
é exibido na TV em “tempo real”, e exiba in-
formações adicionais, que complementem o 
seriado. Durante o programa, é possível ain-
da conversar com outras pessoas que estão 
assistindo ao seriado, checar a biografia dos 
personagens e ler pistas que ajudam a des-
vendar os casos da série.

Ao ver aplicativos desse tipo é impossível 
não pensar que finalmente o paradigma do 
telespectador está sendo quebrado. Uma das 
principais características da TV Digital Inte-
rativa é as possibilidades de interação com 
os quais os telespectador se depara e geram 
uma quebra do fluxo contínuo da programa-
ção de TV. Essa quebra de fluxo contínuo 
está mais próxima da linguagem multimídia 
do que propriamente da forma de se ver TV, 
pois ela insere elementos de hipertexto, com 
links e associações. Isso muda substancial-
mente a forma como o telespectador está 
acostumado a se relacionar com a TV e gera 
nele a necessidade de “aprender” uma nova 
forma de assistir TV. Com isso a TV Digital 
Interativa gera uma mudança cultural que vai 
muito além da mudança tecnológica, trazen-
do à tona novos modos de pensar, agir e sen-
tir para dentro da experiência de assistir TV. 

Neste sentido ao modificarmos a cultura do 
telespectador (em função também da nova 
linguagem de produção do conteúdo áudio 
visual), também estaremos gerando mudan-
ças na maneira de como as pessoas adqui-
rem conhecimento e na forma como enten-
dem o mundo a sua volta. Estaremos por fim, 
vendo o nascimento de um novo conceito. O 
conceito do Teleparticipante.

Até hoje o conceito de telespectador é o de 
um sujeito passivo diante da programação. 
Através dos recursos interativos, da segunda 
tela, da possibilidade de personalização da 
grade de programação, de gerar conteúdo e 
etc., nasce o Teleparticipante, este é o novo 
conceito de público que passaremos a lidar.

E quem é o Teleparticipante?
O Teleparticipante não precisa ser um hea-
vy user em informática, ou coisa do gênero. 
Ele é o telespectador trazido para dentro da 
TV digital convidado por interfaces gráficas 
amigáveis e aplicativos mnemônicos e auto-
explicativos que abrem uma gama de facili-
dades ainda não experimentadas. O Telepar-
ticipante poderá manipular informações ao 
longo da exibição do programa ou responder 
a estímulos do apresentador de um progra-
ma de auditório, ou enviar questões para um 
talk show.

As opções de interação aparecem na tela 
por meio de “ícones”, em seus dispositivos 
móveis, que podem ser acionados sem a 
necessidade do controle remoto. Os botões 
abrem as camadas interativas e permitem 
a navegação dentro dessas camadas. Para 
isso, os recursos interativos devem ser tão 
inteligentes e amigáveis o quanto possível 
para atrair novos clientes e fidelizar os que 

estão na base. A simples bandeira de inte-
ratividade, ou da segunda tela, sem um real 
propósito, e mais ainda, sem uma bom mo-
delo de negócio atrelado a ela, não resultará 
em receita instantânea mas sim na fuga dela.

O uso racional e criativo da interatividade é 
que tornará o diferencial estratégico entre 
as empresas; mostrando que a união entre 
usabilidade e interface gráficas amigáveis 
começam muito antes do usuário apertar o 
botão “power” de sua TV ou Tablet.

É importante lançarmos um olhar agora para 
o universo da publicidade e vermos que até 
agora no mundo inteiro (apesar de diversas 
tentativas) não há realmente um só anúncio 
de TV Interativa que seja atraente o suficiente 
para convencer os anunciantes, analistas fi-
nanceiros e, claro, os próprios consumidores 
de perder seu “precioso tempo” pressionan-
do ícones para ver mais detalhes de um pro-
duto. Isso porque o consumidor sempre esta-
rá mais apto a desfrutar de sua programação 
sem interrupções em sua “primeira tela”, e 
responderá as chamadas de “segunda tela” 
que lhes pareçam mais sensatas.

Se seguirmos este pressuposto, então vere-
mos que o futuro da publicidade interativa 
deve estar de alguma maneira atrelado aos 
anúncios que utilizam-se dos artifícios de  
sincronização com os dispositivos de segun-
da tela. A grande sacada aqui é fazer com 
que o anúncio se conecte com o consumidor 
através dos dispositivos móveis, enquanto 
esse está sendo veiculado na primeira tela.

Imagine um anúncio de carro que inicialize 
um app em um tablet, quando este estiver 
sendo veiculado na primeira tela. E esse 
app lhe traga informações extras sobre o 
produto anunciado. 

Esse é um tipo de conexão que não é fá-
cil de conseguir, pois devemos reconhecer 
que de fato o interesse dos consumidores 
em tornarem-se ativos e envolver-se com 
os comerciais é baixo. Mesmo porque a 
hora do “comercial” é um momento de 
grande distração, onde as pessoas apro-
veitam para sair da sala e fazer outras 
coisas. Mas acredita-se que com a prolife-
ração dos dispositivos de segunda tela, as 
probabilidades de engajamento do público 
alvo com seu produto aumentarão, consi-
deravelmente, se os dispositivos estiverem 
sincronizados. Mais do que nunca a máxima 
de conhecer o comportamento do consumi-

Em casa

Em um carro

Outros locais fechados

Locais ao ar livre

Enquanto espera na fila

Em restaurantes / cafés

No escritório

Em shopping centers

Transportes públicos.(Locomoção)

Na escola

Em um avião

Smartphones

74%

55%

48%

47%

47%

41%

41%

34%

31%

20%

18%

iPod Touch

76%

50%

41%

36%

35%

41%

31%

29%

28%

30%

23%

Usuários de vídeo App
Tablets

78%

31%

37%

35%

19%

28%

35%

20%

21%

20%

27%

Fonte: CTAM 2011
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dor será uma verdade, pois transformará de-
safios (distração) em oportunidades. 

Quando os anunciantes forem capazes de con-
siderar os tipos de distração que estão levando 
seus usuários para longe do campo de visão 
da TV descobrirão que os mesmos dispositivos 
responsáveis por essa distração são na verdade 
o veículo que lhes trará toda a atenção de volta, 
através do sincronismo de mídias tornando-os 
um veículo de publicidade ainda melhor.

A sincronização entre dispositivos móveis 
(segunda tela) e a TV permitirá à publici-
dade uma variedade de novas direções. 
Direções essas, que hoje ainda não sabe-
mos quais são, pois tanto desenvolvedo-
res quanto usuários estão engatinhando 
nesse novo universo de oportunidades. 
Mas não se enganem, é preciso que to-
dos estejam preparados para o Advento 
da Segunda Tela e de seu melhor usuário: 
o Teleparticipante!

Bibliografia:
- http://itvt.com/story/8188/moment-time-

business-case-single-and-multi-screen-
interactivity-tv-tomorrow-show-2011

- http://vimeo.com/24830969

Tom  Jones  é  consultor  para  a  Tecsys do  
Brasil,  membro  do  FORUM  SBTVD  e Membro 
da Diretoria de Ensino da SET  . E-mail: tvdigi-
talbr@gmail  .com

Telas do aplicativo para a serie Bones para Ipad2 
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Por Ronald Barbosa

Ronald é diretor de rádio da SET . 
Email: ronald@set .com .br

Após os testes iniciais que foram desen-
volvidos pelo governo americano, na 
importante questão sobre alertas de 

emergência, a FCC (Federal Communication 
Commission) tem feito algumas visitas de ins-
peção às emissoras para avaliar o grau de ob-
servância aos requisitos do Sistema de Alerta de 
Emergência.

Em seu artigo na publicação Guia do Rádio a res-
peito de Inspeção da FCC, Peter Gutmann, comen-
ta que as emissoras, por estarem participando de 
um projeto novo, têm cometido algumas falhas e 
acabam não passando nessa inspeção, porque 
desconhecem em muitos casos, os critérios e pro-
cedimentos a serem seguidos no seu dia-a-dia.

Por outro lado, aquelas emissoras, que já tinham 
um programa de alerta de emergência e desen-
volviam seu próprio jeito de informar, acabaram 
tendo que se adaptarem às condições que o 
governo estabeleceu em novembro, para que 
usem o PAC, sem neologismo, (Protocolo de 
Alerta Comum) lá eles dizem CAP (Common 
Alerting Protocol) ao qual todos, não somente as 
emissoras, deverão se adaptar até 01 de junho 
de 2012, com os equipamentos e produtos que 
possam facilitar a prática comum de envio de 
alerta de emergência.

O CAP fornece um formato de mensagem digital 
aberto, não proprietário, consequentemente para 
todos os tipos de notificação de alertas. Este não 
trata sobre qualquer aplicação particular.  

Em novembro do ano passado todo o país este-
ve envolvido num exame para testar a informação 
para a população sobre alerta de emergência.

Daqui para frente, as emissoras que já dispõem 
de equipamentos que podem realizar essa ex-
periência deverão deixá-los disponibilizados 
para inspeção e seus manuseios deverão ser 
familiarizados entre os funcionários.

A preocupação da FCC é que mesmo se o equipa-
mento for de configuração simples e de fácil ma-
nuseio, as emissoras deverão ter o cuidado para 

que os testes do Sistema de Alerta de Emergência 
(EAS) não sejam apenas executados, mas sejam 
também gravados por elas.

Essa é uma condição importante a ser cumpri-
da, pois uma vez que uma mensagem dada por 
alguma autoridade for transmitida, a emissora 
deverá provar que tem essa mensagem e que a 
retransmitiu para a população. É mais ou menos 
como se faz com a programação, embora esses 
testes surjam de maneira aleatória, eles devem 
ser inseridos na programação.

Se a emissora não tem uma gravação do teste 
realizado, ou seja, recepção e retransmissão dos 
mesmos, ela então não tem como comprovar 
que esses testes ocorreram.

As ativações e interrupções deverão ser incluídas 
na programação que cada estação deve manter.  A 
FCC permite que os equipamentos de EAS estejam 
fora de operação por um curto período de tempo, 
até seis dias, mas os dados de entrada das inter-
rupções devem ser registrados e, não é só isso, os 
testes perdidos e as falhas ocorridas devem apre-
sentar as razões pelas quais tais fatos ocorreram.

É interessante que estações que tenham turnos 
de operação, os gestores e outros profissionais 
da empresa encarregados do EAS devem per-
manecer de prontidão num sistema de reveza-
mento. Muitos acham que é um desperdício de 
recursos a manutenção todo o tempo desses 
funcionários. Por outro lado, uma falha presen-
cial dos funcionários é considerada uma renún-
cia do controle.

Cada mensagem de alerta pelo CAP consiste de 
um segmento de <alerta>, que pode conter um 
ou mais segmentos de <informação>, cada um 
dos quais pode incluir um ou mais segmentos de 
<área>.  Obrigatoriamente não falta segmento de 
informação em cada mensagem. 

O uso primário da Mensagem de Alerta pelo 
CAP é para fornecer uma única entrada e ativar 
toda espécie de alerta e sistema de aviso públi-
co. Isto reduz a carga de trabalho associada com 

o uso múltiplo de sistemas de aviso enquanto 
enriquece a confiabilidade técnica e efetividade 
no público-alvo. Isso também ajuda assegurar 
consistência na informação transmitida sobre 
múltiplos sistemas de entrega.

Uma secundária aplicação do CAP é para nor-
malizar avisos de várias fontes assim eles po-
dem ser agregados e comparados em forma de 
tabulação ou gráfica.

Todos os sistemas de aviso em uma comunida-
de podem ser ativados simultaneamente pela 
divulgação e pela autoridade competente de 
uma única mensagem pelo CAP. Cada sistema 
converte os dados da mensagem CAP na forma 
utilizável por sua tecnologia. 

As emissoras terão um aprendizado até junho 
de 2012 para treinar seus funcionários, dar uma 
informação padronizada à população e buscar 
uma forma de receber todas as informações 
das autoridades de uma única vez e simultanea-
mente por todas as emissoras.

Aqui no Brasil, tem-se buscado criar condições 
para que pelo menos cinco setores sejam atendi-
dos dentro de uma política de segurança e defesa.

O setor de comunicações que compreende as 
Telecomunicações, a Radiodifusão e os Correios 
estão entre os cinco setores que deverão ter um 
trabalho especial de proteção, não apenas quanto 
à alerta de emergência, mas também quanto a sua 
integridade e funcionamento pleno para que não 
haja comprometimento de seu funcionamento 
causando problemas de toda a ordem.

Apesar de todos os eventos que ocorrerão no país 
até o ano de 2016, o Governo Federal terá quatro 
anos para orientar e colocar em prática uma série 
de testes e informações disponíveis para todos os 
usuários de serviços de radiodifusão, pelo menos 
em determinados estados onde ocorrerão esses 
eventos internacionais.

SISTEMA DE ALERTA DE EMERGÊNCIA
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A CONFERÊNCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICAÇÕES 
DA UIT - 2012, OS DIVIDENDOS DIGITAIS, 
A RADIODIFUSÃO BRASILEIRA 
E CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
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Por Paulo Ricardo H. Balduino

 ‘’Você  viaja para reviver seu passado ? – era, a 
esta altura, a pergunta de Khan, que também podia 
ser formulada da seguinte maneira – Você viaja 
para reencontrar seu futuro? E a resposta de Mar-
co: os outros lugares são espelhos em negativo. O 
viajante reconhece o pouco que é seu descobrindo 
o muito que não teve e que não terá.” (Ítalo Calvino: 
Kublai Khan e Marco Polo – As Cidades Invisíveis.)

A Conferência
No período de 23 da janeiro a 17 de fevereiro de 
2012 realizou-se em Genebra, durante o “grande 
inverno suíço”, a Conferência Mundial de Radioco-
municações da UIT (CRM 12). Cerca de 3 mil de-
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legados de 165 países  e representantes de mais 
de 100 observadores analisaram mais de 500 pro-
postas sobre quase todos os serviços e aplicações 
que dependem do espectro radioelétrico.

Essas conferências da UIT são grandes reuniões de 
muito trabalho, sem o glamour dos grandes con-
gressos e feiras, realizadas a cada três ou quatro 
anos, para rever o Regulamento de Radiocomuni-
cações, o tratado internacional que rege o uso do 
espectro de radiofrequências e dos recursos de 
órbita de satélites. As suas decisões após ratifica-
das por cada país, passam a ter força de lei nos 
respectivos ambientes nacionais.

Embora decidindo sobre temas técnicos, são 
eventos onde predominam os movimentos po-
líticos e comerciais. Suas decisões são tomadas 
por consenso, o que torna longas certas discus-
sões e negociações e faz com que as decisões 
sobre temas mais polêmicos – no caso da 
CRM 12 quase sempre envolvendo banda lar-

ga e radiodifusão – sejam tomadas nos últimos 
momentos. Não participar ou participar inade-
quadamente desses trabalhos resulta  no não 
atendimento ou no atendimento insatisfatório 
dos requisitos de um país, de um setor.

Uma conferência não é um evento isolado. É um 
dos momentos importantes de um processo pul-
sante e continuado de gerência do uso do espectro 
e da órbita de satélites. Ela fecha um ciclo de tra-
balho e concomitantemente inicia outro(s). A con-
ferência de 2012 fechou o ciclo 2007/2012 e, ao 
adotar agendas preliminares para conferências em 
2015 e em 2018, abriu os respectivos dois novos 
períodos de trabalho da UIT.

A CMR 12 aprovou um programa ambicioso de 
estudos voltados para um re-planejamento do 
espectro a ser feito em 2015, e em uma de suas 
decisões mais importantes enviou uma clara men-
sagem à comunidade global: a banda larga móvel 
é importante, mas seu desenvolvimento não deve 

acontecer em detrimento de outros serviços tam-
bém importantes. 

Dividendo digital: um conceito 
com várias dimensões .
O conceito: faixa de frequência não mais  necessá-
ria para a radiodifusão após a transição para digital, 
consideradas as operações existentes e as neces-
sidades futuras da TV aberta. Não há uma definição 
oficial de dividendo digital.

As dimensões: larguras de faixas disponibilizadas 
após a transição analógico/digital, levando em 
consideração o futuro do serviço de radiodifusão, 
varando em função da realidade de cada país no 
tocante á relevância da TV aberta.

O dividendo digital na Europa
A Comissão Européia  define como dividendo digi-
tal ”o espectro além das frequências necessárias 
para atender os serviços de radiodifusão em um 
ambiente totalmente digitalizado”.

Na União Européia 50% das residências dependem 
da TV aberta como fonte primária de “broadcas-
ting”. Em 2006, um Plano da UIT (GE 06), adotado 
para parte das Regiões 1 (África e Europa) e 3 (Ásia 
e Australásia) englobou a televisão digital nas faixas 
de 174 a 230 MHz e 470 a 862 MHz, abrangendo 
as operações existentes e as necessidades futuras 
do serviço na Europa. Posteriormente à adoção do 
GE 06, e a partir dele, que refletia a realidade do 
setor naquela região, definiu-se um dividendo di-
gital de 72 MHz, nove canais de 8 MHz cada um 
(canais 61 a 69). 

O dividendo digital nos EUA, inadequadamente ci- dividendo digital nos EUA, inadequadamente ci-
tado em comparações com o Brasil.

Os dados mostram que  os Estados Unidos não tem 
necessidades futuras de espectro para a televisão 
aberta. Ela é inexpressiva frente às plataformas de 
TV paga (cabo e satélite), conforme mostra o gráfi-
co. Essa situação de muito pouco uso de espectro 
para a TV aberta permitiu que a largura de faixa de 
108 MHz (canais 52 a 69), até então atribuída à 
televisão, e a partir daí identificada como “dividendo  
digital norteamericano”, pudesse ser remanejada e 
reatribuida para a banda larga móvel, sem prejuízo 
dos interesses nacionais daquele país. Isso foi feito 
na transição da tecnologia analógica para a digital. 
Foi feito de acordo com a realidade deles.

A transição analógico/digital nos EUA, ainda inaca-
bada, é mais um reflexo da diferente situação da 
TV aberta naquele país. A virada de chave ocorrida 
em 2009 foi mandatória apenas para as estações 
de televisão full-power. Na época não havia plane-
jamento para a digitalização das milhares de es-

DIVIDENDO DIGITAL

BL Móvel média***
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Figura 2 - A realidade dos Estados Unidos: a TV aberta como fonte primária de “broadcasting” está abaixo dos 10% 

Figura 3- Números informados pelas operadoras como média entregue (Mbit/s, todas as tecnologias)
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tações “low power”, “class A” e “translator”. Uma 
data em 2012 estava sendo considerada para 
essa segunda migração. 

E o Brasil, como fica? 
No Brasil a TV aberta é (juntamente com o rádio) 
a única plataforma efetiva de comunicação de 
massa e ainda está em expansão. O consumo de 
espectro pela televisão aberta brasileira é intenso e 
crescente, diametralmente oposto ao que sucede 
nos EUA. Estamos ainda na transição analógico/di-
gital, com transmissões simultâneas em ambas as 
tecnologias, consumindo muito mais espectro do 
que em uma operação regular, e fazendo com que 
a canalização digital aconteça de forma não otimi-
zada. O Plano Básico de TV Digital atual é transitório 
e cambiante frequentemente.

O final da transição analógico/digital, a otimização 
do PBTVD incluindo as milhares de retransmisso-
ras secundárias, o atendimento da demanda repri-
mida e as estimativas de crescimento do setor são 
os eventos que vão caracterizar a realidade brasi-
leira de forma atualizada. A partir dessa realidade 
poder-se-á discutir com propiedade o uso da faixa 
de 700 MHz no país.

Uma fato inquestionável: não se pode considerar 
o dividendo digital do EUA (e mesmo da Europa) 
como sendo referência para o Brasil. O caso bra-
sileiro deve ser analisado sob o ponto de vista das 
especificidades da radiodifusão aberta brasileira, 
totalmente divorciada daqueles outros casos.

E a harmonização global da atribuição das faixas?
Aspecto importante, a harmonização não deve se 
sobrepor às necessidades de cada país. À exem-
plo dos EUA, da União Européia e outros, ela deve 
ser considerada a partir das respectivas realidades 
nacionais.

A Conferência da UITe os dividendos digitais.
Sim, dividendos no plural porque o novo ciclo de 
trabalhos da UIT que se iniciou com a CMR 12 e 
terminará na CRM 15 terá como um dos itens prin-
cipais buscar mais faixas para a banda larga móvel, 
movimento que está sendo denominado como o 
segundo dividendo digital. Nas decisões da CMR 
12 encontramos as seguintes preocupações e os 
seguintes confortos:

Preocupação 1: A Resolução adotada deman-
dando estudos sobre a atribuição adicional de es-
pectro para a banda larga móvel (RES COM 6/8 
– WRC 12 – Estudos de assuntos relacionados 
com o espectro para o IMT (International Mobile 
Telecommunications) e com outras aplicações 
terrestres de banda larga) tem como um de seus 
presupostos o Relatório M 2078 da UIT, que esti-

ma a necessidade de espectro para a banda larga 
móvel, como sendo, em 2020, os questionáveis 
1.280 MHz e 1.720 MHz respectivamente para 
mercados menores e maiores. Aquele Relatório  
justifica tais larguras de faixa como necessárias 
para que o mercado consumisse, nos termos da 
Recomendação M.1768, as velocidades de 30 
Mbit/s em 2005, e 100 Mbit/s e 1 Gbit/s em 2010, 
para usuários de alta e baixa mobilidade, respecti-
vamente. Entretanto a realidade vem se mostrando 
bem diferente das previsões da UIT, muito aquém 
delas, demonstrando uma inadequação daquelas 
estimativas.

Como não foi informada sobre as previsões da 
UIT, a realidade vem acontecendo de outra forma, 
caminhando com outros passos, com outras ve-
locidades, com outros prazos, como mostram os 
números da figura 3. 

Preocupação 2: Um segundo alicerce da nova 
Resolução é o Relatório UIT -  M 2243, de 2011 
– Avaliação da implementação da banda larga á 
nível mundial e previsões para o IMT (International 
Mobile Telecommunications), e que contém novas 
projeções de crescimento de tráfego para a banda 
larga. O Relatório M 2243 mantém pelo menos três 
abordagens básicas inapropriadas encontradas em 
seus predecessores, a saber:

i) Falta de representatividade dos dados conside-
rados. Por exempo: a seção sobre informações 
regionais específicas da Região 2 (Américas) con-
tém precárias informações sobre o Brasil e os EUA, 
mas suas conclusões são generalizadas para toda 
a Região 2 ; e a seção que aborda as informações 
detalhadas sobre as tendências de uso e aplica-
ções de banda larga móvel desconsidera totalmen-
te qualquer país em desenvolvimento; os exemplos 
mencionados se referem aos EUA e à Europa. (Vale 
lembrar que a falta de representatividade dos da-
dos usados no passado foi um dos graves proble-
mas na elaboração dos Relatórios M 2072 e 2078 
da UIT, o que contribuiu para a distorção de suas 
estimativas de requisitos de espectro para a banda 
larga móvel; na elaboração daqueles documentos 

foram utilizados dados de apenas 8% dos países 
membros da UIT (Austrália; Brasil; China, USA; Ja-
pão; Bulgária, Estônia, Malta, Polônia, Azerbaijão, 
Canadá, Coréia, Camarões, e Ilhas Maurício), e 
assim mesmos incompletos. 

ii) Foco na penetração e na cobertura dos serviços 
móveis, sem consideração a outros fatores essen-
ciais à avaliação do mercado, como poder aquisi-
tivo, ARPU, MOU, percentuais de pré e pós pagos, 
IDH, padrões de uso.

iii) A mesma abordagem enganada de que um au-
mento de tráfego sempre demandará um aumento 
do espectro desconsiderando alternativas como a 
construção de redes mais densas ou redes com 
estruturas e tecnologias mais sofisticadas. 

Conforto 1: Em uma de suas decisões mais im- de suas decisões mais im-
portantes a conferência enviou uma clara mensa-
gem à comunidade global: a banda larga móvel é 
importante, mas seu desenvolvimento não deve 
acontecer em detrimento de outros serviços tam-
bém importantes. O recado da conferência foi dado 
através de várias decisões interligadas, mas prin-
cipalmente através da preparação política para a 
criação de um Grupo Misto de Trabalho (JTG) que 
ficou responsável pela consideração de  novas atri-
buições de frequências para a banda larga móvel, 
item 1.1 da agenda da CMR 15. 

O novo grupo, formalizado logo após a CRM 12 e 
constituído pelas Comissões de Estudo 4 (Serviços 
por Satélite), 5 (Serviços Terrestres), 6 (Radiodifu-
são) e 7 (Serviços científicos), propiciará condições 
equilibradas de  trabalho, que, ao analisar os pleitos 
da  banda larga móvel, permitirão também a con-
sideração dos interesses de todos os demais ser-
viços nos estudos sobre o uso futuro do espectro, 
o que dificilmente aconteceria se fosse mantida a 
estrutura de trabalho existente até então, que con-
centrava tais estudos em um grupo de trabalho vol-
tado exclusivamente para os interesses da banda 
larga móvel. Esses  estudos serão realizados em 
preparação para a  conferência da UIT de 2015. 
A sua importância e a importância de que sejam 
desenvolvidos pelo Grupo Misto (JTG) está refletida 
no escopo dos trabalhos a serem realizados, resu-

“A solução não está na re-atribuição das 
faixas de freqüências e sim no uso efici-
ente do espectro através das várias alter-
nativas já existentes. Mas que não serão 
plenamente utilizadas enquanto não hou-
ver incentivo e pressão por parte dos gov-
ernos, enquanto houver esperança de se 
conseguir de forma fácil e barata faixas de 
freqüências atribuídas a outros serviços.” 
Dr. Martin Cooper, pai do telefone celular. 
(Abril/2010)

AGENDA PARA A CONFERÊNCIA DE 2015
1.1 Considerar a atribuição de espectro adi-
cional  ao serviço móvel em base primária 
e a identificação de faixas adicionais para 
o IMT (International Mobile Telecommunica-
tions), assim como disposições regulatórias 
para facilitar o desenvolvimento de aplica-
ções de banda larga terrestre.
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midamente o seguinte: identificação das necessi-
dades dos usuários (mercado); levantamento das 
necessidades decorrentes de espectro; identifica-
ção das faixas para o IMT; estudos de compartilha-
mento; e elaboração do relatório para a CMR 15. 
Ao invés de ficar nas mãos do grupo de trabalho 
do IMT (5D), esses estudos terão uma condução 
neutra no Grupo Misto (JTG).

Conforto 1A: O Grupo Misto (JTG) poderá ques-
tionar aspectos do Relatório M 2243, evitando a 
repetição das distorções do passado.
Conforto 1B: A condução desses estudos pelo 
Grupo Misto (JTG) empresta fundamental relevân-
cia a um dos parágrafos decisórios da RES COM 
6/8 – WRC 12 “Estudos de assuntos relacionados 
com o espectro para o IMT (International Mobile Te-
lecommunications) e com outras aplicações terres-
tres de banda larga” o qual estabelece que os es-
tudos sobre espectro adicional para a banda larga 
móvel terão que “considerar as condições técnicas 
da utilização das faixas já identificadas para o IMT e 
a possibilidade de otimizar o uso dessas faixas com 
o propósito de aumentar a eficiência espectral”. 
Ou seja, a identificação de novas faixas para o IMT 
acontecerá depois de analisada a eficiência do uso 
das faixas atuais e as alternativas para melhorá-la. 
Permearão as reuniões do Grupo Misto (JTG) aque-
las palavras do Dr. Martin Cooper “A solução não 
está na re-atribuição das faixas de freqüências e 
sim no uso eficiente do espectro através das várias 
alternativas já existentes”.

Conforto 2: Ao decidir por estudos sobre mais 
espectro para a banda larga móvel, a Conferên-
cia reconheceu a necessidade da obrigação de 
que tais estudos incluam análises de compati-
bilidade e compartilhamento com serviços que 
já tenham atribuições nas faixas potencialmen-
te candidatas e nas faixas adjacentes, levando 
em consideração não somente o uso atual das 
faixas pelos serviços existentes, como também 
suas necessidades futuras.

Conforto 3: Apesar das “condições de contorno” 
das Resoluções de uma CMR serem tão ou mais 
importantes do que as decisões nelas contidas, na 
maioria das vezes isso passa despercebido. Elas 
estabelecem quando e como as decisões podem 
ser implementadas: são aqueles parágrafos “con-
siderando que” ou “ reconhecendo que” ou “desta-
cando que”, etc.. Em ambas as últimas conferên-Em ambas as últimas conferên-
cias, CMR 07 e CMR 12, quando das Resoluções 
sobre os requisitos de frequências para o IMT, além 
do reconhecimento da necessidade de se proteger 
os outros serviços existentes, reconheceu-se clara-
mente a necessidade de se considerar as particu-
laridades de cada país, conforme exemplificamos 
a seguir:

 “Res 224 (CMR 07 / CMR 12): Faixas de frequ-
ências para a component terrestre do IMT (Inter-
national Mobile Telecommunications) abaixo de 
1 GHz – A CMR 12, enfatizando que deve ser as-
segurada às Administtrações flexibilidade para 
que determinem, em seus ambientes nacionais, 
que quantidade de espectro será disponibiliza-
da para o IMT nas faixas identificadas, levando 
em consideração a utilização atual do espectro 
e as necessidades de outras aplicações; ... que 
a identificação de uma faixa para oo IMT não 
impede o seu uso por outros serviços ou aplica-
ções para os quais ela está atribuída.” 

Ou seja, as decisões da UIT em benefício de um 
serviço além de serem sempre condicionadas à 
necessidade de  proteger os outros serviços que 
compartilham as mesmas faixas, ou que moram 
ao lado, em faixas adjacentes, elas condicionam à 
necessidade de se respeitar as diferentes situações 
nacionais. Tais condicionamentos, repetimos, na 
maioria das vezes têm sido relegados a um inco-
veniente segundo plano.

A RADIODIFUSÃO BRASILEIRA 
O planejamento e uso do espectro devem refletir 
a realidade brasileira, os requisitos brasileiros, por 
mais peculiares que eles sejam. E no caso da tele-
visão aberta os requisitos brasileiros são especiais 
e distintos da maioria dos outros países, e isso deve 
ser refletido no posicionamento junto à comunica-
de internacional.

O papel da radiodifusão terrestre é diferente em 
cada país. Essa diferença reflete situações eco-
nômicas e sociais e organizações administrati-
vas e políticas. Circunstâncias nacionais podem 
e vão se alterar, mas as diferenças entre os pa-
íses não devem passar por grandes mudanças 
no futuro previsível.

A internet e a radiodifusão são ambas muito im-
portantes. No Brasil o rádio e a televisão aberta 
têm muito a ver com a identidade nacional, com 
a coesão social. São a principal fonte de infor-
mação, conhecimento e entretenimento para 
os brasileiros, e para muitos milhões, a única 
fonte. São 196 milhões de pessoas falando a 
mesma língua. Ladeado por 15.000 km de fron-
teiras com países de língua espanhola, o Brasil 
se mantém de forma solidamente integrada. Se 
para muitos, nos grandes centros, já se tornou 
inimaginável a vida sem a radiodifusão e a inter-
net, no nosso “Brasilzão” o impensável é a vida 
sem a radiodifusão. E no futuro próximo teremos 
a radiodifusão híbrida, trazendo juntos os ser-
viços de radiodifusão e de internet no mesmo 
aparelho de televisão. Enquanto a capacidade 
de entrega de conteúdo da Internet é limitada 

pela disponibilidade de infraestrutura, e existe 
um custo financeiro para cada usuário adicional, 
a radiodifusão aberta tem uma capacidade ines-
gotável e zero de custo marginal com relação 
ao número de usuários simultâneos. O número 
de usuários da radiodifusão, os anônimos teles-
pectadores e ouvintes, pode ser infinito em uma 
área de serviço sem qualquer custo adicional 
por usuário. Como resguardar espaço para o 
desenvolvimento da televisão digital? Nas pró-
ximas décadas deverá acontecer uma série de 
melhorias na qualidade da radiodifusão: da alta 
definição (HD) para as três dimensões (3D), para 
a ultra alta definição (UHD), para a “object wave 
television”. Um serviço que não possa se desen-
volver estará setenciado a morrer.

E agora, José? A conferência acabou, a luz apagou, 
o povo sumiu ... os resultados da conferência estão 
aí ... devemos nos preocupar com o segundo divi-
dendo digital no Brasil se não sabemos ainda se 
haverá um primeiro ou como seria um primeiro e 
se outros paises latinoamericanos também ainda 
estão discutindo o primeiro?

Vejo os resultados da CRM 12 como positivos 
para a radiodifusão dado o contexto atual, o que 
não vai significar nada se ela,  radiodifusão, não 
se apresentar nos foros da UIT de forma proativa 
e concreta. 

A plataforma terrestre de radiodi-
fusão aberta combina uma série de 
características, como:
•	Cobertura	universal
•	Capacidade	de	prover	conteúdo	para	
 recepção fixa, portátil e móvel
•	Capacidade	de	prover	eficientemente	
 conteúdo nacional, regional e local
•	Ampla	base	de	receptores
•	Terminais	de	recepção	baratos	
 e facilmente encontráveis 
•	Sem	custo	para	os	ouvintes	
 e telespectadores
•	Garantia	de	qualidade	de	serviço	para	
 todos os ouvintes e telespectadores
•	Muito	bem	sucedida	como	plataforma	
 de mídia de massa
•	Acessível	através	de	segundos,	
 terceiros, quartos e quintos receptores 
 sem custo adicional
•	Igualmente	acessível	a	toda	a	população,	
 independente da classe econômica
•	Combate	o	divisor	digital
•	Meio	essencial	e	confiável	de	
 comunicação entre as autoridades 
 e o público em caso de emergência
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Vejo o lobby do setor de telecom se reorganizando 
para recuperar a perda significativa ocorrida com 
a criação do Grupo Misto (JTG), e continuando o 
eficiente trabalho de “vender o seu peixe”. 

Vejo o Relatório 2243 da UIT citando o Brasil como 
um dos exemplos para justificar a necessidade de 
mais espectro para a banda larga móvel (como de-
corrência do crescimento da penetração), ou seja, 
nem ainda  discutiu um eventual primeiro dividendo 
digital, o Brasil já está sendo envolvido na prepara-
ção do segundo.

Lembro que tudo é um processo complexo que 
começa assim mesmo, ganha consistência e 
velocidade, e que de repente, no curto prazo, no 
amanhã que pode ser a conferência de 2015, pode 

desembocar em um segundo dividendo que inclua 
também a Região 2 – Américas (mesmo com 
prazos distintos das outras duas Regiôes), o qual 
pode ser definido sem uma outra nota de roda-
pé como  a Nota 5.313B  do Regulamento de 
Radiocomunicações da UIT que, em 2007, con-
cedeu tratamento diferenciado à radiodifusão 
brasileira. Há que se preocupar com a demanda 
por espectro para os serviços ancilares (SARC), 
para os serviços de RpTV.

A conclusão é imediata e clara: cabe a radiodifu-
são – para começar - trazer à tona, com a devida 
ênfase, todo aquele material dos “confortos”, todas 
aquelas condições de contorno das decisões da 
UIT. E, à semelhança da CMR 12, trabalhar para 
assegurar que o desenvolvimento  da banda lar-
ga móvel aconteça sim, mas não em detrimento 
da radiodifusão. O novo campeonato já começou 
e não tem jogo treino; toda partida conta ponto. O 
que imediatamente nos remete à primeira reunião 
do Grupo Misto (JTG), a ser realizada em Genebra, 
em julho vindouro, e nos remete também ao calen-
dário de outras reuniões que interessam à radiodi-
fusão. No Seminário Técnico sobre o Uso Eficien-
te do Espectro que será realizado por ocasião do 
26º Congresso da ABERT (21 de junho), vamos 
debater esse tema. Apareçam. Questionem. Cri-
tiquem. Contribuam.
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“...precisamos continuar com as pesquisas 
voltadas à gravação da “object wave”, para 
viabilizar a televisão em 3D que seja real-
mente equivalente a “estar lá”. Christoph 
Dosch, Presidente da Comissão de Estudos 
6 da UIT – R (Serviço de radiodifusão) e Da-
vid Wood, Presidente do Grupo de Trabalho 
6C (Produção de programas e avaliação de 
qualidade)

Paulo é Diretor de Planejamento e uso de espectro
para a radiodifusão da Associação de Emissoras 
de Rádio e Televisão – ABERT . 
Email: pauloricardo@abert .org .br
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Por Augusto Velazquez de Brito

Intellectual Property (Abreviação – IP) é toda a 
Propriedade Intelectual (Abreviação - PI) cria-
da por alguém. Pode ser uma criação como: 

Um personagem. Uma história. Um conto. Um 
livro. Uma história em quadrinhos. Um game. 
Uma narrativa publicitária. Um mascote corpora-
tivo. Um jogo. Um brinquedo. Uma novela. Uma 
série. Uma animação. Um aplicativo para tablets.

No mercado de conteúdo atual, o valor de uma 
Intellectual Property é muito alto. Não que toda 
a Intellectual Property se torne um sucesso, mas 
porque hoje em dia toda a criação tem o poten-
cial de expandir e gerar lucros.

No Brasil, estamos abrindo o mercado em diferentes 
frentes para o potencial de uma Intellectual Property. 
Um dos casos mais bem sucedidos é o da Turma da 
Mônica. Hoje as criações do Maurício de Sousa expan-
diram dos quadrinhos para livros, animações 2D, ani-
mações 3D, versões teen dos personagens Turma 
da Mônica Jovem vende uma média de 400 mil 
/500 mil exemplares/mês, aplicativos de tablets, 
celular e publicações internacionais.

E aparentemente, o ano de 2012 promete ser 
o ano da expansão de Propriedades Intelectuais 

Brasileiras, vide que a Estratégia Transmedia e a 
PL-116 (Lei que regulamenta o campo da pro-
dução e distribuição de conteúdos) irão crescer 
cada vez mais como fomento do mercado de 
produção nacional.

Mas para tanto os criadores e produtores devem 
ter em mente algumas coisas referentes a este 
mercado:

- O Jurídico e o Administrativo são mais importan-
tes que a qualidade da Propriedade Intelectual 
– Não adianta ter uma idéia genial sem que os 
Registros necessários e cabíveis sejam feitos. Não 
adianta ter um bom projeto sem uma estrutura 
documental organizada para a captação de re-
cursos via investidores privados (angel - private 
equity – venture capital) ou governamentais (re-
núncia fiscal – fundo setorial - editais).

-  A concorrência é Internacional – Uma Pro-
priedade Intelectual deve estar adequada ao 
mercado Internacional e o circuito que envolve 
a sua comercialização. De nada adianta uma 
criação ser perfeita, mas ter uma estratégia 
regional. Estar preparado para eventos Interna-
cionais como Mipcom, KidScreen, Banff Festi-
val, Rio Content Market, Cannes e outros e sa-
ber como se apresentar aos muitos envolvidos 
na Cadeia Internacional de Comercialização de 
Conteúdo é muito importante.

- Tenha um bom Business Plan (Plano de Negó-
cio) – Esqueça TUDO o que te falaram sobre o 
mercado criativo. Este mercado é um NEGÓ-
CIO como qualquer outro. Suas criações ne-
cessitam FINANCIAMENTO para a execução e 
um investidor quer no mínimo ver uma análise 
do ROI (Return on Investment) do seu projeto.

O Brasil tem tudo para se tornar um pólo mundial do 
mercado de conteúdo. E a Intellectual Property é a 
“Commodity” deste mercado.

Sendo IP uma commodity, o que vale então é a cria-
tividade, e no mundo dos negócios a economia abre 
espaço para as economias criativas.
“Economia Criativa” é o termo de definição para qual-
quer negócio, que envolve a criatividade, pautado em 
propriedade intelectual definida. basicamente por:

1. Direitos Autorais
2. Patentes

3. Marcas comerciais
4. Design

Esse conjunto de propriedades reunidas está in-
trinsecamente ligado aos mercados criativos de 
Publicidade, Marketing, Design, Animação, Lite-
ratura, Televisão, Mídias, Teatro, Shows, Eventos, 
Quadrinhos. Tudo muito interessante e criativo 
não? Tudo o que uma pessoa “criativa” gostaria 
de criar e produzir.

Porém existe a “outra” palavra que compõe o termo 
Economia – “A economia ou atividade econômica 
consiste na produção, distribuição e consumo de bens 
e serviços.” – E é aí que o negócio complica.

Muitos profissionais gostariam de trabalhar com ativi-
dades econômicas criativas, porém batem de frente 
com a necessidade de se adequarem ao lado “Econô-
mico” das atividades.

Entender de economia, finanças, administração, ju-
rídico, marketing e até mesmo contabilidade tornam 
a “Economia Criativa” praticamente um “Limbo” para 
uma maioria de profissionais que por desconhecimen-
to ou medo não se aprofundam nas disciplinas bási-
cas para o bom desenvolvimento de projetos.

Mas aí vem sempre um “criativo” e diz: “Mas 
isso é muito chato. Censura minha criativi-
dade”. Mentira. Entender e compreender do 
todo são necessários em qualquer ramo de 
negócio, porque a atividade Econômica Criati-
va seria diferente?

Termos como ROI (Return on Investment), Fi-
nep, Seed, Venture Capital, Private Equity, S/A, 
Cotas, Leis de Incentivo, Co-Produção Interna-
cional, Captação Privada e Pública devem fazer 
parte do vocabulário de qualquer profissional 
que queiram ingressar seriamente na Economia 
Criativa, principalmente na área de produção de 
conteúdo seja audiovisual simplesmente e muito 
mais agora com as produções em transmídia.

“Mas isso parece chato. Por que estudar tanto?” 
– A realidade é essa, e as distâncias entre “Eco-
nomia” e “Criatividade” estão diminuindo.

Augusto é membro do grupo de estudos e projetos 
EraTransmídia dos Inovadores ESPM, publicitário e 
produtor de transmídia na empresa Lightbox Studios . 
E-mail: augustovb@gmail .com

INTELLECTUAL PROPERTY – IP – PI – 
PROPRIEDADE INTELECTUAL - O QUE É ISSO?

TRANSMÍDIA

Em 28 de agosto de 2000, o editor chefe de 
Business Week, Stephen B. Shepard disse: 
“Assim como a moeda de troca das empresas 
do Século XX eram os seus produtos físicos, a 
moeda das corporações do Século XXI serão 
as idéias. A Economia Industrial está rapida-
mente dando lugar à Economia da Criativida-
de. Vantagens competitivas desfrutadas por 
grandes empresas no passado são agora to-
talmente disponíveis para novas empresas em 
formação, graças à enorme disponibilidade de 
capital e ao poder da internet. 

Com a globalização ainda num estágio recente, 
a internet promete afetar as corporações muito 
mais nos próximos 20 anos do que foi possível 
fazê-lo nos últimos cinco anos. Nós não espe-
ramos nada menos do que uma transforma-
ção radical dessas organizações num cenário 
em que a economia global privilegiará a criati-
vidade, a inovação e a velocidade.”

Fonte - http://www.economiacriativa.com/ec/pt/ec/index.asp
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A exposição à radiação luminosa é 
inerente no ambiente de broad-
casting; como em estúdios onde 

há grande quantidade e diversidade de 
luminárias. Entretanto, comumente é 
ignorado que esses ambientes podem 
conter certos níveis de radiação ultra-
violeta que trazem perigo à saúde ocu-
pacional, quando alguns cuidados não 
são tomados. 

A radiação ultravioleta está presente na 
maior parte das lâmpadas como produto 
do fenômeno físico-químico de formação 
do fluxo luminoso primário e, dependen-
do da tecnologia associada, sua emissão 
pode ocorrer em níveis que trazem sérios 
danos à saúde humana. 

A Comissão Internacional de Iluminação 
(CIE) classificou e subdividiu a faixa do es-
pectro eletromagnético referente à radiação 
ultravioleta em três regiões para finalidades 
práticas relativas à magnitude do dano a 
saúde: UVC (100 a 280 nm); UVB (280 a 
315 nm) e UVA (315 a 400 nm). 

A radiação UVB possui acentuado nível 
de energia e traz efeitos proeminentes 
para a pele, como eritema, queimadura e 
inflamação, podendo causar em propor-
ções mais intensas o câncer de pele. 

A radiação UVA possui energia mais bai-
xa, porém penetra nas estruturas mais 
internas dos olhos podendo causar foto-
queratite, pterígio, degeneração macular 
e até catarata.

A radiação UVC não traz efeitos biológi-
cos significativos no ser humano, pois é 
logo absorvida pela atmosfera.

Instituições e a proteção à saúde
Na Europa, a ICNIRP (International Com-
mission on Non-Ionizing Radiation Pro-
tection) é uma das principais entidades 
internacionais que estabelece os limites 

máximos de exposição ocupacional à ra-
diação UV. Suas diretrizes são reconheci-
das e adotadas em diversas comunidades 
científicas do mundo. 

Nos Estados Unidos, a ACGIH (American 
Conference of Governmental Industrial 
Hygienists) estabelece os TLVs (Threshold 
Limit Values) à radiação UV para os traba-
lhadores. Representa o comitê mais anti-
go a prover informação sobre os riscos 
ocupacionais da radiação UV no mundo.

No Brasil os riscos à saúde ocupacional são 
determinados pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) por meio da NR 15. 

Limites de exposição
Os limites máximos de exposição à radia-
ção UV, segundo a ICNIRP, são diferen-
ciados para a pele e para os olhos. Todos 
os valores são considerados para uma 
jornada típica de trabalho de oito horas.

O limite de exposição radiante efetiva 
para pele desprotegida, na região do es-
pectro de 180 a 400 nm, não deve exce-
der 30 J/m². Este limite é estabelecido 
para o tipo de pele mais sensível e não 
patológico. No entanto, o limite de expo-

sição radiante para os olhos desprotegi-
dos, na região do espectro de 315 a 400 
nm, não deve exceder a 10 000 J/m². 

Cabe ressaltar que para determinação 
do tempo máximo de exposição para a 
pele, o espectro absoluto medido deve 
ser ponderado para cada faixa de com-
primento de onda. A curva que pondera o 
espectro medido é chamada de Espectro 
de Ação de Eritema. 

Conforme orientação da ICNIRP e a OMS 
(Organização Mundial de Saúde) os limi-
tes de exposição são para condição de 
pele e olhos desprotegidos. Devem ser 
considerados como absolutos para os 
olhos e indicativos para a pele, pois a lar-
ga faixa de susceptibilidade a danos de-
pende do tipo de pele exposta à radiação.

Metodologia de medição
O espectroradiômetro aplicado em cam-
po para determinação da radiação UV 
tem por finalidade representar qualquer 
pessoa exposta à radiação. E a parte da 
cabeça deve ser alvo de maior atenção 
por ser a área do corpo menos protegida.
Na medição em estúdio, propõe-se a área 
onde há maior concentração de luz, próxi-

Por Sender Rocha e Manoel Gomes

RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA – 
RISCOS E PRECAUÇÕES

Percentual de absorção da radiação UV pelo olho para cada comprimento de onda.       
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ma do apresentador, entrevistado e camera 
man. Com isso, o tempo máximo de expo-
sição obtido para esse local representará o 
pior tempo de exposição em todo o estúdio. 

Para determinação da área com maior 
incidência luminosa é empregado um lu-
xímetro. A identificação deste ponto tor-
na-se a referência para posicionamento e 
alinhamento do sensor UV. 

Em geral, o set de luz de um estúdio é 
composto por múltiplas fontes (luminá-
rias) que incidem sobre diversas dire-
ções, por isso é necessário aumentar a 

abrangência do ponto definido para me-
dição. Desta forma, o mapeamento no 
entorno da cabeça permite identificar a 
pior condição de exposição para a posi-
ção em estudo. Designamos este método 
como Método das cinco faces. 

Também, é de suma importância consi-
derar a rejeição do ruído luminoso (Stray 
light) que é causado principalmente pela 
luz visível e infravermelha detectada pelo 
sensor, e que interfere com a medida de 
UV. Esse ruído em comprimentos de onda 
curtos pode ser ponderado pelo espectro 
de ação de eritema e causar influência 
nos dados efetivos apurados, distorcendo 
assim as informações consolidadas.

Fatores de segurança
Para redução dos riscos à radiação UV é 
preciso cautela e adoção de no mínimo 
um dos três fatores de segurança: dis-
tância, tempo e barreira de proteção.

O aumento da distância reduz a dose de ra-
diação devido à lei do inverso dos quadra-
dos: em que toda radiação é inversamente 
proporcional ao quadrado da distância à 
fonte. Portanto, quanto mais distante me-

nor o fluxo lumi-
noso por unidade 
de área e, portan-
to menor o risco à 
radiação UV. 

A redução do 
tempo de exposi-
ção diminui pro-
porcionalmente a 
dose efetiva de 
radiação. Garan-
tindo consequen-
temente um tem-
po ocupacional 

de exposição seguro para aos efeitos das 
fontes de luz.

Determinados tipos de filtros aplicados 
na parte frontal da luminária absorvem 
faixas especificas de comprimento de 
onda do ultravioleta, reduzindo assim o 
risco a essa radiação. 

O conhecimento sobre alguns parâ-
metros e aspectos construtivos das 
luminárias que potencializam a radia-
ção, tais como: ajuste do foco; ajuste 
do dimmer; tipo de espelho refletor; 
ângulo de incidência do refletor; etc.; 

também são importantes para propor-
cionar uma operação segura à saúde 
ocupacional. 

Práticas seguras na utilização de lâmpa-
das e luminárias, bem como a conscienti-
zação das equipes operacionais sobre os 
riscos inerentes possibilitam um convívio 
ocupacional adequado em ambientes su-
jeitos a radiação ultravioleta.

Referências: 
[1] ICNIRP:14/2007 - International Com-
mission on Non-Ionizing Radiation Pro-
tection; “Protecting Workers from Ultra-
violet Radiation Protection.”
[2] ACGIH:2004 – American Conference 
of Governmental Industrial Hygienist; “Ul-
traviolet Radiation Threshold Limit Val-
ues.”
[3] EN 14255-1:2004; “Ultraviolet radia-
tion emitted by artificial sources in the 
workplace.”
http://www.icnirp.de/30.htm (acesso em: 
01/10/11)
h t tp : / /www.nvcc .edu/home/nvpor tg /
Art%20279%20Character%20Design/
UVunwrap/UnwrapHead.htm (acesso 
em:01/10/11)

Sender é engenheiro da TV Globo Rio . E-mail: 
sender .rocha@tvglobo .com .br
Manoel é gerente de manutenção da TV Globo 
Rio . E-mail: manoel .gomes@tvglobo .com .br

Fiquem Atentos
- Determinadas faixas da radiação UV 

de lâmpadas / luminárias utilizadas em 
estúdios de TV podem provocar sérias 
lesões as pessoas; 

- A segurança ocupacional é tema da 
crescente preocupação mundial, refle-
tindo no esforço de diversas entidades 
normativas para estabelecer limites 
adequados para exposição humana à 
radiação UV; 

- As medições tomadas em campo de-
vem seguir critérios objetivos para propi-
ciar dados confiáveis e análises efetivas; 

- Para atenuação dos níveis de radiação 
UV e garantia de uma operação segura é 
preciso estabelecer controle sobre diver-
sos fatores: distância, tempo de exposi-
ção, barreira de proteção, parâmetros e 
aspectos construtivos das luminárias.

Método das cinco faces.

Fatores de segurança à radiação UV
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EVENTO EM JOÃO PESSOA 
POPULARIZA INTERATIVIDADE E 
DEBATE IMPLEMENTAÇÃO DO GINGA 
NA AMÉRICA DO SUL

Por Kellyanne Alves e Madrilena Feitosa

Cidadãos de diversas classes sociais 
que não conhecem as potencialida-
des e funcionalidades da TV digital 

interativa tiveram a oportunidade de inte-
ragir com aplicativos que ainda nem che-
garam às telas de suas casas, durante o 
“Fórum Latino-americano de Televisão Di-
gital”, realizado entre os dias 08 e 09 de 
março, na Estação Cabo Branco, em João 
Pessoa, na Paraíba.  Além de tornar acessí-
vel ao público as inovações interativas de-
senvolvidas no âmbito da América Latina, 

outro diferencial desse Fórum foi reunir re-
presentantes do governo brasileiro, de seis 
países da América do Sul, África e Costa 
Rica para debaterem como está se dando 
a implementação do padrão nipo-brasileiro 
de  TV  digital nessas regiões.

O “Fórum Latino-americano de Televisão 
Digital” foi promovido pelo Laboratório de 
Aplicações de Vídeo Digital da UFPB (Lavid) 
e TV UFPB, afiliada da TV Brasil, com apoio 
do Ministério das Comunicações e do Conse-

lho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). 

As aplicações Interativas para TV digital fo-
ram apresentadas ao público na “Exposição 
Latino-americana de Conteúdos Interativos 
para TV Digital” realizada no Salão Panorâ-
mico da Estação Cabo Branco, um centro de 
lazer cultura e artes localizado no ponto extre-
mo oriental das Américas. Todos os debates 
aconteceram em paralelo à exposição, no au-
ditório da Estação Cabo Branco, registrando 
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Fórum reuniu público do Brasil e de mais seis países da América do Sul
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um público superior a 500 pessoas, nos dois 
dias do evento. 

Durante o Fórum, as delegações do Peru, 
Chile, Equador, Paraguai, Uruguai e Argentina 
reforçaram a importância de ampliar a inte-
gração econômica e social na América Latina, 
através da tecnologia digital, destacando a 
posição de pioneirismo do Brasil ao desenvol-
ver o middleware Ginga, que permite a intera-
tividade na televisão digital e que se constitui 
em uma plataforma aberta que amplia a par-
ticipação do telespectador na programação 
televisiva. 

Um forte viés de inclusão digital caracterizou 
o evento. Além de contar com especialistas 
do Brasil e de outros países, abordando diver-
sos aspectos relacionados à televisão digital, 
o Fórum teve grande participação de pessoas 
com deficiência auditiva e visual, acompa-
nhando a maior parte das mesas-redondas e 
também visitando a “Exposição Latino-ameri-
cana de Conteúdos Interativos para TV Digi-
tal”. Esse público, em sua maioria, é membro 
da Fundação de Apoio ao Deficiente (Funad) 
mantida pelo Governo da Paraíba. 

Dentre os conteúdos interativos apresentados 
na exposição, as pessoas com problemas de 
audição demonstraram especial interesse pelo 
aplicativo Libras TV desenvolvido pela equipe 

do Lavid/UFPB, que faz uma representação do 
conteúdo do áudio para deficientes auditivos, 
através de um dicionário de sinais, que poderá 
beneficiar cerca de cinco milhões de brasileiros 
com problemas de audição. O modelo possibilita 
um novo formato de legendas em Libras, atra-
vés de um avatar 3D, diferentemente do ado-
tado hoje pelas TVs. Atualmente, as emissoras 
usam um intérprete humano para traduzir para a 
linguagem de Libras, em tempo real, as informa-
ções que estão sendo divulgadas na TV.

Outra iniciativa de fomento à inclusão digital 
foi a oficina oferecida a todos os participantes 
ministrada pelo professor Luis Fernando Gomes 
Soares, coordenador do Laboratório de Tele-
mídia da Pontifícia Universidade Católica (PUC) 
do Rio de Janeiro. A oficina “Middleware Ginga: 
plataforma aberta que amplia a participação do 
telespectador” apresentou ao público diversos 
exemplos de possibilidades de interação com a 
TV digital, através da tecnologia Ginga.

Testes de interatividade na Paraíba 
com usuários do Bolsa-família
Na primeira mesa redonda do evento o debate 
foi sobre “A política brasileira para o segmento 
de TV digital aberta e terrestre: avanços e desa-
fios”, durante a qual o superintendente de Su-
porte da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), 
André Barbosa, anunciou que será realizado na 
Paraíba um dos pilotos para testes de interati-

vidade com beneficiários do Programa Bolsa 
Família.  Trata-se de um dos pilotos do Operador 
de Rede para testes de transmissão em alta de-
finição (HD), multiprogramação e interatividade. 
Para os testes de interatividade serão criados 
aplicativos de serviços T-Gov para o Canal de 
Serviços do Governo Federal.

Participaram, ainda, desse debate, o co-
ordenador do Lavid/UFPB, Guido Lemos; o 
assessor da Secretaria de Telecomunicações 
do Ministério das Comunicações (Minicom), 
Flávio Lenz, e a diretora do Departamento de 
Acompanhamento e Avaliação do Minicom, 
Patrícia Brito de Ávila.

As mesas redondas do fórum também abor-
daram temas como “As experiências de utili-
zação do padrão ISDB-T de TV digital aberta 
e terrestre em países da América Latina”, ”As 
potencialidades e funcionalidades da TV digi-
tal interativa: o que todo telespectador pre-
cisa saber”, “Acessibilidade para deficientes 
auditivos e visuais em sistemas de TV digital”, 
“O cidadão na TV: contribuições da sociedade 
para a construção de uma televisão interativa 
e de qualidade”, “A transição dos canais pú-
blicos do sistema de TV analógico para digi-
tal: a política da EBC/ TV Brasil de fomento à 
produção e difusão de conteúdos interativos 
para TV  digital”, “Inovações em aplicações 
interativas para TV digital na América Latina 

Público interagiu com aplicações demonstradas na exposição internacional

Ke
lly

an
ne

 A
lv

es



35

e intercâmbio de conteúdos”, “Digitalização e 
serviços interativos  nas TVs públicas”.

Diversas representações da sociedade civil, 
membros de universidades, órgãos dos Go-
vernos Federal, Estadual e Municipal parti-
ciparam das mesas redondas, dentre eles o 
Itamaraty, TV Brasil, TV UFPe, TV UFRN, TV 
Câmara, TV Senado, TV Justiça, TV UFPB, 
TV Unesp, Universidade Católica de Brasí-
lia (UCB), Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Associação Nacional de Inclusão Di-
gital (Anid), Governo da Paraíba, Secretaria 
de Comunicação Social de João Pessoa, o 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 
Telecomunicações (CPqD), A Associação Bra-
sileira de TVs Universitárias (ABTU) e o Ser-
viço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média 
Empresa (Sebrae).

Oficina Ginga para Latino-americanos 
Durante a semana do “Fórum Latino-ame-
ricano de TV digital” e também na semana 
seguinte o Ministério das Comunicações, em 
parceria com a Japan International Coopera-
tion Agency (Jica) e a Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC), promoveu na UFPB, em 
João Pessoa, uma oficina destinada à capa-
citação de profissionais latino-americanos, 
visando a expansão e popularização da tec-
nologia Ginga em seus países. A oficina ofe-
receu formação para cerca de 20 técnicos 
do Uruguai, Paraguai, Peru, Chile e Equador. 
Essa equipe integrou as delegações partici-
pantes do “Fórum Latino-americano de Tele-
visão Digital” e irá replicar os conhecimentos 
em suas áreas de atuação. O curso foi minis-
trado pelo Lavid/UFPB e pelo Laboratório de 
Telemídia da PUC/RJ.

Exposição traz inovações em 
conteúdos interativos de TV 
digital na América Latina
Um grande diferencial do evento foi a “Exposi-
ção Latino-americana de Conteúdos Interati-
vos para TV Digital”, na qual as pessoas pude-
ram conferir exemplos práticos de conteúdos 
com interatividade. Durante dois dias, o pú-
blico conheceu uma variedade de conteúdos 
interativos desenvolvidos no Brasil, Equador e 
Argentina. Estes países apresentam um nível 
mais avançado nos experimentos de produtos 
para TV digital interativa. 

Na Exposição, países e emissoras, que estão 
digitalizando o sinal, puderam exibir vídeos 
sobre o andamento desse processo. O Chile 
e Peru explicaram a política de adoção do pa-
drão de televisão digital e o estágio de imple-

mentação do sinal pelas emissoras públicas e 
privadas. Os canais públicos brasileiros, como 
TV Justiça e TV Senado, também apresenta-
ram as ações empreendidas, visando à transi-
ção do sinal analógico para o digital.

A exposição foi vista pelo público que parti-
cipou do evento e também por aqueles que 
visitaram a Estação Cabo Branco, Ciência, 
Cultura e Artes de João Pessoa. Empresas, 
emissoras públicas e privadas, laborató-
rios e universidades demonstraram desde a 
transmissão de um sinal digital até como o 
telespectador vai interagir com conteúdos. 
Os expositores foram Lavid/UFPB, CPqD,  TV 
Brasil, TV Senado, TV Justiça, TV UFPB, TV 
Unesp, TV Cabo Branco (Afiliada a Rede Glo-
bo – João Pessoa), TV Cidade (João Pessoa), 
Lifia (Argentina), TV Peru, TDT (Equador), Min-
tel (Equador), Escuela Politécnica del Ejército 
(Equador) , Supertel (Equador), TVD (Chile), 
UCV (Chile), DOMM Assessoria e Dynavideo.

No estande do Laboratório de Aplicações de 
Vídeo Digital (Lavid/UFPB) foram apresenta-
das seis aplicações, dentre elas, o LIBRAS 
TV e as aplicações desenvolvidas no projeto 
XPTA.Lab financiado pelo Ministério da Cul-
tura, no ano passado. Foram expostas três 
aplicações deste projeto, são elas: Gincana 
Cultural (desenvolvida pela Galeria ZooN 
de Fotografia/Lavid), Navegar (TV UFMA/
Lavid)  e Lá em Casa é Assim (Fundação 
Aperipê/Lavid). 

Também foram demonstrados dois jogos para 
TV digital, o Ginga Hero e a Turma da Árvore. 
Este último foi implementado durante um projeto 
que teve a parceira da Universidade Federal da 

Bahia. A Aplicação Ginga Hero é um jogo musi-
cal baseado em grandes sucessos comerciais 
como GuitarHero e RockBand. Ela foi desenvol-
vida para ser executada no Sistema Brasileiro 
de TV Digital (SBTVD) utilizando o middleware 
Ginga, desenvolvida em Lua e NCL.

O Jogo Turma da Árvore leva o jogador através 
da interatividade a optar entre as diferentes 
latas de reciclagem para colocar cada tipo de 
lixo. Depois de selecionado o lixo, o telespec-
tador deverá selecionar a lixeira correta. Caso 
acerte a combinação, o lixo irá desaparecer e 
uma árvore irá crescer. Se errar, ele receberá 
um informativo e pode tentar até acertar, rei-
niciando, assim, o ciclo. Esta aplicação busca 
conscientizar a população da importância da 
coleta seletiva de lixo.

Os conteúdos interativos expostos pelo 
CPqD contemplaram uma variedade de ser-
viços, tais como: governo eletrônico (Pre-
vidência Fácil, IncluSaúde e ProcuraEm-
prego), Conteúdo Sob Demanda (Notícias, 
Clima e Bate papo), comércio eletrônico e 
Jogos (Damas, Cobrinha, Campo Minado, 
Fantasmas e Memória). Previdência Fácil 
possibilita acessar informações e docu-
mentos necessários para a aposentadoria 
por idade, tempo de serviço e invalidez, 
através da tela de TV. Entre as aplicações 
de jogos, o CPqD demonstrou Damas, re-
curso que oferece ao telespectador, através 
do uso do controle remoto, mover as peças 
do tabuleiro e fazer seu jogo. As aplicações 
são resultado do projeto com o Ministério 
das Comunicações denominado de SMTVI 
- Serviços Multiplataforma de TV Interativa 
para acesso livre a qualquer interessado.

FÓRUM LATINO AMERICANO DE TV DIGITAL

Lavid/UFPB demonstra aplicativo LIBRAS TV
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Kellyanne é jornalista do Lavid/UFPB e Mestre em TV digital . E-mail: kellyanne@lavid .ufpb .br
Madrilena é Jornalista da TV/UFPB e Mestre em TV digital . E-mail: madrilena@tv .ufpb .br

A EBC/TV Brasil apresentou um portal intera-
tivo no qual oferece os seguintes recursos: TV 
Brasil, Agência Brasil, EBC Serviços (serviços 
de banco, informações de voos), Aplicativos (o 
programa Vida de Estagiário) e Opine.  A ver-
são interativa do programa Vida de Estagiário 
permite os recursos de acesso a informações 
sobre personagens, perfil de um estagiário, 
equipe do programa e quiz sobre o conteúdo 
contemplado durante o episódio. É um pro-
grama direcionado ao público jovem com ida-
de de 16 a 24 anos. 

A TV Cabo Branco (Afiliada da TV Globo) 
expôs dois recursos interativos de enquete 
relacionados ao conteúdo jornalístico. Um 
recurso, denominado O Bairro que eu que-
ro, realiza uma votação para eleger o me-
lhor e pior serviço de um bairro. A segunda 
enquete oferece a escolha do ponto turís-
tico que melhor representa a cidade. Esta 
escolha serviu para modelar o formato do 
bolo de aniversário feito para a comemora-
ção do aniversário de João Pessoa. Apesar 
de possuir o sinal digital, a TV Cabo Branco 
não transmitiu estas aplicações pelo ar. Na 
Exposição, os conteúdos ficaram embarca-
dos em um set-top box. 

A TV Unesp apresentou a aplicação Animecos 
que é uma animação direcionada ao público 
infantil com faixa etária entre 06 e 09 anos. 
Nesta aplicação, temas ligados à preservação 
ambiental e conhecimento do habitat dos 
animais. A interatividade incentiva crianças 
a participar da história através da seleção de 
objetos que foram perdidos pelos persona-
gens Guaraná (Lobo Guará), Tuta (Tatu), Dudu 
(Tamanduá) e Guigo (Macaco), durante um in-
cêndio florestal. Os objetos são identificados 
e selecionados usando as telas de cores do 
controle remoto. Depois do episódio, também 
há opção de quiz e o ganhador recebe como 
prêmio uma carteirinha de defensor da natu-
reza a ser retirada no site do desenho.

As aplicações trazidas pelos pesquisadores 
do Equador apresentaram uma diversidade 
de serviços. Os recursos foram notícias di-
árias, voto eletrônico, guia hospitalar, guia 
turístico, envio de mensagens via Twitter, 
serviços de informações e alerta para ris-
cos de desastres naturais, como erupções 
vulcânicas. O Laboratório Lifia da Argentina 
expôs aplicações relacionadas ao clima das 
regiões do país, Copa América da Argenti-
na, jogo de quebra-cabeça com vários ní-
veis (sokoban), e TV Filler (executa música 
e não tem vídeo principal).

Equador: Aplicativo que fornece informações sobre os tipos de erupções vulcânicas e suas particularidades, medi-
das de prevenção e principais atitudes que devem ser tomadas em caso de alerta.

Aperipê/Lavid: Lá em Casa é Assim é um documentário ficcional que através de situações vivenciadas por duas 
personagens principais aborda temas diversos. Conteúdo audiovisual desenvolvido para explorar as possibilidades 
permitidas pela interatividade relacionadas aos serviços públicos. Os recursos interativos são informações de con-
curso, serviço bancário, serviço de saúde e segurança pública.

CPqD: Aplicação para marcação de consulta no posto de saúde pelos usuários do Sistema Único de Saúde, através 
da TV digital. Nesta aplicação, após marcação, o telespectador recebe uma mensagem de voz, via celular, que 
informa o nome do paciente, médico, data e hora da consulta.
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Por Ana Eliza Faria e Silva

Utilizar a tecnologia disponível para 
alertar a população em situações 
de emergência e ser capaz de sal-

var vidas é um anseio de todos. Aliado 
ao interesse legítimo dos governos nessa 
área a evolução tecnológica e o mundo 
sempre conectado permitem que os in-
divíduos recebam informações e se afas-
tem das situações de perigo. 

O sistema de suporte para situações de 
risco é complexo e demanda uma ação 
síncrona de entidades de detecção de 
emergências e uma abrangente rede para 
a transmissão dessas informações. Para 
cumprir o papel de agende de transmis-
são dessas informações todos os meios 
de acesso ao indivíduo são válidos. Nes-
se contexto, as redes de radiodifusão 
por seu alcance, suas características de 
transmissão (de um para muitos) e seu 
não congestionamento são os meios ide-
ais para uma comunicação em massa em 
momentos de perigo iminente.

O sistema de mitigação de desastres é 
composto pelo sensoriamento e coleta 
de informações dispersas e localizadas, 
a filtragem e verificação dessas infor-

mações e sua difusão para o público em 
geral.  A radiodifusão digital cumpre seu 
papel de disseminação atuando nessa úl-
tima parte da cadeia tirando vantagem do 
grande número de aparelhos de televisão 
e sua ampla distribuição pelo território 
nacional.  

Cenário Mundial
No âmbito da UIT o tema do alerta de 
emergência de radiodifusão é tratado no 
contexto das ferramentas de Public pro-
tection and disaster reflief. A UIT, através 
da resolução RA-55, orienta os diversos 
grupos de estudos da UIT-R a desen-
volverem ferramentas de alerta. O tema 
também foi considerado relevante e in-
serido na agenda da próxima conferência 
mundial WRC2015.

Na Ásia, o tema já tem bastante matu-
ridade. A ABU, Asian Broadcast Union, a 
bastante tempo já prevê transmissão de 
alertas através da radiodifusão analógi-
ca. Lá, os regulamentos e especificações 
técnicas vêm sendo aperfeiçoados e me-
lhorados com a tecnologia digital. Em 
especial, a própria concepção do siste-
ma ISDB-T no Japão levou em conta as 

ferramentas EWBS, ou seja, Emergency 
Warning Broadcast System.

No que diz respeito à padronização para 
a América Latina, a especificação de fer-
ramentas para uso na TV digital avança 
a passos largos. Em recente reunião no 
Equador o Fórum ISDB-T Internacional 
ratificou a proposta de guia de operação, 
a qual conta também com o apoio do Fó-
rum Brasileiro de TV Digital. 

Passo-a-Passo da 
Operação do Sistema
O sistema baseado no alerta de emer-
gência através do sinal da televisão di-
gital está previsto para operar com base 
em três elementos básicos:

1- Flag de Emergência
No sistema ISDB-T, existe um canal de 
configuração que contém as informações 
de controle e informações necessárias 
para auxiliar o receptor na identificação 
do modo de operação chamado TMCC ou 
Transmission and Multiplexing Configura-
tion Control. Esses dados são transmiti-
dos juntamente com o conteúdo através 
de uma portadora específica a qual se 
aplica uma modulação BPSK bastante 
robusta. 

O TMCC é composto de 102 bits de si-
nalização no qual o sétimo bit é um flag 
dedicado a iniciar um alerta e colocar o 

A implantação e operacionalização do alerta de 
emergência não dependem apenas da criação 
de um canal de comunicação direta com os 
cidadãos através da TV digital, mas também 
de uma estrutura de sensoriamento eficiente e 
autoridades governamentais responsáveis por 
sua divulgação ao público.

PASSO A PASSO DA TRANSMISSÃO
1- Adicionar a tabela PMT, o descritor de aler-

ta de emergência informando a localidade 
afetada;

2- Sinalizar através do flag no TMCC, camada 
de transporte, a ativação do EWBS;

3- Iniciar a transmissão de informações de 
texto em formato similar ao closed caption 
que caracterizem a emergência e prove-
jam informações adicionais.
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receptor em modo de emergência. O fato 
do flag de alerta estar em portadoras es-
pecíficas permite o desenvolvimento de 
técnicas próprias para sua detecção em 
modo de espera.

2- Código de Área .
Atuando de forma complementar ao flag, 
a sinalização do alerta é confirmada 
através de um descritor específico. Esse 
descritor é adicionado à tabela PMT e, 
opcionalmente, à tabela NIT no momento 
da emergência, com a função de carac-
terizar a área afetada. 

A sintaxe desse descritor inclui um cam-
po denominado “area code” o qual cor-
responde a uma área geográfica. A con-
figuração dessas áreas nos receptores 
é objeto de estudo pelo Fórum SBTVD 
enquanto que a subdivisão do país em 
microrregiões deve seguir a orientação 
das autoridades encarregadas do senso-
riamento e estar adequada ao sistema de 
monitoração nacional. A informação de 
localização é fundamental para a imple-
mentação de ferramentas automáticas de 
acionamento do receptor.

3- Texto
O conteúdo em texto da informação de 
alerta a ser transmitida é enviado como 
texto, em formato similar ao, do closed 
caption. Essa informação é assíncrona, 
descorrelatada do conteúdo e recebe o 
nome de superimpose. Esse texto é as-
sociado a um PES, packetized elementary 
stream próprio e vem, geralmente, acom-
panhado de sinal sonoro de alerta. Esse 
tipo especial de closed caption também 
já está previsto nas normas brasileiras de 
TV digital. 

A superimpose é a parte do sistema que 
contém efetivamente a informação de utili-
dade pública que se deseja transmitir. Seu 
conteúdo não deve ser alterado pela emis-
sora, pois é de responsabilidade da autori-
dade competente e iniciadora do alerta. 

Os receptores
O documento em discussão recomenda a 
adoção dessas ferramentas tanto em dis-
positivos móveis quanto em televisores e 
conversores. O documento técnico não 
endereça a obrigatoriedade da imple-
mentação dessas ferramentas nos recep-
tores, reconhecendo que a monitoração 
do sinal de emergência tem impacto em 
aumento do consumo dos receptores.

De fato, o acionamento automático dos 
receptores é assunto controverso, pois 
há o temor de que o acionamento simul-
tâneo de muitos receptores danifique o 
sistema elétrico. No caso de set-top bo-
xes, campainhas são os métodos prefe-
ríveis para que o alerta não dependa do 
acionamento automático da TV, nem da 
prática de mantê-la ligada. Por outro lado 
o acionamento automático de receptores 
portáteis é desejável e já existem esfor-
ços e desenvolvimento em andamento 
para diminuir o consumo de bateria. 

Conclusão
A introdução desse recurso trará diversos 
impactos à atual operação de TV digital. 

Em primeiro lugar, para a emissora res-
ponsável pela transmissão desses dados, 
será necessário adequar o playout e mul-
tiplexador além de estabelecer um canal 
de comunicação oficial para recebimento 
dos dados. Em segundo lugar, para os 

fabricantes de receptores, trata-se de 
redesenhar os produtos com interfaces 
para configuração de localização e moni-
toração permanente do sinal de TV. 

Além disso, existem desafios de infraes-
trutura. Ou seja, evitar que o impacto na 
rede elétrica decorrente do acionamento 
automático, simultâneo e em larga escala 
dos receptores ponha em risco o sistema 
elétrico. Por fim cabe ressaltar que a im-
plantação de um mesmo sistema em toda 
a América Latina também poderá requerer 
ajustes nas normas vigentes, de forma que 
os códigos de sinalização das aéreas este-
jam harmonizados regionalmente.

Em poucas palavras, a implantação e 
operacionalização desse serviço de uti-
lidade pública não dependem apenas da 
criação de um canal de comunicação di-
reta com os cidadãos, mas também de 
uma estrutura de sensoriamento eficiente 
e autoridades governamentais responsá-
veis por sua divulgação ao público. 

Assumindo sua responsabilidade social, o 
setor e as entidades de padronização da TV 
digital no Brasil e na América latina estão 
se mobilizando para viabilizar sua operacio-
nalização. O trabalho coordenado do Fórum 
ISDB-T Internacional, do Fórum Brasileiro 
de TV Digital, da Comissão de Estudos Es-
peciais em TV digital da ABNT, ABNT/CEE-
85 e dos órgãos oficiais envolvidos serão 
fundamentais para transformar o sistema 
em realidade no futuro próximo.

Ana Eliza é Gerente de engenharia da TV Globo, 
Coordenadora do Módulo Técnico do Fórum SBTVD, 
Presidente da Comissão ABNT/CEE-85 para TV 
digital e Vice Diretora editorial da SET . 
Email: ana .eliza@tvglobo .com .br

SAIBA MAIS

No Brasil

O modelo de transmissão ainda não está de-
finido e não existe restrição técnica com re-
lação à transmissão da informação por qual-
quer emissora.

O modelo de distribuição do conteúdo deve 
permitir a informação centralizada e o acio-
namento local através de um código de área. 

No Japão

A transmissão das informações de 
emergência é feita apenas pela emis-
sora pública. 

Agência Meteorológica do Japão informa 
diretamente as localidades afetadas em 
um modelo de alerta descentralizado com 
autonomia local. 

Diferenças entre a proposta brasileira e o padrão japonês para alerta de emergência 

X
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Por Alberto Paduan

Atualização de informações do 
Ministério das Comunicações
O Ministério das Comunicações publicou 
em 29 de março de 2012 uma nota co-
municando a constatação de uma repe-
tição indevida de sete municípios em di-
ferentes avisos de habilitação para novas 
rádios comunitárias no Plano Nacional de 
Outorgas de 2012-2013.

Essas cidades foram mantidas apenas no 
primeiro aviso, ou seja, foram contempla-
das apenas uma vez tal e qual os outros 
beneficiados pelo PNO.

As cidades que tiveram seus nomes 
publicados mais de uma vez foram: 
João Dourado (BA); Madre de Deus 
de Minas (MG); Jacobina do Piauí (PI); 
José da Penha (RN); Lajeado Grande 
(SC); São João do Itaperiú (SC); Pe-
dra Bela (SP). Dessas, apenas Pedra 
Bela (SP) e João Dourado (BA) já fo-
ram incluídas nos avisos de habilita-
ção lançados nos meses de janeiro e 
fevereiro deste ano. A previsão para 
os outros cinco é que eles sejam 
beneficiados no decorrer de 2012 e 
2013. As entidades interessadas em 
concorrer à outorga de uma rádio 
comunitária nessas cidades deverão 
ficar atentas e cumprir os prazos es-
tabelecidos no aviso de habilitação.

Até o momento, foram lançados três dos 
26 avisos previstos pelo PNO 2012-2013.

Aprovada pela Anatel a 
regulamentação da nova lei 
de TV por assinatura
O Conselho Diretor da Anatel (Agência 
Nacional de Telecomunicações) apro-
vou no dia 22 de março desse ano a 
regulamentação da lei que unifica as 
regras do mercado de TV por assina-
tura no Brasil. A lei n° 12.485/2011 
que foi sancionada em setembro do 
ano passado pela presidenta Dilma 
Rousseff abriu o mercado de TV paga 
para as empresas de telecomunica-
ções, reduziu as restrições ao capital 
estrangeiro no setor e criou cotas de 
conteúdo nacional da programação 
dos canais.

Essa regulamentação unificou as re-
gras para serviços semelhantes que 
antes eram diferenciados pela tecno-
logia utilizada para a distribuição da 
programação e abrange os Serviços 
de TV a Cabo (TVC), de Distribui-
ção de Canais Multiponto Multicanal 
(MMDS), de Distribuição de Sinais 
de TV e de Áudio por Assinatura via 
Satélite (DTH) e o Serviço Especial 
de Televisão por Assinatura (TVA). A 
regulamentação do conteúdo ainda 
precisa ser concluída pelo Ancine 
(Agência Nacional do Cinema).

Banda Larga para 2038 
municípios em 2012
A Assessoria de Imprensa da Telebrás 
publicou em 20 de março deste ano 
a notícia da efetuação de todos os 
contratos necessários para a implan-
tação de 21.000 Km da rede nacio-
nal de telecomunicações (backbone) 
que deve ser concluída até o final 
de 2012, significando a inclusão de 
2.038 novos municípios que terão 
acesso à internet, somando com as 
327 cidades para as quais a disponi-
bilização aconteceu no início da im-
plantação do Programa Nacional de 
Banda Larga no ano passado.

O investimento de R$287 milhões 
contempla a infraestrutura para os 
Pontos de Presença (POP), os equipa-
mentos DWDM (Dense Wavelengh Di-
vision Multiplexing) para a iluminação 
das fibras ópticas, equipamentos da 
rede IP e de rádio e também as torres.

Serão instaladas também redes me-
tropolitanas baseadas em fibra óp-
tica nas principais cidades atendi-
das pela rede de telecomunicação, 
especialmente naquelas definidas 
como sedes da Copa do Mundo. 
Para esse projeto especificamen-
te, a Telebrás deverá contar com 
R$200 milhões.

Mais nove municípios de seis 
estados terão canais digitais
No dia 09 de março de 2012 o Minis-
tério das Comunicações publicou no 

Diário Oficial da União nove portarias 
de consignação de canais digitais 
para transmissão de programação 
com essa tecnologia por retransmis-
soras do Maranhão, São Paulo, Ama-
zonas, Ceará, Paraná e Bahia.

Esse ato faz parte do esforço da Se-
cretaria de Serviços de Comunica-
ção Eletrônica do MiniCom de con-
cluir até o final de 2012 os cerca 
de 1,5 mil pedidos de consignação 
de retransmissoras que tramitam no 
ministério.

Esses municípios, Caxias e Imperatriz 
(MA), Itapeva e Atibaia (SP), Casca-
vel e Guarapuava (PR), Itapipoca (CE), 
Itacoatiara (AM) e Barreiras (BA), pas-
sarão a receber em breve os sinais 
digitais da TV Independente de São 
José do Rio Preto. 

Anatel estende o alcance 
de telefone para famílias 
de baixa renda 
A Anatel (Agencia Nacional de Te-
lecomunicações) ampliou dos 13,4 
milhões para 22 milhões o número 
de famílias do Bolsa Família que se-
rão beneficiadas com tarifa reduzida 
para telefonia fixa, o que representa 
a totalidade dos inscritos no Cadastro 
Único para os programas sociais do 
governo.

Os benef ic iados pagarão R$9,50 
de assinatura mais os impostos 
por 90 minutos mensais de l iga-
ção e o excedente será cobrado 
como pré-pago. O valor atual  é de 
R$17,60.

A adesão obedecerá uma escala de 
renda, sendo que, no primeiro ano 
serão beneficiadas as famílias com 
renda de até um salário mínimo. A 
decisão passa a valer no início de ju-
nho de 2012. 

Alberto é Supervisor de Projetos da TV Cultura de 
São Paulo, diretor da Adeseda – Consultoria e Pro-
jetos -, Coordenador e  Revisor Técnico da Revista 
da SET . E-mail: adeseda@uol .com .br
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Zelar pelo site para que ele seja uma 
ferramenta de consulta com áreas 
exclusivas para os sócios e mantê-

-lo sempre atualizado são prioridades da 
SET. Tanto que foi criado o grupo site 
para trabalhar todas as questões rela-
tivas ao melhoramento do canal eletrô-
nico. Uma das novidades é a tradução 
do site para o inglês e espanhol. Para 
o diretor Herbert Fiúza, da diretoria 
internacional, é muito importante que 
haja essa ferramenta de tradução 
para que os membros da diretoria in-
ternacional, que não são brasileiros, 
possam acessar as páginas e obter 
informações sobre os trabalhos re-
alizados pela entidade. 

O endereço virtual será um gran-
de ponto de encontro da entida-
de. O associado com sua senha 
poderá acessar locais com 
conteúdos exclusivos. Além 
das chamadas, que são feitas 
por e-mails, o internauta terá 
no site mais informações. Se-
gundo José Frederico Rehme, 
do grupo de ensino, “os inte-
ressados em participar do Se-
minário Acadêmico Científico 
já podem obter informações 

oficiais sobre o call for papers 
para o Congresso SET 2012. O internauta 

terá acesso às instruções de como enviar os 
trabalhos para apresentação dos acadêmicos 
científicos”. Para aumentar a divulgação dos 
trabalhos acadêmicos, a diretoria editorial, 
Valderez Donzelli, sugeriu que os artigos se-
jam enviados também em inglês, incentivan-
do a leitura por internautas de outros países.

De acordo com José Munhoz, conselheiro de 
ex-presidentes, os internautas também pode-
rão conferir no site, a versão eletrônica da edi-
ção 125 da revista da SET, que também será 
traduzida para o inglês. Essas medidas darão 
dinamismo ao site. Áreas com conteúdos exclu-

SITE DA SET FOI UM DOS PRINCIPAIS ASSUNTOS DA 
REUNIÃO DE DIRETORIA

Por Gilmara Gelinski
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sivos para os associados também estão sendo 
criadas. O associado terá uma senha, e só ele 
poderá acessar, por exemplo, a compilação de 
mais de mil palestras realizadas desde 1997, 
disponíveis, inclusive, para download. De acordo 
com a secretária executiva, Anna Lucia, “essas 
palestras relevam o desenvolvimento dos últi-
mos anos da radiodifusão. O espaço é uma re-
trospectiva histórica de palestras apresentadas 
em eventos como NAB e Congresso SET”. 

Para tratar dessa nova roupagem do site, os 
encontros de diretorias, pautados pela ne-
cessidade da SET em oferecer mais conte-
údo e servir cada vez mais e melhor o seu 
associado, bem como o setor, contarão com 
o novo Grupo do Site apresentado pelo Ro-
drigo Arnaut, membro da diretoria de ensino, 
que tem ao seu lado os engenheiros Salus-
tiano Fagundes, Valderez Donzelli, João Braz, 
Marcio Pinto e Edmilson Oliveira. Eles estão 
trabalhando para criar, entre outras ferramen-
tas, novas áreas de consulta dentro do site da 
SET, inclusive para patrocinadores. 

Ponto de encontro
A reunião de diretoria é também um encontro em 
que os diretores e presidente trazem novidades so-
bre suas áreas. A presidente Liliana Nakonechnyj 
falou sobre o encontro FoBTV, que aconteceu em 
Xangai, em novembro de 2011. Representando o 
Brasil, no encontro, Liliana compartilhou com os 
presentes a preocupação a intenção dos integran-
tes deste grupo em criar mecanismos para padro-
nizar a radiodifusão mundial, sem perder espaço 
(veja mais na página 12) Deixar destacado para 
complementarmos. 

O diretor de interatividade da SET, David Britto, 
também aproveitou o momento e esclareceu a 
medida do governo sobre a obrigatoriedade do 
Ginga em 75% nos televisores até 2013. Se-
gundo David, “é a primeira vez, aqui no Brasil, 
que um produto de eletrônica de consumo pas-
sou a ter uma obrigação de software. Essa obri-
gação já está repercutindo em 2012, embora a 
obrigação só esteja valendo para 2013, pois o 
processo de produção do produto começa agora 
em 2012 para chegar às lojas em 2013”. 

Considerando o papel da entidade e a situação 
do Ginga, o diretor de tecnologia da SET, Ray-
mundo Barros, disse ser importante construir 
dentro da SET um ambiente de colaboração dos 
radiodifusores e das empresas no tocante às 
questões de especificação técnica”. 

O engenheiro Frederico Rehme, representando 
o diretor da diretoria de ensino, Carlos Nazareth, 

noticiou que já foi viabilizado o projeto destina-
do às universidades interessadas em utilizar a 
licença do sistema AVID. Cerca de 40 universi-
dades foram escolhidas para receber a licença 
do software composto por um sistema de edição 
não-linear que trata as imagens, sons e carac-
teres gráficos, da mesma maneira que os pro-
cessadores de texto como o Microsoft Word. A 
notícia foi comemorada por todos, pois é mais 
uma conquista da SET em benefício da capaci-
tação de profissionais. 

Eventos 2012
Representante do grupo tecnologia, Ray-
mundo Barros, apresentou a grade do  SET 
e Trinta 2012. “Nós preparamos o Fórum 
da Tecnologia que terá dois temas centrais: 
“BEYOND HDTV – 4K, 8K, 3D / What comes 
next? How and When?” moderado pelo pró-
prio Raymundo. Para falar sobre este as-
sunto foram convidados os representantes 
Hans Hoffmann, da EBU, Hugo Gaggioni, da 
Sony, Larry Thorpe, da Cannon, e Yoshiaki 
Shishikui, da STRL. No segundo dia, a pre-
sidente da SET, Liliana Nakonechnyj esta-
rá à frente do painel “FoBTV – Future of 
Broadcast TV”, que terá como palestrantes 
Mark Richards, da ATSC, Keiichi Kubota, 
da NHK, e Lieven Vermaele, da EBU. Como 
acontece todos os anos, as palestras ficam 
a cargo dos representantes das empresas 
patrocinadoras do evento. Entre os assun-
tos pautados estão loudness, iluminação, 
storage, banda KA e acesso condicional. 

Pensando nos preparativos da grade do 
Congresso SET, Barros afirmou que a NAB 
pode ser uma fonte de temas relevantes 
que possam interessar ao Congresso SET. 
Seguindo também os passos do NAB Show, 
Rodrigo Arnaut sugeriu incluir no programa 
do congresso o tema Transmídia por ser 
um assunto atual e de grande importância 
para os radiodifusores. Rodrigo explica: 
“No modelo convencional de radiodifusão 
a programação é interrompida para levar 
comercialização e conteúdo. No modelo de 
engajamento o radiodifusor usa a televisão 
e o rádio, mas em vez de chamar a atenção 
pela interrupção, chama atenção pelo en-
gajamento através das redes sociais”. 

O grupo formado pelas diretorias editorial, ma-
rketing, industrial e eventos estuda a possibilida-
de de criar mais uma premiação exclusiva para 
o Ginga, durante o Congresso da SET. O prêmio 
seria para produtos prontos ou em desenvolvi-
mento. Segundo Almir Almas, da diretoria edito-
rial, a ideia é divulgar o Ginga e incentivar o de-

senvolvimento de aplicativos para o middleware 
brasileiro. O modelo do concurso será apresen-
tado na próxima reunião de diretoria. 

Para finalizar, o consultor Euzébio Tresse 
falou em nome do grupo regionais, que su-
geriu apresentar nos eventos regionais, a 
mensagem do FoBTV. Os integrantes também 
sugeriram enriquecer os eventos com a parti-
cipação de representantes da Anatel e do Mi-
nistério das Comunicações para falar sobre o 
switch off, bem como acessibilidade e outros 
temas relacionados ao governo. 

Para que haja compreensão de todos, as dire-
torias regionais primam pela linguagem sim-
ples nas palestras, atingindo assim, todas as 
camadas da área técnica. O consultor da SET, 
em nome do grupo regionais, em sua apre-
sentação pediu para que as demais diretorias 
façam sugestões de temas a serem aborda-
dos nos eventos, conforme a necessidade 
de cada região. Tresse fechou a apresenta-
ção lembrando que neste primeiro semestre 
acontecem os encontros das regionais su-
deste e sul, que acontecerá em maio. Deixar 
destacado para complementarmos. 

GRUPOS DE TRABALHO 

Grupo Tecnologia/Segmento de Mercado
Alex Pimentel, David Britto, Olímpio, 
Marcello Azambuja, Paulo Kaduoka, 
Nelson Faria, Herbert Fiuza, Raymundo 
Barros, Carlos Fini. 

Grupo Marketing/Eventos/Editorial/Indústria
Almir Almas, Amaury Filho, João Braz, José 
Olairson, Valderez Donzelli, Marcio Pereira, 
Salustiano Fagundes, Edmilson Oliveira, 
Silvino Almeida

Grupo Ensino 
Valdecir Becker, Tom Jones, Rodrigo 
Arnaut, Frederico Rehme, Valderez 
Donzelli, Eduardo Bicudo 

Grupo Regional 
José Cristóvam, Euzébio Tresse, Emerson 
Weirich, Humberto Abdalla, Luiz Gurgel, 
Esdras Miranda, Felisberto Barbosa, Pedro 
Bertolino, Luiz Fausto, Fernando Ferreira, 
Felisberto Silva, Ricardo Salves, Ivan Mi-
randa, Vanessa Lima

Gilmara é editora da Revista da SET . 
E-mail: gelinska@gmail .com
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DIRETORIA

GALERIA DOS FUNDADORES
AMPEX – CERTAME – EPTV/CAMPINAS – GLOBOTEC – JVC/TECNOVÍDEO – LINEAR – LYS ELETRONIC 

PHASE – PLANTE – RBSTV – REDE GLOBO – REDE MANCHETE – SONY – TEKTRONIX - TELAVO

REVISTA DA SET
A SET – SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO é uma associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que tem por finalidade a difusão, a expansão e o 
aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, operacionais e científicos relativos à engenharia de televisão e 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.

DÉCIMA SEGUNDA DIRETORIA SET - BIÊNIO: 2010 -2012
A Diretoria da SET é composta por profissionais que atuam nas diversas áreas relacionadas com a criação e distribuição 
de conteúdo, sendo eleitos pelos associados SET, em assembléia geral ordinária realizada a cada dois anos. 

PRESIDÊNCIA
Presidente: Liliana Nakonechnyj
Vice-Presidente: Olímpio José Franco
Assessoria Institucional: João Braz Borges
Assessor: Romeu de Cerqueira Leite
Diretoria Executiva
Diretor Executivo: José Munhoz

Conselho Fiscal
Antonio Carlos de Assis Brasil
Gilberto Mendes Fernandes
Maria Eloisa Ferreira dos Santos
Ricardo Fonseca de Kauffmann
Roberval Freitas Pinheiro

Conselho de Ex-Presidentes
Adilson Pontes Malta
Carlos Eduardo de Oliveira Capellão
Fernando Bittencourt
José Munhoz
Olímpio Franco
Roberto Dias Lima Franco

DIRETORIAS OPERACIONAIS
Editorial
Diretor: Valderez de Almeida Donzelli
Vice-Diretor: Ana Eliza Faria e Silva
Comitê:
Almir Almas
Francisco Ribeiro
José Antonio Garcia
José Olairson
Márcio Pinto Pereira

Ensino 
Diretor: Carlos Nazareth
Vice-Diretor: Eduardo de Oliveira Bicudo
Comitê:
Carla Pagliari 
Frederico Rehme 
Rodrigo Arnault 
Tom Jones Moreira
Valdecir Becker

Eventos
Diretor: Daniela Helena Machado e Souza 
Vice-Diretor: José Fernando Pelégio
Comitê:
Amaury P. da Silva Filho 
Danilo Garcia 
Leonardo Scheiner 
Lindália M. Junqueira Reis 
Silvino Almeida

Internacional
Diretor: Herbert Baptista Fiuza
Vice Diretor: Enio Sergio Jacomino
Comitê:
David Wood
Juan Carlos Guidobono
Juan Pablo Alviz
Osamu Yamada
Luiz Padilha

Marketing 
Diretor: Cláudio Eduardo Younis
Vice-Diretor: Raul Ivo Faller
Comitê:
André Altieri
Gabriel Gonçalves
Flavio Langoni
Salustiano Fagundes
Marcos Mandarano

Tecnologia
Diretor: Raymundo Costa Pinto Barros 
Vice-Diretor: Alexandre Yoshida Sano
Comitê:
Cícero Legname Marques 
Domingos Stavridis 
Jacques Varaschim
Paulo Henrique de Castro Corona
Rodrigo Cascão

DIRETORIAS DE SEGMENTO 
DE MERCADO
Cinema Digital
Diretor: Celso Eduardo de Araújo Silva
Vice-Diretor: Alex R. dos Santos Pimentel

Industrial
Diretor: José Marcos Freire Martins
Vice-Diretor: Moris Arditti

Interatividade
Diretor: David Britto 
Vice-Diretor: Carlos Fini

Produção de Conteúdo
Diretor: Nelson Faria Junior 
Vice-Diretor: Paulo Mitsuteru Kaduoka

Rádio
Diretor: Ronald Siqueira Barbosa 
Vice-Diretor: Carlos Antonio Coelho

TV Aberta
Diretor: José Marcelo Amaral
Vice-Diretor: Luiz Eduardo Leão de Carvalho

TV por Assinatura e Novas Mídias
Diretor: Antônio João Filho 
Vice-Diretor: Marcello de Lima  Azambuja

DIRETORIAS REGIONAIS
Centro Oeste
Diretor: Emerson Weirich 
Vice-Diretor: Antonio Celso Berbel
Comitê:
Edson Barros 
Gilberto Fagundes 
Humberto Abdalla Junior 
Luiz Antônio Botelho da Cruz  
Toshihiro Kanegae

Nordeste
Diretor: Luiz Carlos de Melo Gurgel
Vice-Diretor: Flavio Marcio Mauro
Comitê:
Anderson Fernandes 
Antonio Roberto Paoli 
Esdras Miranda de Araújo 
José Augusto Almeida 
Tatiana Aires Tavares

Norte
Diretor: Nivelle Daou Junior 
Vice-Diretor: Henrique Camargo
Comitê: 
Aguinaldo Silva 
Belarmino Afonso Stein 
Carlos Geraldo de Britto Feitoza 
Denis Corrêa Brandão 
Ricardo Alberto Pereira Salles

Sudeste 
Diretor: Geraldo Cardoso de Melo
Vice-Diretor: Paulo Roberto Monfrim  Canno
Comitê:
Edson Siquara 
José Francisco Valencia  
José Raimundo Cristóvam 
Luiz Fausto 
Vanessa Lima

Sul 
Diretor: Fernando Fernandes Ferreira 
Vice-Diretor: Felisberto Barbosa da Silva
Comitê:
Ivan Miranda 
Pedro Bertolino 
Roberto Dimas Amaral
Sady Ros 
Vicente Rossi






