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Palestras, seminário interna-
cional, workshops, premiação 
e feira fizeram do evento um 
ponto de encontro para os 

radiodifusores e profissionais 
ligados às áreas de tecnolo-

gia de comunicação.

IBC
Empresas comemoram 

a participação do Pavilhão 
Brasil no evento 
em Amsterdã.
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Novamente eleito presidente da SET, 
Olimpio José Franco, defende o setor 
e sabe que os desafios são grandes 

não só para SET mas para toda a cadeia. O 
currículo do novo presidente é extenso. For-
mado em Engenharia Operacional, Elétrica/
Eletrônica e depois em Engenharia de Pro-
dução na Faculdade de Engenharia Indus-
trial (FEI), Olimpio trabalhou nas empresas 
TV Globo, TV Cultura, Abril Vídeo e TV Jovem 
Pan, atualmente, ele divide seu tempo entre a 
área técnica da Rádio Jovem Pan, assuntos 
de tecnologia e novos sistemas, na FAAP, e 
sua empresa Olympic Engenharia Sistemas 
de Áudio e Vídeo. Nesta entrevista ele faz um 
balanço sobre a evolução tecnológica dos 
últimos anos. Se no seu primeiro mandato a 
luta era para testar os padrões de TV digital 
e defender um planejamento de espectro 
para esta mesma TV digital, agora as ques-
tões são driblar os limites de orçamentos que 
impedem maiores voos da entidade. Para ele 
cabe a SET provocar em suas diferentes áre-
as de atuação, discutir, estudar, testar, pro-
por e interagir para que soluções sensatas e 
de consenso sejam conhecidas e adotadas. 
Um dos itens em questões, é a decisão do 

governo em antecipar o switch off brasileiro 
em alguns lugares e em outros prorrogar o 
apagão analógico. Para Olimpio é necessário 
avaliar melhor os impactos desta intenção e 
há questões a serem respondidas. 

O senhor foi presidente da SET entre 
1998 e 2002, agora, mais uma vez frente 
à entidade o senhor vê diferença na for-
ma de presidir a SET?
De fato fui presidente de 1998 a 2002, por 
dois mandatos. Creio que não haja tanta di-
ferença na gestão. Embora o cenário hoje 
seja muito diferente. Naquela época lutá-
vamos para testar os padrões de TV digi-
tal existentes e defender um planejamento 
de espectro para a esta mesma TV digital.  
Conseguimos realizar os testes, planejar os 
canais para a TV digital e concluir que o pa-
drão ISDB-T era o melhor que poderíamos 
adotar aqui no Brasil. Lutamos por anos 
defendendo este entendimento. Felizmente 
tivemos sucesso em nossos argumentos. 
Hoje há muito mais pessoas entendendo de 
TV digital, como fabricantes, professores, 
pesquisadores e profissionais que atuam 
em diferentes áreas de nosso setor.

O que mudou nesses anos?
A tecnologia muda todo o tempo e isto é ine-
vitável. Hoje a SET tem um nome reconhecido 
no nosso país e internacionalmente. Nossa 
estrutura interna é ainda pequena e limita-
da. Mas muito dedicada e eficiente. Temos 
limites de orçamentos que impedem maiores 
voos. Sonhamos com mudanças, melhorias 
e possibilidades de ampliar nossa forma de 
atuação. Mas nem sempre isto é possível, 
pois existem riscos e limites de despesas 
contínuas sem correspondentes entradas de 
recursos. Dependemos muito dos nossos fiéis 
patrocinadores e de muitos dedicados e apai-
xonados colaboradores voluntários. 

As dificuldades são maiores agora do 
que há 14 anos? 
Cada época temos novas dificuldades, deve-
mos pensar no futuro de nossa sociedade, 
bem atender aos nossos sócios e ainda cor-
responder aos anseios de nosso setor. Temos 
evoluído a cada ano. Necessitamos dar aten-
ção para todas as tendências de mercado, 
novas demandas e necessidades técnicas e 
operacionais. Não se permite que a SET fique 
omissa, ausente e distante de qualquer tema 

Por Gilmara Gelinski
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que o setor de Broadcast demande. Esta de-
manda por ser tecnológica, de planejamento, 
operacional, de normatização e até de grupos 
de estudos específicos. Cabe a SET provocar 
em suas diferentes áreas de atuação, discu-
tir, estudar, testar, propor, interagir para que o 
mais sensato e de consenso seja conhecido 
e adotado.

Quais são os desafios dessa nova direto-
ria eleita para o biênio 2012/2014?
Necessitamos aumentar o número de sócios, 
resgatar os desistentes e buscar novos. A SET 
depende deles para sua existência e impor-
tância que possui hoje. Queremos dinamizar 
o nosso site e torná-lo mais útil para o nosso 
associado. Estamos estudando evoluções nos 
eventos regionais e no nosso congresso anu-
al. É necessário manter nosso equilíbrio no 
orçamento anual, com controle das despesas 
e das metas de faturamentos.

O senhor foi moderador do Seminário 
Internacional no Congresso da SET que 
teve a participação de membros do Fó-
rum ISDBT Internacional . Dentro do que 
foi apresentado, como o senhor avalia os 
trabalhos do Fórum?
O trabalho do fórum está focado em três áreas 
bem claras: Hardware, Middleware e EWBS. 
Existem coordenadores para estes grupos 
de trabalho indicados na agenda de trabalho 
do dia 20 de agosto, durante o Congresso 
SET 2012. Gostaria de apresentar alguns 
comentários feitos por Catalina Achermann, 
coordenadora dos trabalhos do Fórum ISDB-t 
Internacional. Ela mostrou as propostas apre-
sentadas pelo Chile sobre EWBS. Entre elas: 
O aumento do consumo de energia, durante 
a ativação do alarme automático de recepto-
res, poderia gerar sérios problemas na rede 
elétrica;

Configuração automática dos códigos de área 
para os receptores móveis. Isso será fundamen-
tal para o bom funcionamento dos EWBS. Tam-
bém o download automático através do sinal 
digital do código de área para receptores fixos;

Padronização de receptores de TV diferentes 
e/ou inclusão EWBS obrigatório, especial-
mente adaptado às necessidades da América 
do Sul, diferente do Japão.

Catalina sugeriu esperar as contribuições e 
comentários de todos os países que, infe-
lizmente, não compareceram à reunião. Por 
isso vamos esperar por uma nova versão da 
proposta EWBS que será analisada e discu-

tida durante a próxima ISDB-T International 
Forum, em Montevidéu, em maio de 2013.

O Fórum ISDBT Internacional tem um 
novo presidente . Qual a sua opinião so-
bre o presidente eleito Jorge Atton?
Dependerá dele dar a importância que o 
Fórum ISDB-T Internacional merece. Ele 
não esteve presente na reunião durante o 
Congresso da SET, e quem o representou 
foi Catalina Achermann, do Subtel, chefe de 
departamento de Assuntos Internacionais  
da  Subsecretaria de Telecomunicações do 
Ministério de Comunicações e Transporte, 
do Governo do Chile.

O que o senhor achou das apresentações 
do Seminário Internacional? 
Foram majoritariamente posições brasileiras 
e japonesas, quanto aos status atuais, resul-
tados e visões futuras de transições, final do 
analógico para digital e avanços tecnológicos 
do padrão ISDB-T. 

O que o senhor destacaria deste painel? 
Todas as apresentações foram interessantes 
e importantes para o público presente. Pude-
ram passar uma visão geral do status japo-
nês, brasileiro, plano de transição proposto 
pelo governo brasileiro e ações internacionais 
em curso.

Qual o balanço que o senhor faz do Con-
gresso SET 2012?
Os temas e conteúdos foram abrangentes co-
brindo assuntos relevantes para o nosso setor 
de atuação. Tivemos público menor do que 
ano passado. Necessitamos rever número de 
salas simultâneas e a concorrência interna 
com temas similares.

Como o senhor avalia a decisão do go-
verno antecipar o switch off brasileiro 
em alguns lugares e em outros prorrogar 
o apagão analógico?
É necessário avaliar melhor os impactos des-
ta intenção. Há perguntas a serem respondi-
das: Existem receptores digitais suficientes 
nestes locais que permita o desligamento 
analógico? Qual a razão da pressa? O gover-
no pretende liberar uso da faixa de 700 MHz 
para empresas de Telecomunicações? Como 
serão resolvidas as interferências/saturações 
existentes de LTE sobre a banda dos canais 
remanescentes de TV Digital?

Durante a abertura do Congresso da SET 
2012, a consheira da Anatel, Dra . Emilia 
Maria Silva Ribeiro, afirmou que o setor 

da radiodifusão está mais aberto à dis-
cussão . O senhor concorda com essa 
colocação?
O setor sempre esteve aberto. Dependerá dos 
interlocutores técnicos das emissoras, dos 
empresários e do governo federal essa dis-
cussão. Sem dúvidas será necessário planejar 
qualquer transição e ouvir o setor.

Como o senhor avalia a iniciativa FobTV? 
A SET é uma das entidades fundadoras. 
Fazemos parte do Comitê de Gerencia-
mento. A iniciativa é louvável e vital para 
o futuro da TV Aberta mundial. Pretende-
-se ter uma padrão único mundial que 
facilite a recepção em qualquer lugar, o 
aparelho fixo ou portátil seja único, que 
o torne amigável e que haja uma ganho 
de escala que favoreça a redução de pre-
ços e propicie ágil  disseminação. Neste 
momento foi criado o Comitê Técnico que 
possui quatro categorias iniciais: Spec-
trum efficient terrestrial broadcasting 
system’, ‘Stationary ultra-hd broadcast’, 
‘Hybrid broadcast system’ and ‘Data link 
& application program’. A SET pretende 
criar aqui os nossos grupos de estudos 
correspondentes, visando acompanhar e 
interagir com o referido Comitê Técnico.

Os temas abordados no Congresso SET 
também foram pautados na IBC?
Sim, mas possuindo diferentes formas de 
abordagens. Os conteúdos e a forma de orga-
nização do congresso do IBC são muito inte-
ressantes. Tem melhorado a cada ano.

O que o senhor achou da conferência 
deste ano? 
Crescente em qualidade e em abrangência. É 
uma ótima referência para nós. Temos muito 
que aperfeiçoar por aqui.

Quais foram os trabalhos realizados pela 
SET durante a IBC 2012 ?
Tivemos o nosso evento em conjunto com a 
IBC que apresenta temas e palestrantes da 
grade do congresso da IBC. Nós escolhemos 
os temas interessantes sob o nosso ponto de 
vista e a IBC coordena para que os pales-
trantes façam suas apresentações. Tivemos 
temas interessantes e ótimos palestrantes. 
Nosso público presente com cerca de 120 
pessoas apreciou a oportunidade daquele 
momento.

Gilmara é editora da Revista da SET . 
E-mail: gelinska@gmail .com
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As palestras do Congresso SET 2012 
mostraram a evolução das tecnologias 
que estão sendo aplicadas no setor de 

radiodifusão. Segundo Liliana Nakonechnyj, 
diretora internacional da SET, o Congresso 
SET 2012 apresentou um conteúdo riquís-
simo. As palestras abordaram toda a cadeia 
produtiva das mídias eletrônicas, desde a 
captação até a distribuição de conteúdo au-
diovisual. A SET, preocupada com a rápida 
evolução tecnológica, mostrou o que está 
acontecendo em outros países. “As telas de 
TVs cada vez maiores e projetores com mais 
brilho necessitam cada vez mais de maior 
qualidade de imagem. Enquanto que no Ja-
pão está em desenvolvimento a produção em 
8k, também conhecido como Ultra HDTV, com 
qualidade 16 vezes maior que o HDTV, aqui no 
Brasil, as produções são feitas com câmeras 
4k, de resolução quatro vezes maior do que 
o HDTV”. 

A SET também aproveitou o momento para 
mostrar os estudos que a entidade está fa-
zendo com os grupos de trabalhos. Recen-
temente, concluído os estudos sobre Loud-
ness e Canalização, ambos apresentados 

em sessões que contaram com a presença 
de representantes do governo, cada vez mais 
presente no evento. “O Congresso é um meio 
de o governo se aproximar ainda mais da ra-
diodifusão e mostrar o que estamos fazendo 
pelo setor. É obrigação do governo dar ao 
setor uma resposta em tempo razoável e é 
por isso que há 18 meses estamos fazendo 
grandes mudanças. Em 2011, por exemplo, 
nós começamos com 47 mil processos para 
analisar e vamos terminar 2012 com 21 mil 
processos. Essa mudança cultural teve o 
apoio inestimável da SET, pois sempre que 
precisamos de um parecer, a SET estava pre-
sente para nos ajudar a tomar decisões, que 
tecnicamente o governo não tinha certeza se 
eram ou não viáveis”, afirmou o secretário de 
serviço de comunicação eletrônica, Genildo 
Lins de Albuquerque Neto. 

Para o presidente da Abert, Daniel Slavieiro, 
para os próximos meses o grande desafio é 
a discussão da faixa de 700 MHz. “Nós re-
conhecemos a relevância para o país e en-
tendemos que existe um movimento interna-
cional e uma disposição de política pública 
por parte do governo de massificar o uso da 

internet e banda larga, mas isso não pode 
acontecer, sob hipótese alguma, em prejuízo 
da radiodifusão livre, aberta e gratuita, seja 
ela no analógica ou digital. Agora mais do que 
nunca, os estudos realizados pela SET são 
muito importantes porque embasam nossos 
trabalhos institucionais em Brasília e apontam 
uma margem de discussão quando acontecer 
o switch off pelo espaço e remanejamento 
dos canais”. 

Para a conselheira da Anatel, Emilia Maria 
Silva Ribeiro, o evento da SET e os engenhei-
ros do setor são os que vão acompanhar a 
evolução tecnológica e mostrar para todos 
os setores de comunicação do nosso país 
as possibilidades existentes nos mercados 
nacional e internacional. “Os produtores de 
conteúdo são muito importantes e eu quero 
parabenizar a SET pelo brilhante trabalho que 
desempenha e pela dedicação. A Anatel vem 
trabalhando para melhorar cada vez mais sua 
interação com o setor de radiodifusão e a SET 
tem nos ajudado nesta empreitada”. 

“A Agência tem trabalhado por esta integra-
ção, e nós estamos investindo fortemente em 

Por Gilmara Gelinski
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O Congresso da SET mostra resultados dos grupos de trabalho.

COBERTURA CONGRESSO SET 2012

Tecnologia da Informação. Para o próximo ano 
é previsto o investimento de R$ 100 milhões 
para atender também ao setor da radiodifu-
são. Hoje nós não sabemos quantas estações 
existem no setor, não temos ainda o expertise 
para lidar com a radiodifusão e precisamos 
ter, por isso estamos nos organizando para 
receber o setor da radiodifusão como parcei-
ros”, afirmou a conselheira. 

Para o diretor do SBT, Roberto Franco, a SET 
é uma das entidades que mais trabalhou, se 
dedicou e influenciou na escolha do sistema 
do padrão digital brasileiro. “Ela é protagonis-
ta de toda definição e discussão do sistema, 
ela é uma das indutoras do Fórum. A con-
tribuição da SET é relevante e indispensável 
para as questões relativas a tecnologia de 
televisão. Hoje, nós chegamos a atingir 453 
cidades que possuem o sinal digital, são mais 
de 90 milhões de brasileiros com acesso ao 
sinal digital, um pouco mais do que os 47% 
da população. Porém, os 53% que faltam 
serão mais difíceis, pois o processo de digi-
talização à medida que vai avançando vai se 
tornando mais difícil”. Roberto pediu a todos 
os profissionais que continuem trabalhando 
fortemente para que o sinal digital chegue a 
100% de cobertura.

Painéis em destaques
Em quatro dias mais de 1200 pessoas pude-
ram escolher entre 50 palestras, workshops 
e estandes com produtos inovadores. Assim 
como no ano passado, o governo esteve pre-
sente em várias sessões. Foi uma oportunida-
de dos congressistas tirarem suas dúvidas e 
coletarem informações sobre o futuro da ra-
diodifusão no Brasil. Foi durante a cerimônia 

de abertura, que Roberto Franco, do Fórum 
ISDBT, e Genildo Lins, do Minicom, deram a 
notícia de que o apagão analógico será an-
tecipado e os trabalhos estão previstos para 
2015.

De acordo com a ex-presidente da SET, Lilia-
na Nakonechnyj, a lista de desafios relaciona-
dos a questão do espectro não é pequena. A 
SET tem trabalhado muito e se empenhado 
para tratar todos os temas ligados a radiodi-
fusão com responsabilidade. Os painéis sobre 
Loudness e Canalização mostraram como a 
entidade trabalhou e auxiliou o governo nes-
tas questões. 

O tema Loudness foi objeto de sessão espe-
cial para explicar o regulamento recentemente 
publicado. O painel “Áudio Loudness” mode-
rado por Alexandre Sano, vice-diretor de tec-
nologia da SET, mostrou os critérios técnicos, 
metodologias, prazos de implementações e 
sanções estabelecidas pela regulamentação 
da Lei no 10.222/2001. A SET entende que 
os peritos precisam se preparar para partici-
par dos grupos de trabalho que o Ministério 
das Comunicações estabelecer para colocar 
o regulamento em prática nas estações de rá-
dio e TV de todo os país. Entre os palestrantes 
estavam Almir Pollig, do Minicom, Eduardo 
Cappia, da EMC Projetos, Luiz Fausto, da TV 
Globo, e Raphael Souza, da Anatel. 

Moderado por Fernando Ferreira, diretor da 
regional Sul da SET, o painel - “TVD: Switch 
off no Brasil. O que teremos até o desliga-
mento da TV analógica” – contou com a apre-
sentação dos consultores Tereza Mondino e 
André Cintra sobre os estudos de canalização 

realizados no estado de São Paulo. Tereza co-
meçou o painel falando sobre como identificar 
o dividendo digital, que é a parte do espectro 
disponível após o switch off analógico. A in-
dústria de Telecom pretende ter uma fatia da 
faixa, que vai dos canais 52 ao 69, para o 
serviço móvel de banda larga. E as perguntas 
lançadas no debate foram: Se isso é possível? 
Se o dividendo digital será deste tamanho, 
onde ele será e em quais as condições?

“Nós temos um plano de TV digital, que é de 
transição, feito na condição de proteger todos 
os canais analógicos. Em áreas de grande 
congestionamento do espectro, nós tivemos 
que fazer muitas alterações dos próprios ca-
nais analógicos para abrir espaço para viabi-
lizar os canais digitais, entrando em lugares 
onde o espectro era menos congestionado. 
No estudo, nós pegamos uma primeira amos-
tragem considerando a área mais crítica, que 
é o interior do estado de São Paulo”, explica 
a consultora Tereza Mondino. Segundo o con-
sultor André Cintra, foram estudadas 186 es-
tações de diversas emissoras e 56 estações 
independentes, totalizando 242 estações 
avaliadas sob os aspectos de cobertura e in-
terferência. O estudo foi feito nas cidades de 
maior complexidade: Campinas, São José do 
Rio Preto, Sorocaba, Bauru e Ribeirão Preto. O 
estudo completo sobre canalização está dis-
ponível no site da SET. 

Para a diretora de outorga da secretaria de 
serviço de comunicação eletrônica, Patricia 
Ávila, o momento é delicado, pois existem 
questões pertinentes à TV digital e ao espec-
tro limitado, por isso o governo não pode dar 
outorgas para todos e nem fechar as portas. 
“Nós temos um planejamento de outorgas e 
temos um trabalho de organização dos pro-
cessos que já estavam no governo. No plano 
de transição da TV digital o switch off está 
previsto para começar em 2015 e o desliga-
mento parcial até 2016 na faixa de 700 MHz”.
O Congresso SET aconteceu na sequência das 
Olimpíadas e cases não faltaram para serem 
exibidos nos painéis do congresso, entre eles, 
o painel “Esporte – Olimpíadas 2012 Londres 
e 2016 Brasil” moderado pela diretora edito-
rial da SET, Valderez Donzelli. Os palestrantes 
falaram sobre suas ações na transmissão das 
Olimpíadas de Londres, entre eles, o diretor 
Fernando Roncarati, da Globosat, que mostrou 
a experiência da SportTV na transmissão dos 
jogos Olímpicos de 2012. Para ele uma das 
coisas importantes nesta transmissão, feita 
em conjunto, foi o planejamento de recepção, 
decupagem, armazenamento e transmissão 
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do evento, o desenvolvimento e o treinamento 
da equipe para que ela possa atender e en-
tender as demandas rapidamente. O diretor 
da TV Record, José Marcelo, compartilhou da 
mesma opinião de Roncarati e afirmou que 
o planejamento é tudo para fazer um evento 
como este. A emissora começou um projeto 
totalmente novo para Londres começando 
pela infraestrutura tecnológica. “Nós levamos 
35 toneladas de equipamentos e 350 profis-
sionais”. Participaram também do painel os 
engenheiros Richard Bainbridge, da Sideshow 
Broadcast, e Takayuki Ito, da NHK, e Werner 
Michels, do Terra. 

Distribuído em dois dias, o painel do Seminá-
rio Acadêmico este ano contou com uma novi-
dade: Pela primeira vez a revista Radiodifusão 
foi publicada paralelamente ao Congresso da 
SET. Valderez comemorou o feito que é uma 
conquista muito importante para SET e para 
os alunos. Na revista são publicados os anais 
do Congresso 2012, que totalizam quatorze 
trabalhos. Para Fred Rehme, vice-diretor de 
ensino, a publicação dos artigos durante o 
Congresso valoriza ainda mais os Acadêmicos 
Científicos do próximo ano porque dará mais 
credibilidade. A comunidade acadêmica pre-
cisa desse incentivo e nós precisamos dela. 
Fred explica que “a ferramenta Jems foi fun-
damental para a publicação da revista rapida-
mente, pois ela permite fechar o paper com 
mais antecedência em relação ao congresso, 
assim, conseguimos fazer a verificação, pedir 
correção e cumprir todas as etapas prévias da 
apresentação”. 

Para Carlos Nazareth, moderador do primeiro 
módulo do Acadêmico Científico, este ano foi 
perceptível a parceira entre academia, emis-
sora e indústria, nos trabalhos apresentados. 
“Eu acredito que começou o que achávamos 
estar distante, mas nós vimos que não, a 
parceria da academia com os outros mundos 
está acontecendo”. Outro ponto importante é 
a publicação da Revista Radiodifusão, para-
lelamente ao Congresso. Este fato abre uma 
porta de incentivo e nós esperamos que isto 
seja uma prática para podermos oferecer aos 
participantes a oportunidade de ter em mãos 
o trabalho publicado para acompanhar a 
apresentação da palestra. “Este é um grande 
passo”, conclui Nazareth. 

A feira
Um dos grandes destaques da feira Broadcast 
& Cable foi a tela Super Hi-Vision da Sharp e 
NHK, exibindo imagens em resolução 8K. A 
novidade estava no espaço reservado à dele-

gação do Japão. A feira foi muito elogiada 
pelas empresas, principalmente no tocante 
aos visitantes que, ao contrário dos anos 
anteriores, tinha muito mais profissionais do 
setor buscando soluções para seus projetos. 
O pavilhão do Centro de Exposições Imigran-
tes recebeu cerca de 9.100 visitantes.
A 21º edição ocupou totalmente o espaço re-
servado à exposição e recebeu países como 
Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Itália, 
França, Portugal, Espanha, Suécia e México. 
Tinha também quatro pavilhões internacio-
nais: Bávaro (Alemanha), Inglês, Asiático com 
empresas da China e Taiwan.
Os patrocinadores do Congresso SET - 
Subway, Harris, Hitchi, Brasvideo, Panasonic, 
Phase, Sony, Line Up, Mectrônica, Media Ne-
tworks, Sennheiser, Daiwa, Leader, SM Con-
sultoria, UFF-MBA e Unisat - ficaram anima-
dos com o movimento da feira e estimam que 
bons negócios começaram a ser gerados no 
evento.  Segundo o diretor Armando Ishima-
ru, da Leader, “o movimento da feira este ano 
em comparação às edições passadas está 
maior e melhor. Aqui no nosso estande nós 
estamos recebendo a visita dos responsáveis 
pelas áreas de engenharia e da técnica das 
emissoras de televisão. Inclusive, como patro-
cinadores do Congresso da SET, para nós, a 
divulgação que tivemos, tanto aqui no Brasil 
como no evento da NAB, foi fantástico”.

Na opinião do diretor comercial da Brasvideo, 
Martin Bonato, “patrocinar um evento como 
este, num momento de convergência para o 
mundo de TI é muito importante, pois o evento 
mostra esta mudança e nós mostramos nos-
sos produtos, nossas soluções. O setor está 

percebendo que é necessário se atualizar, 
estudar, treinar para nova engenharia de te-
levisão que está surgindo”. 

Para Kanato Yoshida, diretor comercial da Li-
neUp, este ano a feira cresceu bastante, com 
novas empresas e novos pavilhões. “Nós do-
bramos o tamanho do nosso estande e trou-
xemos a maior parte dos fabricantes que in-
tegram os nossos sistemas, mostrando como 
é feita a integração destas empresas desde a 
captação, edição, digitalização até entrega do 
material. Tanto a feira como o congresso es-
tão muito interessantes e é por isso que nós 
acreditamos que o patrocínio é um incentivo 
para que o evento cresça e melhore todos os 
anos”, conclui. 

Segundo Felipe Luna, diretor comercial da 
Harris, a feira este ano está com um volume 
maior de visitantes interessados nos sis-
temas. O retorno é absolutamente positivo 
para Harris e participar deste evento, espe-
cialmente, agora que terminamos nosso ano 
fiscal com 35% de crescimento no Brasil é 
consolidar ainda mais nossa empresa. Com 
isso nossas metas estão mais agressivas para 
o próximo ano. 

O movimento seletivo da feira animou os 
expositores, tanto que na opinião do diretor 
Guilherme Castelo Branco, da Phase, este 
ano o número de estudantes e curiosos é 
menor, em contrapartida cresceu a visita dos 
profissionais com projetos em pauta. Se antes 
estava todo mundo acomodado, agora com o 
HD, uma emissora puxa a outra em função 
da concorrência. Hoje, o mercado está mais 
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competitivo e nós queremos acompanhar 
este mercado e divulgar a empresa através 
de um evento realizado pela SET.

Os diretores da Mectrônica, Franciso Costa e 
Junior Avella, fizeram uma comparação entre 
as edições de 2011 e 2012. “Nós achamos 
que a feira melhorou com relação a 2011, os 
espaços estão com cara nova e a participação 
de mais pavilhões internacionais é importan-
te para trazer novidades. No nosso estande 
estamos trabalhando a antena para TV digital 
que é a demanda agora. Nós conseguimos 
fechar dois negócios, aqui na feira. Um para 
uma TV em Boa Vista e outra em São Paulo”.
O diretor geral comercial da Hitchi Linear, Ya-
sutoshi Miyoshi, comemorou o movimento da 
feira. O estande teve muitas visitas e muitas 
pessoas estavam interessadas na tradicional 
solução analógica, mesmo com o advento da 
digitalização das transmissões. De acordo 
com Mioyshi, “a demanda pela renovação de 
parque analógico ainda é grande”. A empresa 
também levou suas soluções para o sistema 
digital. 
Nova Diretoria
Durante do Congresso da SET foi realizada a 
Assembleia Geral Ordinária para fechar o ba-
lanço do biênio 2010/2012 e eleger a nova 
diretoria da SET para os próximos dois anos. 
Olimpio José Franco foi eleito o novo presi-
dente e Nelson Faria Jr seu vice-presidente. 

Liliana Nakonechnyj assumiu a diretoria in-
ternacional. Para ela, estar à frente da SET 
durante dois biênios lhe deu muito orgulho 
pois a entidade existe de uma forma única. “A 
dedicação dos diretores foi muito importante 
para realizar o trabalho na SET. Olimpio em 

meu mandato sempre foi muito mais que um 
vice, cobrindo todas as diretorias e a presi-
dência. Ele é uma ajuda inestimável para a 
nossa SET”. 

Em suas primeiras palavras como presidente, 
Olímpio José disse que na diretoria anterior 
muitas coisas foram feitas, outras não foram 
possíveis, mas que ele, juntamente com os di-
retores, continuará os trabalhos. “Os desafios 
são grandes e nós queremos angariar mais 
sócios, pois nós somos uma grande represen-
tatividade no setor”. Nesta edição, a Revista 
da SET traz uma entrevista especial com o 
novo presidente (leia na página XX).

O vice-presidente Nelson Faria disse que a 
nova diretoria vai seguir os passos das direto-
rias anteriores, trabalhando com muita dedi-
cação. ”Temos consciência que há muitas ta-
refas pela frente. A SET está crescendo muito 
e, com a TV digital, tem sido influente numa 
série de decisões dentro e fora do Brasil. Nós 
contamos com a colaboração dos diretores e 
dos sócios para elevar ainda mais o patamar 
da nossa entidade. 

De acordo com o vice-presidente, o Con-
gresso da SET este ano foi uma referência 
de qualidade, de melhoria, de público, de 
organização. “As pessoas estão cientes que 
aqui estão sendo mostradas as novidades 
mundiais. Eu conversei com participantes de 
outros países e eles conceituam o Congresso 
da SET como um evento internacional muito 
rico de informações e importante para o ce-
nário mundial”. 

Segundo Ana Eliza Faria, diretora de tecno-

logia da SET, o Congresso da SET prima pela 
abrangência dos temas e a qualidade das 
palestras. Cada vez mais a organização tem 
conseguido que os palestrantes se atenham 
ao tema, sem transformar a palestra em palco 
para a venda de produtos. À frente da direto-
ria de tecnologia, Ana espera contribuir ainda 
mais na preparação do programa de todos os 
eventos de 2013. “Aprimorar a organização 
e a programação é bastante difícil, principal-
mente em se tratando de um evento que vem 
evoluindo ano após ano. Mas esse é o obje-
tivo de toda a diretoria. Uma das mudanças 
que gostaríamos de propor é a identificação 
de “tracks” ou temas para facilitar aos par-
ticipantes o acompanhamento das palestras. 
Será um desafio, sem dúvida!

Como diretora internacional, Liliana já faz pla-
nos para continuar internacionalizando a SET. 
“O Brasil é um pólo de tecnologia e conheci-
mento na América Latina e nós nos colocando 
a disposição dos países latinos americanos, e 
principalmente àqueles que aderiram ao sis-
tema ISDB-T

B
. Nós temos um trabalho grande 

com relação a iniciativa da FoBTV, que visa 
padronizar os padrões da TV no mundo in-
teiro. Nosso trabalho é ver como o Brasil e 
principalmente a SET pode contribuir nessa 
tarefa”, afirma.

Na opinião do Vice-diretor industrial, Yasu-
toshi Miyoshi, a nossa expectativa para esse 
biênio é com relação aos acontecimentos es-
portivos. “Nós estamos às vésperas da Copa 
do Mundo e existem uma grande expectativa 
e uma preocupação com relação ao aumento 
da demanda, capacitação profissional e ex-
pansão da capacidade produtiva. Esses itens 
são relevantes para defendermos os interes-
ses da indústria brasileira”. 

O diretor de eventos, Marcio Pereira, planeja 
ter mais eventos regionais, transmiti-los pela 
internet e expandir os eventos internacionais. 
“Estamos programando ter aulas e seminários 
via internet, mas sabemos que são grandes 
os desafios e precisamos ter mais parceiros 
para conseguir realizar essas perspectivas. 
Este ano o Congresso da SET nos mostra que 
as tecnologias já estão assimiladas e agora é 
a hora deslanchar”. 

Conheça a nova diretoria da SET na página 46 
da revista da SET. 

Nova diretoria é eleita durante o Congresso SET 2012

Fo
to

 A
nd

re
s



COBERTURA CONGRESSO SET 2012

11

Não tinha como ser diferente. A cada 
ano a noite do Prêmio SET vai além 
do coquetel de confraternização. O 

clima de muita alegria, disposição e reen-
contros, torna o evento uma festa que con-
sagra o setor e os melhores dele. Este ano 
foram dez premiados, que compartilharam 
da mesma opinião: “O prêmio é um incenti-
vo para buscarmos cada vez mais soluções 
inovadoras que contribuam com o setor da 
radiodifusão”.

A SET acredita na importância de promo-
ver as soluções tecnológicas, por isso a 
cada ano tem aprimorado as categorias, 
como foi o caso da interatividade, que 
este ano promoveu soluções exclusivas 
para o Ginga. 

Os premiados da noite parabenizaram a en-
tidade pela iniciativa da premiação e ficaram 
satisfeitos com o reconhecimento das pes-
soas que votaram em seus projetos. Todos 
agradeceram a SET pela oportunidade e es-

peram contribuir ainda mais com o setor, afi-
nal, ano que vem tem mais Prêmio SET.

Foto 1 – Estúdio Andres
A Harris ganhou como melhor solução em 
transmissão e/ou recepção ISDB-T

B
. Felipe 

Luna e Cristiano Barbieri receberam o prê-
mio das mãos de Liliana Nakonechnyj. “Para 
nós, ganhar foi um reconhecimento do nosso 
trabalho. É um projeto de implementação da 
TV Tem, em Sorocaba, complexo, pois tem di-
versos tipos de distribuição de sinais digitais 
distribuindo via satélite e microondas. Nós 
trabalhamos durante muito tempo na implan-
tação deste sistema e tivemos um resultado 
bastante satisfatório”, diz Luna. 

Foto 2
EBC como melhor solução de interatividade 
desenvolvida para a televisão digital terrestre 
baseada em middleware Ginga. Roberto Fran-
co entregou o prêmio para os engenheiros da 
EBC, Emerson Weirich e José Antonio de Souza 
Garcia. “O Prêmio da SET é importante para in-

centivar o mercado de radiodifusão e assim ter-
mos projetos de alta qualidade e de superação. 
Principalmente a interatividade que preciso ter 
mais incentivo de mercado para que a cada ano 
sejam lançados mais e mais produtos. Fora das 
empresas, o Prêmio SET é o único estímulo que 
nós temos”, diz Emerson. 

Foto 3
A empresa Building 4 Media ganhou na cate-
goria melhor solução de mobilidade em tele-
visão digital. O diretor Pierre Jaspar recebeu 
o prêmio do presidente da SET José Olimpio 
Franco. ”É muito importante para uma empre-
sa como a nossa contribuir com o mercado 
brasileiro”, comemora Pierre. 

Foto 4
A Avid Latin America ganhou pela melhor so-
lução em gerenciamento de conteúdo (MAM) 
e/ou workflow. Renato Guedes e Gustavo 
Rego, representantes da Subway, patroci-
nadora oficial da premiação, entregaram o 
prêmio para o diretor de vendas, Danillo Gar-

NOITE DE PREMIAÇÃO
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cia: “Há meses a empresa está implantando 
uma estrutura no Brasil e para mim é uma 
felicidade muito grande, porque os produtos 
sempre existiram faltava apenas mostrar para 
os clientes brasileiros o potencial que nós 
temos. Nós ganhamos o prêmio no que nós 
temos mais força que é o gerenciamento de 
conteúdo. Nossa matriz nos Estados Unidos 
está muito feliz com o prêmio e será uma 
divulgação internacional esta premiação, na 
nossa empresa”. 

Foto 05
O engenheiro Felipe Andrade, representando a 
empresa Grass Valley do Brasil, recebeu o prê-

mio de Daniela Souza pela melhor solução em 
produção para esportes. “Nós fizemos o projeto 
em parceria com a TV Record, começamos aqui 
no Brasil em 2007. E as transmissões das Olim-
píadas vieram para consolidar essa parceira e 
provou que o nosso sistema é robusto, mesmo 
com demanda alta. O nosso desafio foi levar um 
sistema que funciona aqui no Brasil, para um 
lugar remoto. Para isto fizemos uma escalabili-
dade dentro do IBC com ferramentas dedicadas 
para os jogos olímpicos com algumas adapta-
ções”, explica Felipe.

Foto 06
O diretor de Marketing da SET, Claudio Younis, 

entregou o prêmio ao engenheiro Fernando 
Araujo, da TV Globo, pela melhor solução em 
integração de novas mídias.

Foto 07
O engenheiro Diego Felice recebeu das mãos 
do vice-presidente da SET, Nelson Faria, o 
Prêmio destinado a emissora SBT - São Paulo 
como melhor projeto de inovação tecnológica. 

Foto 8
O engenheiro Marcos Krisp de Lucena, da TV 
Cultural recebeu o prêmio pelo melhor arti-
go publicado na Revista da SET. “Eu procurei 
fazer um artigo com um texto mais didático. 

3
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O prêmio é um reconhecimento, mas tam-
bém é uma forma de divulgação da atua-
lização tecnológica que estamos fazendo 
na TV Cultura, e é uma oportunidade para 
outras emissoras, outros profissionais da 
área aproveitem esses conhecimentos para 
aplicar em suas próprias atividades. O ob-
jetivo do meu artigo era apresentar a inova-
ção que aplicamos nessa transição digital 
e como a atualização foi feita em apenas 
cinco anos”.

Foto 9
Luiz Fausto, Edilberto Strauss e Flávio Mello 
levaram o prêmio de melhor apresentação/

publicação do ciclo acadêmico científico 
de 2011. “É sempre ter o reconhecimen-
to do trabalho, especialmente, nesta área 
acadêmico científico que não tem muita 
visibilidade e, tradicionalmente, o Brasil 
não investe muito em pesquisa e desen-
volvimento fora das universidades. O nosso 
trabalho é sobre o uso de reconhecimento 
de voz para gerar close caption, que agora 
tem obrigatoriedade legal de exibir 12 ho-
ras por dia de conteúdo com close caption”, 
explica Luiz.

Foto 10
Para Carlos Nazareth, receber o prêmio 

de “Melhor Sessão Apresentada no Con-
gresso SET 2011” foi o reconhecimento 
de quatro anos de trabalho frente à dire-
toria de ensino, que tinha também como 
objetivo fortalecer o módulo Acadêmico 
Científico e buscar unir os mundos da 
academia, emissoras e indústria. O prê-
mio é para todos àqueles que fizeram 
parte desse processo, principalmente, os 
pesquisadores, alunos de pós graduação, 
profissionais da televisão, que apostaram 
no que pode acontecer a longo, médio 
prazos no mundo da televisão. Eu dedico 
este prêmio a todos os participantes do 
painel Acadêmico Científico”.
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NOVAS TECNOLOGIAS NA RECEPÇÃO DIGITAL
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Por Chrystianne Rocha

O grande evento de tecnologia – Congres-
so da SET e feira Broadcasting & Cable 
- destinado ao setor da radiodifusão veio 

com diversas propostas de implementação de 
novas tecnologias, inclusive na recepção digital, 
para criar debates.

Aprofundando nas técnicas de recepção digital, 
várias áreas foram abordadas. Desde equipa-
mentos profissionais e estudos realizados por 
centros de pesquisas no país até os usuários 
finais. Porém, as grandes novidades estiveram 
centradas nos consumidores. 

No tocante às emissoras, a novidade é um codi-
ficador e decodificador em um mesmo aparelho. 
Em uma mesma linha de equipamentos se pode 
utilizá-lo, por exemplo, em um jogo de futebol, onde 
o sinal captado pela câmera é enviado ao codifica-
dor e respeitando todas as etapas de transmissão 

é enviado por satélite e recebido pela estação de 
difusão, podendo ser retransmitido pelo mesmo 
equipamento. Ele trabalha com múltiplos formatos 
de vídeo como MPEG-1, AAC, HE-AAC que são dis-
tribuídos no máximo em 16 canais sincronizados 
como MPTS (Multiple Program Transport Stream) 
habilitados na saída da interface ASI. Pode-se apli-
car o formato 3D na distribuição do vídeo e enviar 
múltiplos programas. Visando a segurança, ele 
apresenta uma robusta codificação com a corre-
ção de erro. Para transmitir vídeos em HD ele utiliza 
redes IP ou link de satélite. 

Com relação aos consumidores, há algum tempo 
no mercado, mas que foi apresentado este ano na 
feira, é um receptor portátil para celulares e tablets. 
Ele é leve e pequeno facilitando o transporte, onde 
o foco é a praticidade e a fácil locomoção, sendo 
compatível com os sistemas de TV digital aberta 
japonês e brasileiro.

A instalação do software é rápida e fácil, rea-
lizada em alguns segundos. A interface é de 
fácil compreensão, uma das características que 
apresenta é a visualização da programação com 
data e horário do que será exibido no canal se-
lecionado e suporta até 50 horas de gravação 
da programação. Os canais detectados são de 
acordo com a região e disponibilidade do sinal. 
Ele tem a própria bateria, evitando assim des-
carregar mais rápido o dispositivo móvel. Há 
duas formas de carregamento da bateria, uma 
é pelo próprio carregador e a outra é pelo cabo 
USB no computador. Visando a interatividade, 
se o dispositivo tiver conexão com a internet o 
usuário pode assistir a programação fornecida 
pelas emissoras e navegar pela internet ao mes-
mo tempo. 

Para o mesmo público, foram expostas várias adap-
tações de set-top boxes. Uma delas já está sendo 
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aplicada no Japão, pela Pixela Corporation. Sua 
viabilidade é receber o sinal digital via satélite 
compatível com os sistemas ISDB-T, DVB-S/C por 
uma antena, porém, diferente dos set-top boxes 
convencionais, ele não se aplica somente às TV’s 
e sim a desktops, notebooks, dispositivos com 
plataforma IOS e portáteis. Para tal, ele não tem 
cabo de conexão e sim uma conexão sem fio. Ele 
visa decifrar a criptografia MULTI2 e transformar 
os vídeos no formato MPEG-2 para H.264 com 
poucas perdas, para ser enviado aos respectivos 
dispositivos. Para acesso indoor, a rede utilizada é o 
WiFi IEEE 802.11b/g, mas para uma comunicação 
externa, caso o utilizador queira acessá-lo a uma 
certa distância, as opções são por rede WiFi, 3G ou 
LTE, assistindo assim, a sua programação como se 
estivesse a poucos metros do receptor. A empresa, 
porém, não especifica qual é a distância limite que 
se deve ter para que a recepção seja de qualidade. 

Uma das pesquisas do laboratório da Fujitsu é um 
código enviado com determinada programação da 
emissora, no qual não afeta a qualidade do vídeo e 
nem do áudio. Esse código só é detectado quando 
o telespectador, tendo um aplicativo em seu celular, 
tirar uma foto com distância mais ou menos de dois 
metros do televisor. Ao tirar a foto aparece na tela do 
celular a mensagem correspondente ao código deci-
frado. Ele pode ser válido na compra de um produto 
com direito a determinada promoção ou premiar 
quem assiste ao programa, ou seja, as aplicações 
são inúmeras. Essa tecnologia está prevista para en-
trar no mercado somente em 2013.

Conforme já foi mencionado, há diversas pes-
quisas sendo realizadas para melhorar a recupe-

ração digital. Para tanto, foram mostradas duas 
instituições brasileiras de grande reconhecimento 
não só na área profissional como também no 
mundo acadêmico. Elas são o Inatel, Instituto 
Nacional de Telecomunicações, e a Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 

Com relação ao Inatel, o gerente de desenvol-
vimento de hardware, Marcelo Carneiro Paiva, 
apresentou na área da recuperação do sinal pes-
quisas com set-top box inicializadas com o siste-
ma europeu DVB-T e dando continuidade com o 
sistema ISDB-T

B
 com e sem canal de interativida-

de. Desenvolvem também estudos com o sistema 
SIRDAI (Sistema de Recepção com Diversidade 
de Antenas) para recepção de diversos sinais em 
um mesmo canal, no qual foi apresentada uma 
placa sintonizadora e repetidores de TV digital. 

Relacionado à Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie os testes na área de recepção digital são 
relacionados às interferências e aos parâmetros 
dos sinais nos sintonizadores. Na palestra reali-
zada pelo professor Gunnar Bedicks Junior em 
“Técnicas de Recepção do Sinal de TV Digital Ter-
restre”, foram citados os testes em sintonizadores 
can-tuner, circuitos discretos, e também o silion 
tuner, circuito integrado, onde se observou que 
os fabricantes estão muito além das especifica-
ções exigidas pela norma. Foi abordada também 
a importância de minimizar as interferências no 
canal. Assunto abordado com mais detalhes pelo 
professor Renato de Mendonça Maroja. 

Os canais 12 em VHF e 60 em UHF transmitidos por 
duas antenas em um dos prédios dentro da própria 
instituição são somente para uso experimental. Um 
dos testes realizados foi a recepção do sinal em di-
versos pontos de São Paulo, cuja avaliação foi ca-
racterizada por distâncias radiais em relação à torre. 

Nas medições obtidas foram avaliadas diversas 
interferências, uma que está em investigação 
é a interferência causada por sinais FM em 
sinais digitais. Uma das evidências que traz 
essa hipótese foi pelo fato de receber os sinais 
e aplicar diversos tipos de filtros, como trap de 
FM (mais simplificado), filtro rejeita-faixa de FM 
e filtro passa-altas. Em alguns casos as inter-
ferências continuaram mesmo usando o filtro 

rejeita-faixa, ao introduzir o filtro passa-alta 
elas deixaram de existir. 

No congresso, foram apresentados também testes 
de laboratório, tendo como objetivo avaliar os recep-
tores de televisão digital, tanto os comerciais, como 
set-top boxes e integrados, averiguando se eles es-
tão de acordo com as normas do Sistema Brasileiro 
de TV Digital - SBTVD. 

Esses estudos mostram que a TV está hoje a 
qualquer alcance. Colocar o telespectador em po-
sição ativa, onde as emissoras possam melhorar 
a qualidade, incluir e/ou retirar programações do 
ar de acordo com as críticas e sugestões destes, 
é mais que uma tendência, é questão de sobrevi-
vência no mercado. 

Os diversos sistemas de comunicação, tais 
como TV, internet, dispositivos móveis, compu-
tadores em geral estão convergindo para que 
trabalhem todos juntos. Por isso, terá que fazer 
uma avaliação de qual modelo se adequa a sua 
necessidade, para não levar o modelo errado 
para casa e se frustrar. Essa avaliação, no en-
tanto, não é tão fácil, pois há equipamentos com 
funções muito similares.  
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Este painel foi moderado pelo engenheiro Olim-
pio José Franco e aberto pelo palestrante Ro-
berto Franco que discorreu sobre o avanço do 

sistema ISDB no mundo. Após mostrar os membros 
do staff de radiodifusores, indústria de receptores, 
transmissores, softwares, universidades e centros de 
desenvolvimento, passou a demonstrar como está o 
sistema ISDB no Brasil. 

Existem atualmente aproximadamente 220 modelos 
de receptores de TVD, dos quais cerca  de 39 já es-
tão com o sistema de interatividade Ginga integrado. 
Em relação aos set-top box  referiu-se a Zapper com 
seis modelos, sendo dois com o Ginga também in-
tegrado. O sistema já está adotado pela maioria das 
emissoras brasileiras  - EBC, Globo, Gazeta, Record, 
Rede TV e SBT.

A EBC, a Gazeta, a Rede TV e o SBT têm inseridas 
em sua programação 24 horas diárias. A Rede 
Record quatro horas e a Rede Globo quatro horas 
e meia, totalizando 736 horas semanais e 3.156 
horas mensais de interatividade à disposição dos 
telespectadores.

Comentou-se sobre receptores de TVD para PC, re-
cepção de TV digital em celulares, receptores portá-
teis e receptores para veículos, todos já a disposição 
no mercado nacional. A produção de equipamen-
tos de vídeo e áudio no pólo industrial de Manaus 
analizado a partir do ano 2000, enquanto todos os 
outros produtos oscilaram para baixo em números 
de produção, os aparelhos de TV cresceram verti-
ginosamente, sendo o principal produto eletrônico 
fabricado na Zona Franca, e tudo leva a crer que 
com os eventos que deverão acontecer no Brasil nos 
próximos anos, a tendência é aumentar ainda mais.

Dos aparelhos de TV fabricados em 2007 no lança-
mento da TV digital, em cada 11 milhões fabricados 
apenas 10% era plasma ou LCD o restante era 
CRT e a partir de então houve uma inversão nes-
tes poucos anos passados, pois atualmente devido 
à migração para a TVD para cada 14 milhões de 
receptores fabricados menos de 10% são CRT e a 
tendência é o término deste tipo de receptor. Pois os 
aparelhos atuais recebem os dois sistemas analógi-
cos e digitais, presume-se que o pico de produção 
e vendas deverá acontecer entre o final de 2013 e 
durante 2014, devido aos eventos esportivos que 

acontecerão no Brasil. Também deverá haver outro 
avanço na produção, pois conforme as indicações o 
desligamento do sistema analógico deverá começar 
pelo Sudeste por volta de 2015. Prevê-se que até o 
final de 2015 o Brasil terá um total acumulado de 70 
milhões de unidades. 

Sobre a cobertura atual dos sinais de TV digital, da-
dos nos informam que o Sudeste tem 238 cidades 
cobertas, o Nordeste tem 54, o Sul tem 127 cidades 
o Norte e Centro Oeste têm cada uma 17 cidades 
com cobertura, totalizando 453 cidades recebendo o 
sinal digital. Possivelmente até a data desta matéria 
poderão existir mais cidades com este sinal, posto 
que este seja um avanço irreversível e relativamente 
rápido.

O ISBT-T Internacional foi constituído em 24 de 
agosto de 2010 para promover a harmonização das 
normas técnicas a fim de permitir que os países que 
adotassem este sistema de TV digital pudessem ter 
interoperabilidade em seu uso. Fazem parte do co-
mitê os países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Equador, Japão, Nicarágua, Paraguai, Peru, 
Uruguai e Venezuela. 

Estes países membros já tiveram diversos encontros 
para tratar de assuntos referentes ao sistema e ao 
andamento dos testes e implantações do sistema di-
gital sendo que o primeiro foi em setembro de 2009, 

em Lima, no Peru, e o mais recente em março de 
2012, na cidade de Quito, no Equador.
Entre os países que adotaram este sistema estão 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, 
Japão, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela. Em fase 
de testes ou implantação estão Angola, Filipinas, Su-
riname e Botsuana. 

O ISDB-T no Chile
O palestrante Roberto Plass comentou o estado atu-
al das transmissões da TVD no estado chileno. Ele 
apresentou o programa governamental para a TVD 
no Chile, os temas regulatórios e o atual andamento, 
as transmissões da TV digital hoje e sua cobertura. 
Falou sobre os receptores digitais que se comercia-
lizam para as diversas camadas populacionais do 
país, sobre a missão e os esforços realizados pela 
“Subsecretaria de Telecomunicaciones” para a ex-
pansão de TV digital terrestre, sobre a cooperação 
e o suporte técnico a pequenos radiodifusores regio-
nais e sobre o desenvolvimento de um Sistema de 
Alerta de Emergências e seus testes.

Objetivos do Programa Governamental
O programa TVD Chile tem a missão de implantar 
a televisão digital de recepção aberta, coordenando 
os envolvidos no processo e facilitando a introdução 
desta tecnologia pelo país, baseando-se em duas 
frentes principais: Apoio ao consumidor que visa 
apoiar e educar o consumidor na migração do siste-
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Desenvolvimento e Habilitações Técnicas
O projeto de desenvolvimento e habilitações técni-
cas regionais para pequenos e médios radiodifu-
sores tem como objetivo desenvolver as habilita-
ções técnicas de TV digital para os radiodifusores 
locais e ampliar a cobertura das transmissões de 
TVD para regiões fora da capital onde já operam 
as redes nacionais. O convênio de cooperação 
técnica, que acontece entre a SUBTEL e os ra-
diodifusores que participam do projeto, promove 
seminários sobre TVD em diversas universidades 
do país.

Este projeto contempla o empréstimo de equipa-
mentos de transmissores por um período de seis 
meses - equipamentos estes entregues dentro do 
acordo de cooperação com os governos do Brasil e 
do Japão. São equipamentos adquiridos pela Subse-
cretaria de Telecomunicaciones e por parte dos fa-
bricantes interessados em divulgar os seus produtos 
e colaborar no desenvolvimento da indústria local. A 
capacitação técnica é fornecida ao pessoal técnico e 
operador graças aos convênios com o Brasil e com 
o Japão.

A difusão da TVD à população foi realizada em dois 
chamados para o projeto em janeiro e junho de 
2012. Atualmente está em andamento um terceiro 
chamado para radiodifusores locais.

Temas Regulatórios: 
A lei da TV digital no Chile está atrasada em relação 
à implantação da transmissão terrestre devido a al-
guns temas que ainda não foram definidos, como 
por exemplo,
 prazos de concessão, qualidade e gratuidade dos 
conteúdos, subsídios do governo, etc.

Cidades com coberturas de sinal digital atualmente
Além dessas cidades outras receberão os sinais 
digitais até o final de 2012 e início de 2013: Los An-
des – San Felipe, La Serena – Coquimbo, Valparaiso, 
Osorno, Talca, Rancagua e Puerto Montt. As cidades 
citadas anteriormente também receberão mais ca-
nais de TVD, e muitos destes canais tiveram seus 
equipamentos subsidiados pela SUBTEL. 

E tecendo comentários sobre a aplicação do sistema 
de alarme de emergências, Roberto Plass agradeceu 
e deu por encerrada sua participação, no painel.

Concluindo podemos dizer que na América do 
Sul só a Colômbia e as Guianas não adotaram o 
ISDB-T, portanto isso é um incentivo para o setor 
industrial e ara o desenvolvimento de mais aplica-
ções para este sistema. 

dades. A projeção de vendas até o final de 2012 
é de mais de 2.000.000 de aparelhos com re-
cepção ISDB-T

B

Apoio ao desenvolvimento da indústria deste 
segmento
Os principais objetivos são facilitar o desenvolvi-
mento da implantação da TV digital aberta para 
retransmissores locais e aumentar a cobertura 
das transmissões de TV digital aberta para todas 
as regiões. Os objetivos secundários são apoiar 
aos canais de TV regionais no uso da nova tec-
nologia, comprovar os requisitos para a trans-
missão em formato HD (High Definition), testar a 
propagação do sinal digital sob as diversas con-
dições geográficas, climáticas e os parâmetros 
recomendados para a necessária transmissão, e 
apoiar a elaboração do plano de radiodifusão para 
a TV digital, mediante o estudo dos locais das co-
berturas dos sinais digitais, fazer testes também 
das funções de mobilidade, portabilidade e intera-
tividade que a norma ISDB-T

B
 oferece e, por fim, 

testar o funcionamento do sistema de alerta para 
emergências como uma funcionalidade opcional 
do modelo de TV digital (EWBS).

ma de TV analógica para o sistema de TV digital. Para 
dar apoio ao consumidor foi inserido criado um site 
que tira dúvidas e dá algumas diretrizes (web tvd. cl)

Os aparelhos receptores de TV digital e os decodifi-
cadores de TV recebem selo validado pela SUSTEL 
(Subsecretaria de Telecomunicaciones) certificando 
seu uso em recepção de sinais digitais. Ainda como 
apoio ao consumidor existe no mercado uma oferta 
de equipamentos para TVD: 282 modelos de televi-
sores, 20 modelos de decodificadores, dois modelos 
de telefones celulares com recepção de TVD, onze 
equipamentos portáteis diversos (sintonizadores USB 
para PC, GPS, TVs portáteis com tela pequena). Os 
preços médios de alguns destes equipamentos são: 
TV 32, U$D 328; TV 42, U$D 547; TV > 42, U$D 
949; Decodificadores, U$D 40. 

Houve uma evolução das vendas de televisores 
com decodificadores integrados. Em 2010 eram 
472.247 unidades (47% do total de TVs vendi-
das no Chile). Em 2011 o número passou para 
846.649 unidades (53% do total de TVs vendidas 
no Chile). Do início das transmissões da TVD até 
agosto de 2012 o montante é de 1.637.069 uni-
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Distribuição dos países e dos sistemas adotados.

Cidades com coberturas de sinal digital atualmente:

Santiago
El Mostrador
Mega
La Red
Chilevisión
TVN
Iquique 
Antofagasta 
Concepción 
Temuco Universidad 
Automona TV
Punta Arenas 

Canal 13
 
 
 
 
 
Iquique TV
Antofagasta TV
BioBio TV Canal 9 
 
TV Patagônia

1 HD 
 
 
 
 
 
1 HD – One Seg
 
1 HD – One Seg
1 HD – One Seg
 

1 SD – One Seg 
 
1 HD – One Seg
 
2 HD – One Seg
1HD
 
2 HD
 
 
1 HD – One Seg
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Por  Thiago Sapia

O serviço de televisão aberta no Brasil 
adota o sistema MFN (Multiple Fre-
quency Network). Este é uma rede de 

múltiplas frequências, ou seja, é uma rede 
de transmissores que operam em frequên-
cias diferentes a cada localidade, porém, 
que transmitem o mesmo conteúdo. Isso é 
feito, pois como a TV analógica é muito sen-
sível à interferências, devido a não obtenção 
de mecanismos para a correção de erros, a 
utilização de uma mesma frequência para a 
transmissão de um conteúdo único aumenta 
muito o problema de interferências. Entre-
tanto, o uso do sistema MFN não preserva o 
espectro eletromagnético, fazendo com que 
em áreas que possuem um espectro mais 
lotado, como em grandes centros urbanos, o 
problema de interferências seja ainda maior. 

Com a implantação da TV digital no país foi 
possível obter diversas melhorias tanto na 

transmissão, quanto na recepção dos ca-
nais.  Sobre o aspecto da recepção, é pos-
sível disponibilizar a população uma melhor 
qualidade de imagem e áudio, interatividade, 
canais auxiliares de áudio, legendas e outras 
informações. Já sobre o aspecto de transmis-
são, com a utilização do sistema SFN (Sin-
gle Frequency Network) é possível com que 
o espectro seja melhor aproveitado, além de 
algumas outras vantagens que serão citadas. 

O sistema SFN trabalha em uma única 
frequência, fazendo com que uma rede 
possa transmitir um mesmo conteúdo em 
uma mesma frequência e em diferentes 
localidades. Mas isso só é possível devido 
à robustez da TV digital, afinal, os proble-
mas de interferência continuam existindo, 
porém, como toda a rede está sincroniza-
da, ela é projetada para que a diferença de 
tempo de cada sinal tenha um limite bem 

definido ao che-
gar ao seu des-
tino (Intervalo de 
Guarda), fazendo 
com que quando 
o sinal mais fraco 
cair dentro do in-
tervalo de guarda 
não haja interfe-
rências devido a 
canais na mes-
ma frequência. 
Além disso, com 
o sistema SFN 
é possível obter 
uma grande área 
de cobertura com 
uma potência me-
nor se comparada 
com a potência 
utilizada em uma 
rede MFN. Outra 
vantagem muito 
interessante é 
que a recepção 
para aparelhos 
móveis, como 
celulares e televi-

sões portáteis, é facilitada devido as modu-
lações mais robustas. 

Como foi dito pela engenheira Carolina Duca, 
no painel “TVD: Interiorização”, do Congres-
so da SET, para montar uma rede em SFN 
são necessários dois tipos de sincronização: 
temporal (1 pps ) e de frequência (10 MHz), 
e quanto mais precisos forem esses sinais 
de sincronização, melhor será o resulta-
do da cobertura do sinal de radiodifusão.  

Os dois tipos de sincronização citados an-
teriormente, 1 pps e 10 MHz, são obtidos 
através do GPS (Global Positioning System). 
O sinal de 1pps (1 pulso por segundo) per-
mite que o sistema fique sincronizado no 
tempo, ou seja, todos os transmissores li-
gados em uma rede trabalham enviando 
informações ao mesmo tempo. Já o sinal 
de 10 Mhz deixa os transmissores de uma 
rede trabalhem em uma mesma frequência. 

Na imagem a seguir, a qual foi apresentada 
no “Seminário Internacional ISDB: No Brasil e 
em outros países”, pelo professor Dr. Cristi-
nano Akamine (Universidade Presbiteriana 
Mackenzie), é possível ver a montagem de 
uma rede SFN e entender melhor como é o 
funcionamento do sincronismo temporal e 
de frequência. Pode-se ver claramente que 
com o sinal de 1 pps as informações que 
chegam no excitador ISDB-T são transmiti-
das simultaneamente. Além disso, também 
é possível observar que os 10 MHz man-
tém todo o sistema na mesma frequência. 

Pode-se concluir então, que uma rede SFN é mui-
to mais vantajosa do que uma rede MFN, pois é 
possível deixar o espectro de radiodifusão mais or-
ganizado, fazendo com que problemas com interfe-
rências sejam diminuídos. Além disso, com menos 
potência do que uma rede em MFN, uma área 
maior consegue ser coberta. Outra vantagem é o 
aprimoramento da recepção de aparelhos móveis.

MFN X SFN

COBERTURA CONGRESSO SET 2012
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Objetivo SOA
O objetivo do SOA, que pode ser traduzi-
do como arquitetura orientada a serviços, 
é tornar mais fácil crescer e agregar no-
vos serviços. A adição de novos produtos 
e serviços é indispensável para acompa-
nhar o desenvolvimento tecnológico de 
uma empresa ou de um setor, mas mui-
tas vezes é difícil de implementá-los de 
forma eficiente. 

Por exemplo, no mundo “broadcast” muitas 
vezes necessitamos adicionar novos recursos 
a um projeto original e dependendo da situa-
ção nem sempre conseguimos executar de 
forma eficaz, sem traumas, porque em geral 
os novos recursos devem trabalhar com ele-
mentos que não são expansíveis, ou que não 
possuem soluções de integração.

A Arquitetura Orientada a Serviços é ba-
seada em componentes que funcionam 
perfeitamente entre si. Por exemplo, uma 
empresa vende computadores através de 
uma loja online e depois de alguns meses 
de sucesso de vendas a empresa decide 
adicionar um departamento de softwares. 
Um componente “SOA” convenientemente 
acrescenta uma nova secção para o se-
tor de softwares. A empresa, então, quer 
adicionar novas opções de entrega, um 
componente de transporte “SOA” faz a adi-
ção das novas opções de entrega tão fácil 
quanto verificar em um painel de controle 
administrativo. 

Inicialmente, a empresa só oferecia suporte 
de correio electrônico, mas depois decide 
que a adição de suporte por telefone seria 
benéfica. O componente de apoio de telefo-
ne permite que os representantes de telefone 
procurem os pedidos dos clientes da mesma 
forma que os especialistas de e-mail.

Basicamente, “SOA” torna possível adicionar 
novos recursos e serviços sem precisar  criá-
-los a partir do zero. Em vez disso, eles podem 
ser adicionados ou modificados conforme a 
necessidade, tornando simples e eficiente a 
expansão de um sistema.

Sinergia SOA;
Ambos os líderes de negócios e técnicos são 
igualmente interessados em SOA, porque 
possibilita alcançar um melhor alinhamento 
entre negócios e TI,  permitindo mais flexi-
bilidade na infraestrutura de TI simplificando 
a implementação de integração. SOA é uma 
ponte que cria uma relação simbiótica e si-
nérgica entre esses dois mundos, visando 
um resultado equilibrado entre o interesse do 
cliente e a tecnologia da informação. 

Cenário de Sistemas;
A arquitetura corporativa e soluções broad-
cast de TI é frequentemente visto como uma 
coleção de aplicativos. Concepção, desenvol-
vimento, melhorias e manutenção de siste-
mas de software giram em torno de aplica-
ções. Essa sistemática leva a criação de silos 
separados dentro da arquitetura da emissora, 

resultando em caros e inflexíveis sistemas de 
TI. 

Cada aplicativo é construído para uma úni-
ca finalidade com suas próprias coleções de 
dados e para um único conjunto de usuários. 
Como resultado implementa-se apenas um 
subconjunto das funções, utilizando e produ-
zindo apenas um subconjunto dos dados e, 
normalmente, sem preocupações com outro 
processamento dentro da própria corporação. 
Estes silos podemos definir como ilhas de da-
dos e ilhas de automação.

Ilhas de dados
Neste caso, cada um tem seu próprio signifi-
cado ou definição de objetos da corporação. 
Por exemplo, enquanto que em uma aplica-
ção o objeto “local”, define a localização de 
forma genérica, em outro aplicativo o mesmo 
campo também inclui a localização geográfi-
ca com referência em um programa de mapa, 
ou se um campo por exemplo “descrição” tem 
o mesmo significado em duas aplicações, 
uma delas pode defini-lo por um conjunto de 
linhas e outro trata como, descrição, palavras 
chaves e link com descrição na internet. Em 
nenhum desses casos é fornecido um quadro 
completo e definitivo desses dados, criando 
assim problemas de integridade.

Ilhas de automação
Cada ilha de automação concentra-se em um 
conjunto limitado de atividades dentro do sis-
tema. Por exemplo, a aplicação de ingestão 

Comparação entre as facilidades Cenário tradicional
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de áudio e vídeo se preocupa somente com 
o nome da pauta, sem considerar o papel e o 
lugar dessas atividades em todo o processo, 
a consequência dessa descontinuidade recai 
sob o usuário que necessita de todas as in-
formações  para realizar seu trabalho, im-
pactando negativamente na produtividade, 
assim como a duplicação entre os proces-
sos em diferentes ilhas de automação.

Os efeitos das ilhas de dados e automação 
são invisíveis ao nível da aplicação indivi-
dual. No entanto, podem causar problemas 
significativos no nível geral, a redundância 
de dados de negócios entre as ilhas de da-
dos cria imprecisão de dados do sistema, 
mesmo quando uma sincronização periódi-
ca ocorre, os dados são muitas vezes con-
traditórios e difíceis de conciliar. Como as 
aplicações são independentes evoluem de 
forma independente aumentando a com-
plexidade do problema. 

Esse tipo de fluxo cria um organismo que 
cresce de forma exponencial aumentan-
do significativamente a dificuldade da 
gerência, gerando custos altos em de-
corrência das inúmeras dificuldades que 
esse fluxo cria.

O problema consiste em tentar coesão 
entre dados e rotinas de aplicativos que 
nunca foram projetados para trabalhar em 
conjunto. A maior parte do tempo gasto 
neste sistema é um esforço em harmoni-
zar os dados desses aplicativos que muitas 
vezes concorrem um contra o outro. A solu-
ção para todo esse sistema complexo e de 
difícil gerência é a adoção da Arquitetura 
Orientada a Serviços. 

“SOA é uma abordagem arquitetural cor-

porativa que permite a criação de servi-
ços de negócio interoperáveis que podem 
facilmente ser reutilizados e comparti-
lhados entre aplicações e coporações.” 
Gartner Group

SOA no broadcast
Pensando no conceito “SOA” em um am-
biente de televisão, diria que a abrangência 
seria em todas as entregas da emissora, 
já que TI (tecnologia da informação) esta 
presente na grande maioria dos processos, 
desde a captação de conteúdos até a ges-
tão de informações de transmissão digital 
por exemplo. 

Mas quero focar em soluções que ultima-
mente têm chamado atenção e com certeza 
é uma das áreas que tem mais desenvol-
vido dentro do ambiente “broadcast”, me 
refiro ao MAM (Media Asset Manager) que 
são processos que envolvem tarefas como: 
ingestão de conteúdos, edição, finalização, 
exibição, conservação e inserção de meta-
dados de arquivos digitais.

O conceito SOA esta cada vez mais presen-
te nessa área e fornecedores, tais como: 
Avid, GrassValley, Harris e Sony estão ofe-
recendo soluções baseadas em Arquitetura 
Orientada a Serviços.  Acredito ser conse-
quência das facilidades que a arquitetura 
proporciona, tais como: facilidade de inte-
gração, flexibilidade, adaptabilidade e inte-
roperabilidade.

As soluções não são apenas nichos, ilhas 
ou setores e sim grandes sistemas que 
atendem de forma eficaz o todo ou grande 
parte do processo de Media Asset Manager, 
junto com a flexibilidade de abarcar futura-
mente novas possibilidades. 

Esses sistemas levam em consideração os 
complexos fluxos de trabalho baseados em 
arquivo digital, a dificuldade aumenta pois 
essa tecnologia deve atender o acesso de 
inúmeros clientes a grandes quantidades 
de dados, levando em consideração a ne-
cessidade de políticas de acesso em seto-
res específicos do sistema.

A Arquitetura Orientada a Serviço atende 
usuários individuais em tarefas específicas 
dentro de um processo, assim como a visão 
geral do andamento do processo a usuários 
específicos em todo ciclo de vida de cria-
ção de conteúdo e distribuição através de 
uma interface gráfica, isto é, capacidade de 
monitorar o progresso.

Conclusão
Representa uma arquitetura de mídia cen-
trada que oferece uma experiência ao usu-
ário de alta performance e personalizável, 
bem como uma base adaptável e facilmen-
te capaz de expandir para aplicações novas 
e já existentes e fluxos de trabalho, tanto 
imediatamente como no futuro. Facilita e 
agiliza os fluxos de trabalho, concedendo 
acesso aos ativos de qualquer estação de 
trabalho. Uma abordagem SOA pode pro-
porcionar uma solução eficaz para proble-
mas atuais e futuros, no que diz respeito 
aos complexos fluxos de arquivos digitais.

Referências
Do site da empresa IBM http://www.ibm.
com/developerworks/architecture/library/
ar-soastyle/
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O RÁDIO DIGITAL EM DEBATE

A sessão destinada ao rádio digital no Con-
gresso SET 2012, coordenada por Marco 
Túlio Nascimento (Sistema Globo de Rádio), 

rendeu um acalorado e produtivo debate. No ano 
no qual o governo federal tem dado fortes indícios 
que decidirá por um modelo de digitalização a ser 
implementado no país, os representantes brasilei-
ros dos sistemas High Definiton Radio (HD Radio) 
e Digital Radio Mondiale (DRM), expuseram suas 
propostas de maneira mais contrastante e incisiva 
em relação a eventos anteriores.

Atualizações técnicas
A primeira parte dos debates foi dedicada às atu-
alizações técnicas. Cristiano Barbieri, da Harris 
Corporation, apresentou a evolução observada na 
infraestrutura de transmissão, dividida em 4 gera-
ções. A chamada primeira geração de transmisso-
res digitais iniciou em 1998 com um excitador que 
trabalhava apenas com um único canal digital e 
compressão AAC, sem SBR. 

A segunda geração, ocorrida em 2001, já dispu-
nha de um excitador baseado em software, mais 
robusto e estável, tornando-se o “carro chefe” para 
definição dos padrões digitais HD Radio, conforme 
descreveu Barbieri. Em 2002 a Harris passou a 
oferecer comercialmente a multiplexação de ser-
viços para multicast e em 2003 o seu importer 
para áudios suplementares, viabilizando os canais 
adicionais de áudio e serviços de dados. 

Já na terceira geração, toda compressão de áudio, 
dados e multiplexação passaram a ser controlados 
do estúdio, enviando o fluxo de sinal para o site 
de transmissão. Na quarta geração o destaque foi 
no aspecto de RF, com transmissores trabalhando 
com a redução do fator de crista (melhorando a efi-
ciência dos amplificadores de potência), a geração 
das bandas laterais assimétricas e cálculo do MER 
interno para melhoria na modulação. 

Scott Martin, da Electronics Research (ERI), tratou 
de novas formas de combinações entre antenas, 
transmissores e filtros para aumentar o sinal digital. 
O engenheiro considerou a combinação entre an-
tenas como sendo a mais simples, obtendo 45 dB 
de isolação entre sinais analógico e digital com uso 
de diferentes polarizações circulares (RHCP para 

analógico e LHCP para digital). Foram apresenta-
das duas modalidades de combinações: a “Side 
Mounted Dual Input” e “Dual Input Panel Array”.

Ambas experiências descritas por Scott Martin 
e Cristiano Barbieri foram balizadas em esta-
ções que trabalharam em HD Radio, no entanto 
Barbieri frisou que a Harris “não defende um ou 
outro modelo”.

HD Radio – High Definition Radio
A segunda parte da sessão, destinada aos repre-
sentantes dos modelos de digitalização, foi iniciada 
por Cassiano Rodrigues, da empresa brasileira Tel-
lHD, em defesa do sistema HD Radio. 

Para Cassiano “o mercado de radiodifusão não 
pode esperar o desenvolvimento de uma nova 
tecnologia nacional, o rádio está perdendo espaço 
para novas mídias (...) por isso a solução está em 
buscar a tecnologia mais avançada”. A escolha 
pelo HD se daria por ser “o sistema mais robusto, 
com viabilidade comercial consagrada, com políti-
ca de continuidade, com 400 milhões de dólares 
investidos no desenvolvimento da tecnologia, com 
baixo custo de transmissores e experiência na im-
plementação comercial do modelo”.

Para relevar o aspecto comercial da implementa-
ção tecnológica, o representante citou o exemplo 
do Canadá, que tinha implementado uma “tecno-
logia muito boa” (DAB), mas que a abandonou pois 
“não soube como a viabilizar comercialmente”.

Segundo Cassiano, 32 emissoras já estão com o 
sistema instalado no Brasil, assim o objetivo da Tel-
lHD é: “continuar a desenvolver e adaptar o HD para 
a realidade brasileira, difundir a tecnologia para ou-
tros países, apoiar a indústria brasileira, incentivar 
a transição tecnológica nas emissoras e criar par-
cerias”. Foi ainda destacada a disponibilização de 
transmissores de baixo custo e a importância do 
trabalho com receptores não convencionais (como 
instalados em celulares), aumentando a penetra-
ção do meio. 

Sobre os royalties, o representante comentou: “A 
TellHD não vai cobrar nenhuma taxa. O modelo de 
negócio é o mesmo que qualquer outro provedor 

de tecnologia digital. Temos custos, que serão 
pagos pela produção em escala. Hoje um recep-
tor digital já é mais barato que um analógico nos 
Estados Unidos (...) Quem ganha com isso? O con-
sumidor, a radiodifusão, o mercado de serviços e 
conteúdos, indústria brasileira, as universidades, os 
centros de pesquisa”.

Cassiano indicou que a parceria da TellHD com 
iBiquity, empresa estadunidense detentora da 
tecnologia HD Radio, permitirá aos brasileiros 
desenvolver “novas parcerias e criar novas fun-
cionalidades ao modelo”.

DRM – Digital Radio Mondiale
O engenheiro Carlos Acciari, da Rádio França 
Internacional, falou em defesa do sistema DRM. 
Para Carlos o DRM “não é de um país, mas de 
um grupo de pessoas e empresas que defen-
dem uma norma de digitalização global, aberta e 
pública de digitalização de todo espectro eletro-
magnético, uma norma que trabalha com todas 
as faixas de radiodifusão”.

No VHF, onde o sistema é conhecido como DRM+, 
o representante comentou que o DRM permite 4 
conteúdos com 100 kHz de banda, especialmen-
te na futura faixa estendida eFM (76 a 88 MHz), 
“permitindo 120 canais full digital, perfazendo 480 
serviços”. Para ele o planejamento da multicanali-
zação é uma alternativa para a “falta de canais e 
redução das interferências”.

Sobre o oferecimento de serviços multimídia, 
Carlos destacou as mensagens de texto, jour-
naline, slide show, EPG, mensagens TPEG/TMC, 
surrounding e mesmo uma nova aplicação em 
estudo: vídeo de baixa definição para funções 
educacionais (Diveemo). 

O representante também associou o oferecimento 
de mensagens emergenciais a operação multifai-
xas, considerando o sistema “o único que pode 
responder a todos os tipos de emergência” traba-
lhando nas Ondas Médias, Ondas Tropicais, Ondas 
Curtas e VHF (FM).

Carlos comentou que é “muito importante a pers-
pectiva das Ondas Curtas, a emissão para popula-
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ções isoladas. O Brasil precisa manter estas formas 
de comunicação pois, não podemos nos esquecer 
desta população, eles também fazem parte do fu-
turo. A tecnologia deve apresentar novas perspec-
tiva para todos”.

Sobre os royalties, Carlos disse que “DRM é uma 
organização sem fins lucrativos cuja função é a 
aprovação da norma. O consórcio não está li-
gado a royalties, os custos das empresas estão 
absolutamente disponíveis para qualquer em-
presa que desejar implementar seus produtos 
finais no Brasil”.

Por fim ele comentou que mercados externos, 
possíveis destinos para exportadores brasileiros, 
emergentes como Rússia e Índia, adotaram o 
DRM, sendo que este último já encomendou 72 
transmissores, sendo um de 1000 kW (1 MW) 
em OM. Carlos disse que no Brasil todos os tes-
tes foram feitos dentro das normas e exigências 
do governo federal e que o DRM é adaptável às 
exigências do Brasil.

Integração com TV Digital
Rafael Diniz, do Instituto de Pesquisas Eldorado, 
também defendeu o DRM no aspecto da eletrô-
nica digital e middleware convergente. Para ele 
o fato do DRM trabalhar com o AAC-HE, já utili-

zado no one seg e full seg, permite uma maior 
economia ao fabricante brasileiro, além de inte-
grar as mesmas plataformas de decodificação 
para a TV e o rádio digital. Segundo Rafael isso 
contrasta com codec utilizado no HD Radio, en-
tendido como “segredo industrial”. 

Rafael também citou que os chipsets HD Radio 
são os mesmos que o DRM, porém sendo o últi-
mo “mais barato pois seus royalties são referentes 
apenas ao estágio final da produção, enquanto 
para o HD são pagos royalties em todas as etapas 
de fabricação”.

O representante observou a possibilidade de “uma 
única plataforma de interoperabilidade com chipset 
aplicável à TV digital e o DRM, incorporando os ele-
mentos como o Ginga sobre o DRM”, possibilitan-
do num único equipamento, operações integradas 
ISDB-T proposto no SBTVD e o DRM.

Para Rafael, o “HD depende apenas de uma em-
presa”, enquanto o “DRM é uma norma. Se você 
não quiser determinado aplicativo oferecido, você 
pode ler a norma e escrever seu produto, o que não 
acontece no HD”.

Por fim o representante comentou que o DRM 
já está dentro das universidades por ser um 

sistema aberto e que o governo do Equador 
utilizará transmissores recentemente desen-
volvidos no Brasil em DRM para realizar tes-
tes naquele país, como exemplo de mercados 
abertos junto com esta tecnologia. 

Debates
A parte final do fórum foi dedicada a debates, 
espaço aproveitado por representantes da AESP 
e da ABERT. Alfio Rosin, da consultoria Sulrádio, 
apresentou uma pesquisa baseada em dados 
da FCC, mostrando que 87% das emissoras es-
tadunidenses ainda não aderiram ao HD Radio, 
questionando a viabilidade do sistema. O enge-
nheiro comentou que apenas 289 estações AM 
e 1710 FM estavam licenciadas para emissão 
HD num universo de mais de 6000 estações AM 
e mais de 7400 FM: “se seguirmos o mesmo 
ritmo de implementação dos Estados Unidos, le-
vará mais de 2500 anos para o AM e 102 anos 
para o FM se digitalizarem”. Cassiano Rodrigues 
comentou que a crise econômica dos EUA se re-
flete nesses números e que “vamos implemen-
tar este modelo mais rapidamente que outros 
países. Temos mais cultura de rádio”.
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CONGRESSO SET ABRE ESPAÇO PARA 
DEBATER QUESTÕES RELAGULATÓRIAS

O painel “Encontro com Minicom e Ana-
tel”, mediado pela engenheira Tere-
za Mondino, visou debater as novas 

questões regulatórias e o tratamento dos pro-
cessos nos dois órgãos. Participaram do en-
contro o diretor de engenharia da RPCTV, Ivan 
Miranda, os representantes do Ministério das 
Comunicações, Patricia Ávila e William Ivo, o 
superintendente de serviços de comunicação 
de massa, Marconi Maya, e o engenheiro He-
lio Godoy, ambos da Anatel. 

A diretora do departamento de Outorga de Ser-
viços de Comunicação, Patricia Ávila, destacou 
as alterações realizadas nos regulamentos de 
modo a agilizar e uniformizar os procedimentos 
de outorga e aprovação de locais e licenciamen-
to das estações.

No Regulamento do Serviço de Radiodifusão e 
RTV/RpTV, a emissão do Decreto n° 7.670 de 
2012, tornou mais rigoroso o processo de ou-
torga dos serviços de radiodifusão, aumentando 
a comprovação da capacidade de investimento 
da entidade e com a exigência do pagamento 
integral da outorga antes da sua ratificação pelo 
Congresso Nacional. O Decreto 7.776 de 2012 
uniformiza os procedimentos do Regulamento 
do Serviço de Radiodifusão com o Regulamento 
de RTV e RpTV quanto a autorização provisória 
para funcionamento da estação, que passa a ser 
após a publicação pela Anatel do Ato de Uso de 
Radiofrequência (as entidades que já têm pu-

blicado o Ato de Uso de Radiofrequência estão 
enquadradas neste procedimento),  e quanto ao 
pedido de licenciamento definitivo da estação, 
a entidade passa ser obrigada a apresentar o 
respectivo Laudo de Vistoria, assinado por enge-
nheiro habilitado, no prazo de 12 meses após a 
publicação do Ato de Uso de RF, caso a entidade 
não envie o laudo de vistoria, as transmissões 
devem ser interrompidas até a emissão da licen-
ça definitiva.

Com relação à portaria de aprovação de lo-
cal e utilização de equipamentos, o Decreto 
7.670/2012 e a Portaria n° 86/2012, autoriza o 
funcionamento em caráter provisório as entida-
des que possuírem cumulativamente o Decreto 
Legislativo publicado, o Contrato de Concessão 
ou Permissão e a Portaria de Aprovação de Lo-
cal e Equipamentos, tornando a aprovação do 
projeto de instalação como fase final do proces-
so de seleção, antes da outorga do serviço. O 
Decreto n° 7.776/2012 uniformiza o processo 
de outorga para Rádio, TV e RTV e fixa a apre-
sentação do projeto de instalação em até quatro 
meses após a declaração do ganhador da outor-
ga. Destaca-se ainda a isenção do pagamento 
da publicação da aprovação de local e equipa-
mentos conforme portaria n° 301/2012.

O quadro a seguir resume o processo de outor-
ga antigo e o atual.

O processo de outorga antigo tinha alguns pro-

blemas que o atual soluciona como o envio do 
processo ao Congresso Nacional antes da assi-
natura do contrato e a emissão da portaria de 
aprovação de local e equipamentos pelo Minis-
tério das Comunicações, além do parcelamento 
do pagamento pela outorga, terminando com as 
idas e vindas do processo entre o Minicom e o 
Congresso Nacional. 

O Acordo de Cooperação Técnica n° 02/2012, 
publicado no Diário Oficial da União em 
29/06/2012 e disponível no site do Minicom, 
realizado entre o Minicom e Anatel, alterou a 
competência da aprovação das instalações da 
estação, conforme indicado no quadro a seguir:

Ou seja, se a alteração das características 
técnicas for solicitada na fase 1, serviço ou-
torgado mas não emitido a Portaria de Apro-
vação de Local e Equipamentos e o Ato de 
Uso de Radiofrequência(RF), a execução será 
do MC, se for solicitada na fase 2, já emitido o 
Ato de Uso de RF e/ou instalação a execução 
será da ANATEL.

A relação de documentos necessários para 
instrução do requerimento de consignação de 
canal digital foi reduzida para apresentação 
somente da certidão negativa de débito com a 
seguridade social. A condição necessária para a 
consignação se resume a publicação da outorga 
no Diário Oficial da União.

Os prazos ainda em aberto para requerimento 
de consignação de canal digital, visando o pare-
amento do canal analógico são:
Até 21/12/2012 para as retransmissoras primá-
rias licencias;
Até 30/06/2013 para geradoras e retransmis-
soras primárias que até 05.04.2010 não tinha 
sido instaladas.
Para estações Retransmissoras Secundárias 
que até 05.04.2010 tinham autorização ou per-
missão para a execução do serviço, a Anatal irá 
fazer a análise de viabilidade técnica para inclu-
são do canal digital no PBTVD (Plano Básico de 
Televisão Digital) a ser pareado ao canal analó-
gico em operação.

Resumo do Processo de Outorga antigo e o atual



De acordo com o procedimento anterior a enti-
dade teria que apresentar o projeto de viabilida-
de técnica do canal digital até 31/12/2012.

O Acordo de Cooperação Técnica n° 
02/2012 estabelece para os Serviços de 
Radiodifusão a seguinte distribuição quanto 
ao tipo de fiscalização:

A portaria MC n° 562/2011 atualiza o valor má-
ximo da multa a ser aplicada aos serviços de 
radiodifusão para R$ 76.155,21, estabelecendo 
juros e multa para o pagamento em atraso.

Questões Regulatórias
O Superintendente de Serviços de Comunicação 
de Massa da Anatel, Marconi Maya, fez uma 
breve apresentação sobre as questões regulató-
rias e o tratamento de processos na Anatel.

A administração dos Planos Básicos dos Servi-
ços de Radiodifusão (TV / TVD /FM / AM / OC 
e OT) e do Plano Básico de RTV e RTVD é de 
responsabilidade da Anatel.

Os Decretos nos 7.670/2012 (Serviços de Ra-
diodifusão) e 7.776/2012 (RTV e RTVD) deter-
minam que os estudos de viabilidade técnica, 
visando a inclusão de canal nos seus respec-

tivos planos básicos, serão elaborados exclusi-
vamente pela Anatel, mediante solicitação do 
Ministério das Comunicações, portanto, não 
cabe a apresentação de estudo de viabilidade 
para a inclusão de canal em Planos Básicos pe-
las entidades. 

O quadro a seguir resume as atividades do Mini-
com e Anatel, quando da solicitação de um novo 
Serviço de Radiodifusão ou de Retransmissão 
de Televisão, caso exista ou não canal disponível 

no respectivo plano básico.

Quanto à alteração das características técnicas 
dos canais constantes dos planos básicos, o 
projeto de viabilidade técnica poderá ser apre-
sentado diretamente à Anatel, desde que não 
envolvam promoção de classe ou modificação 
do grupo de enquadramento, neste caso o pro-
jeto de viabilidade deverá atender o disposto na 
Portaria n° 275/2010, publicada no DOU de 
31.03.2010, dando entrada no Minicom para 

COBERTURA CONGRESSO SET 2012

Acordo de Cooperação Técnica 

Distribuições quanto ao tipo de fiscalização para serviços de Radiodifusão. 
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análise e posterior encaminhamento a Anatel 
para apreciação.

A Anatel está prevendo para o segundo semes-
tre de 2012 a publicação de consulta pública de 
alteração do Regulamento Técnico para Presta-
ção dos Serviços de TV e RTV, incluindo novos 
termos, símbolos e referências, como reuso de 
canal, alteração da sistemática de análise de 
viabilidade técnica, permitindo uso de mancha 
de cobertura, adaptações decorrentes da utiliza-
ção exclusiva da Recomendação ITU-R P.1546, 
entre outras alterações a serem propostas.

Sobre o Acordo de Cooperação Técnica n° 
02/2012, o superintendente destacou:

O objetivo é disciplinar a atuação da Anatel, me-
diante delegação do Minicom, quanto aos atos 
necessários à análise de processos técnicos de 
engenharia nos procedimentos de pós outorga 
dos serviços de radiodifusão, seus ancilares e 
auxiliares, somente dos processos cuja portaria 
de local e equipamentos já tenha sido aprovada 
pelo Minicom.

A Anatel poderá atuar com vistas à instrução e 
decisão nos seguintes assuntos:
• Licenciamento das estações;
• Alteração de local de instalação das estações;
• Alteração de frequência ou canal de 

operação;
• Alteração de características técnicas;
• Mudança de transmissor e/ou sistema 

irradiante;
• Alteração do local do estúdio;
• Enquadramento em novas características 

de plano básico;
• Aumento de potência;

• Mudança de classe.

A Anatel poderá se valer de todos os poderes 
inerentes ao exercício das competências dele-
gadas, em especial:

• Receber solicitações e instaurar, instruir e 
decidir sobre processos técnicos de enge-
nharia atinentes à fase de pós outorga;

• Demandar às entidades a apresentação 
de documentos e informações comple-
mentares;

• Emitir licenças e outros atos referentes à 
conclusão dos processos;

• Publicar no DOU os atos emitidos, quando 
houver previsão legal nesse sentido;

• Indeferir requerimentos formulados pelas 
solicitantes, quando tecnicamente inviáveis 
ou contrários ao disposto na legislação ou 
regulamento em vigor;

• Elaborar informe, em caso de interposição 
de recurso, para posterior decisão pelo 
Minicom.

O Acordo confere ainda à Anatel a competência 
para alterar os procedimentos operacionais que 
visem aperfeiçoar a análise de processos técni-
cos de engenharia.

Encontram-se em implantação os seguintes 
procedimentos:

• Impressão da licença, as entidades poderão 
acessar o Sistema (SRD), imprimir o boleto 
relativo à TFI e após o seu pagamento impri-
mir a respectiva licença de funcionamento;

• Auto cadastramento das características téc-
nicas permitirá acesso a um cadastro pro-

visório no qual poderão ser cadastradas as 
características técnicas pretendidas.

Após as apresentações a sessão foi aberta à 
plateia para perguntas para esclarecer dúvidas, 
das quais destaco as seguintes:

Toda a documentação incluída nos processos 
enviados ao Minicom ou a Anatel tem que ser 
original ou cópia autenticada, caso contrário tem 
que levar o original ao órgão onde se encontra 
o processo para que um funcionário “de fé” na 
validação do documento.

A Portaria n° 366/2012 em seu art. 40, estabe-
lece que a executante do serviço de RTV, pode 
substituir a geradora cedente de sua progra-
mação, sem a anuência previa do Minicom. A 
entidade terá que comunicar ao Minicom a alte-
ração, no prazo máximo de 30 dias, mediante a 
apresentação da declaração de concordância da 
nova cedente da programação, conforme mode-
lo constante do Anexo VII, da referida portaria. 
Ressalta-se que não serão permitidas as altera-
ções para os casos em que a programação bá-
sica já esteja sendo retransmitida na localidade.

Foi questionado o motivo pelo qual o n Mini-
com não aceita que as entidades viabilizem os 
canais para inclusão no plano básico, uma vez 
que as emissoras têm melhores condições para 
otimizar o canal a ser incluído de acordo com 
as suas necessidades de cobertura, inclusive 
propondo limitações a este canal e que a Anatel 
não teria como considerar estas necessidades.

Em resposta foi informado que devido ao edital 
de geradoras terem um preço mínimo de acordo 
com a classe do canal a ser outorgado e local 
de instalação, e que o estudo para fixação des-
tes valores ainda não foi finalizado, o Tribunal de 
Contas da União solicitou que não seja autori-
zado nenhum aumento de potência (alteração 
da classe) inclusive de estação retransmissora 
apesar da outorga de RTV não ser paga. Outro 
motivo é para que nenhuma entidade se sinta no 
direito de ter preferência sobre o canal viabiliza-
do por ela e incluído no plano básico.

Quanto as curvas a serem utilizadas para cálculo 
de intensidade de campo de cobertura dos ca-
nais analógicos, permanece as curvas E(50,50) 
da Resolução n° 284/2001 e para a cobertura 
dos canais digitais as curvas da Recomenda-
ção ITU-R P.1546, constantes da Resolução n° 
398/2005.
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Francisco é Engenheiro de Projeto e Implantação 
TV Cultura . E-mail: projetos@tvcultura .com .br
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Seminário Internacional sobre o ISDB no Congresso SET 2012
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TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES 
ALAVANCADAS PELA TV DIGITAL
OS AVANÇOS DO ISDB, DA INTERATIVIDADE E DO CONTEÚDO TRANSMÍDIA
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Por José Carlos Aronchi

O Seminário Internacional sobre o ISDB, mo-
derado por Olímpio Franco (SET - Olympic 
Eng - Fórum SBTVD), mais uma vez apon-

tou avanços e adequações técnicas que con-
firmam o acerto na escolha desse padrão de TV 
digital pelo Brasil.

O histórico do ISDB-T no Brasil, apresentado por 
Roberto Franco (SET - Fórum SBTVD – SBT), res-
saltou o compromisso da equipe técnica que com-
põem o comitê do ISDB-T Internacional, constituído 
em 2010, com uma tecnologia de preço justo e 
acessível. O mercado brasileiro prevê para 2015, 
mais de 70 milhões de unidades. Atualmente, já 
são transmitidas cerca de 105 horas por dia de 
programas interativos através de 4 canais com 24h 
de interatividade.

O padrão ISDB-T não se limita a transmissão de 
entretenimento e informação pela televisão. Outros 
usos já foram testados e Roberto Plass Gertsmann, 
subsecretario de telecomunicações do Chile, res-
saltou outra funcionalidade estratégica para a se-
gurança do país. Aponta como importante a apli-
cação no sistema de alerta de emergência para os 
abalos sísmicos sofridos no território chileno. 

A hora dos set-top box
Flávio Lenz, do Ministério das Comunicações, 
apontou as fases do switch-off nos Estados Uni-
dos, em 2009, lembrando que o boom dos set-top 
box se dá no momento do apagão do sinal digital, 
como ocorreu no Japão. No Brasil, apesar da pre-
visão do apagão para 2016, em algumas regiões 
ele ocorrerá a partir de 2015. “A cidade de São 
Paulo já estará pronta para o fim das transmissões 
analógicas antes do prazo, porém outras são total-
mente dependentes desse sinal”. Por isso, o plano 
de desligamento prevê um novo cronograma que 
deve iniciar por cidades que já possuem o sinal di-
gital das emissoras e deverá encerrar até o início da 
próxima década em todo o país. “É um cronogra-
ma mais compatível com as diferenças regionais 
do Brasil”, afirma Lenz.

Yuri Maciel, da Universidade Mackenzie, expôs os 
critérios e procedimentos para testes de campo 

utilizados e validados durante a fase de escolha e 
validação do ISDB no Brasil. Toshihide Watanabe 
(DIBEG – ARIB) apresentou o futuro da tecnologia 
de transmissão para a próxima geração do ISDB-T, 
com o teste de transmissão Super Hi-Vision, usan-
do dois canais na banda UHF.

Além da TV - o que vem por aí
Entender o contexto no qual está inserido o con-
sumidor, saber quem é, onde ele está, porque está 
consumindo o conteúdo e através de qual tela são 
pontos relevantes levantados por Roberto Franco 
(SET / SBT) para analisar os hábitos de consumo e 
ter sucesso com a audiência. “Se o sujeito assiste 
televisão, comendo pipoca, num grau de inclina-
ção de 30% para trás, isso faz diferença, porque 
o hábito de consumo com um tablet é sentado ou 
deitado, já com o computador é sentado ou com o 
notebook no colo”. São informações que decidem 
desde a estética até a forma de entrega do conteú-
do, se linear ou não linear, se deve ser multimídia ou 
estar compartilhado em redes sociais. São grandes 
contextos e matrizes para trabalhar o conteúdo. É 
também fundamental saber se o consumo é in-
dividual ou coletivo. Está constatado que a família 
assiste TV linear e quando o conteúdo é assistido 

de forma individual, o consumo é não linear. 

A expansão da TV se dará com a tecnologia 3D e 
Ultra HD pois, segundo Roberto, “ninguém conse-
gue vencer em outros campos sem vencer no seu 
próprio território”, fazendo uma alusão à oportuni-
dade que se abre com o One Seg para transmissão 
de conteúdo da tv para mobile, com a interatividade 
e com o vídeo on demand. 

A segunda tela
No Brasil, já são 43% do público que declara 
ter acesso simultâneo a TV e a um dispositivo 
mobile, o mesmo que já ocorre nos Estados 
Unidos. Desses, 59% fazem uso diariamente 
das duas telas, simultaneamente. Os conteúdos 
mais consumidos continuam sendo os tradicio-
nais jogos, novelas, filmes, documentários e pro-
gramas esportivos de vários gêneros. A maioria 
desse público comenta e também escolhe seus 
programas de acordo com os comentários na 
internet, facilitados pela TV conectada. 

Uma nova função é dada aos broadcasters, a de 
gatekeeper, uma referência à teoria dos que con-
trolam os assuntos em pauta. “Agora os fabrican-
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José Carlos é Consultor da Unidade de Desenvol-
vimento e Inovação do Sebrae-SP .
E-mail: jcaronchi@uol .com .br

tes também acabam sendo os gatekeepers”, disse 
Franco, porque possibilitam o acesso da audiência 
às redes sociais enquanto assiste seu programa de 
TV e faz seu comentário para sua rede de amigos.

Apesar desse uso simultâneo, a TV conectada ain-
da não integra os serviços, e ainda é necessário 
migrar para outra tela. Com isso, na mesma tela da 
TV, convivem dois mundos, e o futuro aponta para 
uma TV híbrida, apresentando serviços lineares 
pela emissora e não lineares com as redes sociais 
na segunda tela, conectando através de blue chips 
o receptor com o dispositivo móvel.

Tendências com a conectividade
O crescimento de aplicações como o Netflix aponta 
para a tendência de continuar assistindo TV com a 
família e, simultaneamente, acessar pelo tablet ou 
celular, outras aplicações, principalmente as redes 
sociais. “O usuário quer se divertir, se informar e se 
comunicar. Foco nisso!”, sentencia Franco.

O apagão analógico antecipado, conforme infor-
mações do Ministério das Comunicações, será um 
dos elementos alavancadores dessa convergência 
de mídia apontado por David Britto (SET / TQDVD 
). A Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas, 
em 2016, irão promover também o aumento da 
demanda por receptores digitais e, consequente-
mente, a queda dos preços. 

O mercado já trabalha para o aumento do poder de 
processamento dos receptores digitais, tendo em 
vista o aumento da penetração da internet devido 
ao Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). Assim 
haverá mais TVs com interatividade em Ginga, pro-
movendo o salto dos atuais três milhões e meio de 
aparelhos com Ginga para 54 milhões de apare-
lhos até 2016.

Atores conectados
Os maiores interessados nessa expansão, além do 
próprio mercado de radiodifusão, são o governo, 
os desenvolvedores, a academia, os fabricantes 
de equipamentos, as agências de publicidade que 
estão de olho no público cada vez mais conectado 
através das smart TVs. Para Britto, isso promoverá 
o desenvolvimento de todo o ecossistema e revela 
a atual agenda da TQTVD que está em parceria 
com a NHK, do Japão, em projetos com o Ginga 
como motor de interatividade para tablets e smart 
TVs, fazendo a ponte para serviços nas OTTs.

Marcelo Varon, da SONY, também ressalta 
que o grande foco da indústria é para a TV 
conectada. A estimativa para 2012 é de 7 
milhões de aparelhos, chegando aos 15 mi 
de TVs conectadas em 2014. O que continua 
sendo um nó crítico nessa ação é que cada 
fabricante tem um padrão e isso atrapalha o 
usuário. Há uma tentativa de padronização 
com a tendência em crescimento do HTML 
5, porém ainda carece de acertos entre os 
fabricantes. 

Gustavo Mills, da Kluge TV / Bran Connec, tam-
bém concorda que o consumo de duas telas 
simultâneas pelo usuário de TV conectada é a 
tendência e as emissoras podem se beneficiar 
do poder que já possuem que é a grande pene-
tração e capacidade de gerar conteúdo de qua-
lidade. Mills também afirma que a publicidade 
quer dar mais informações ao usuário durante 
as propagandas na TV. A smart TV pode exi-
bir ícones e tags nas propagandas, um “saiba 
mais” sobre os produtos, oferecendo links que 
a TV conectada e a interatividade permitem ao 
maior mercado de TV aberta do mundo, liderado 
pelo Brasil. 

O poder da inovação na TV na “Era Transmídia”
Um ponto é fundamental para se entender o 
atual público da televisão e consumidor de con-
teúdo: a chamada “psicologia do sofá”, forma-
da pelo conhecimento do usuário e o hábito de 
consumo, quem são, o que estão consumindo, 
onde eles estão, em qual contexto e como eles 
usam os serviços. Algumas dessas informações, 
Anna Cronin, do Channel4, aponta como rele-
vantes para trabalhar a inovação na televisão e 
no conteúdo multiplataforma.

A atual confusão do consumo de conteúdo na 
chamada “Era Transmídia” pode ser organizada 
com atitudes que exigem “pensar fora da caixa”. 
Saber que o público massivo é passivo, porém o 
individuo é um formador de opinião ativo já que 
ele compartilha em suas redes seus comentá-
rios, isso muda completamente o foco da pro-
dução de conteúdo. Agora, as TVs precisam de 
diferentes experiências para buscar a inovação. 
Porém, inovação não é necessariamente novo, 
melhor, criativo ou uma invenção. 

Multiscreen - os caminhos do conteúdo mul-
tiplataforma
A “Era Transmídia” que envolve o conteúdo nas 
mídias digitais é apontado por Rodrigo Arnault 
(ESPM) como um conceito “Cíbrido”, uma cone-
xão de ciber com híbrido. Para Edson Kikuchi, da 
Band, é necessário pensar no conceito multipla-
taforma da produção desde a criação do con-
teúdo, por isso a empresa atua em TV aberta, 
Pay TV, internet 3.0, Facebook, Twitter, games, 
mobile e também smart TVs. 

Cláudio Melqui, do portal R7, demonstra a preocu-
pação que a empresa tem com a criação de todo 
conteúdo em formatos multiplataformas. Por sua 
vez, Gustavo Gontijo afirma que “a Globo faz conte-
údo transmídia diariamente”, dando como exemplo 
a produção do clip das “Empreguetes”.

Carlyle Avila, da RPC, exemplifica suas ações de 
inovação com os eventos de lançamentos, realiza-
dos no Paraná, de produtos de grade de progra-
mação da cabeça de rede. As novelas O Astro e 
Malhação e também os projetos de gameficação 
na internet “três feras e uma bela”, todos utilizan-
do o conceito transmídia. Salustinano Fagundes, 
da HXD, ressalta a necessidade de o produtor em 
“pensar multiscreen”. Newton Cannito, da ARTV.
Art.br, já recomenda “mudar o pensamento por mí-
dia”, ou seja, o conteúdo deve se adequar a cada 
mídia, com formato e design próprios.

COBERTURA CONGRESSO SET 2012

Painel moderado por Rodrigo Arnault que abordou temas sobre Transmídia
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Por José Carlos Aronchi

CONTRIBUIÇÃO DAS MÍDIAS SOCIAIS NO 
JORNALISMO

O Brasil está entre os 10 países que mais 
utilizam Redes Sociais e mais de 60 
horas de vídeo por minuto são publi-

cados no YouTube. Estes são apenas alguns 
dos dados levantados por Raimundo Lima 
(SET / SBT) para o painel Jornalismo – novos 
modelos de contribuição e redes sociais no 
Congresso da SET/2012. Para ele, os pontos 
fortes de cada segmento estão demarcados 
pela profundidade analítica do jornalismo e 
a instantaneidade das redes sociais tendo a 
internet como fonte de notícia e participação. 

Pollyana Ferrari (PUC/SP) ressalta a  ne-
cessidade de se ouvir o público através de 
todos os canais pois “todos os que usam e 
comentam um serviço vira um mídia”. A in-
fluência do público faz com que 80% dos te-
lespectadores mudem de canal ou assistam a 
determinados programas motivados pela rede 
social virtual da qual participam. A mudança 
do hábito de comunicação por email já evo-
luiu para mensagens por celular, promovendo 
a instantaneidade na comunicação e no con-
sumo do conteúdo.

Essa mudança vem ocorrendo desde a épo-

ca em que a comunicação do público com 
os programas de rádio e televisão era feito 
através de cartas. Marcelo Parada (SBT) 
passou por todas as fases dessa busca pela 
interatividade e relembrou sua evolução com 
o “Ouvinte Repórter”, na Radio Eldorado, 
quando pela primeira vez o público não só 
ouvia, mas participava do programa jornalís-
tico através do telefone. “Naquela época, au-
mentamos a capilaridade sem investimentos 
em carros de reportagens”, ressalta Marcelo. 
Hoje ele já contabiliza na programação do 
SBT mais de 50 imagens por semana cap-
tadas por celulares, câmeras de segurança e 
enviadas pela internet. “Não é possível fazer 
um telejornal hoje sem essa colaboração do 
público, por isso, a organização das redações 
deve ser revista”, conclui.

Essa contribuição do público promovida pela 
internet e pelas mídias sociais deu origem 
a produtos de mercado para atender ao 
workflow multimídia das emissoras de tele-
visão. A elaboração do conteúdo já prevê a 
distribuição multiplataforma. Brian Bailey 
(Signiant/AD Digital) apresenta o MPD - 
Multi-Platform Distribution, desenvolvido  com 

base nas mudanças do hábito de consumo de 
conteúdo, integrando as mídias sociais como 
a segunda tela. �O jornalista tem o centro da 
história, do conteúdo, e pode publicar em to-
das as plataformas (on-air, web, smart phone, 
social media). Assim, todo jornalista pode ser 
um profissional de multiplataformas através 
de uma ferramenta de criação de conteúdo 
simples e unificada�. Essa solução mantém o 
jornalista no foco da história e o sistema auto-
matizado do workflow reduz todos os passos 
para a publicação do conteúdo com o Social 
Media Publication Solution desenvolvido pela 
AVID.

Com o jornalista produzindo conteúdo para 
multiplataformas integradas, espera-se a 
repercussão imediata da notícia. Everton 
Constant (TV Terra) ressalta:“o que impor-
ta no final das contas é a história que faz o 
usuário comentar e reverberar”. Isso signi-
fica que o canal deve dar a melhor história, 
o melhor conteúdo e criar condições para o 
público reverberar essa informação. Everton 
dá exemplos de como promoveu a interativi-
dade na cobertura das Olimpíadas. O público 
pode comentar e interagir pela internet com 
o narrador dos jogos. “O público quer ter as 
duas experiências: reverberar e participar 
ativamente do conteúdo, por isso deve-se 
oferecer cada vez mais conteúdo porque a re-
verberação será feita pelo usuários”, conclui.

Por vezes, as mídias sociais, principalmente o 
Twitter, fura a própria emissora com informa-
ções produzidas por ela e repassadas pelos 
profissionais antes mesmo de serem veicula-
das oficialmente pelo canal. Marcelo Parada 
levanta a discussão sobre o limite ético do 
profissional que deve aguardar a divulgação 
da notícia pelo veículo onde ele trabalha ou se 
isso também já faz parte desse novo modelo 
de colaboração que precisa ser repensado 
com a chegada das mídias sociais.

José Carlos é Consultor da Unidade de Desenvol-
vimento e Inovação do Sebrae-SP .
E-mail: jcaronchi@uol .com .brPainel moderado por Rodrigo Arnault que abordou temas sobre Transmídia
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Especialistas debateram sobre as inovações e desafios do mercado audiovisual 

COBERTURA CONGRESSO SET 2012

EVENTO ANTECIPA TENDÊNCIAS DE MERCADO 
PARA SEGUNDA TELA E MOSTRA POTENCIAL DA 
NARRATIVA AUDIOVISUAL INTERATIVA 
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O telespectador do futuro estará conec-
tado a múltiplas telas, vivendo uma ex-
periência personalizada e coletiva, ao 

acessar a programação da TV e, ao mesmo 
tempo, interagir com conteúdos adicionais e 
interativos em smartphones, tablets e outras 
plataformas. O telespectador também pode-
rá ser um co-autor interativo das narrativas 
audiovisuais. Essas tendências foram apre-
sentadas aos participantes do Congresso da 
Sociedade de Engenharia de Televisão (SET), 
durante a mesa “DTVI: o futuro da interativi-
dade”, que reuniu diversos especialistas para 
abordarem sobre os novos hábitos de con-
sumo de mídia, as inovações e desafios do 
mercado audiovisual, além de soluções para 
integração do Ginga com a segunda tela. 

A sessão foi moderada por Salustiano Fagun-
des (HXD e Fórum SBTVD) e iniciada com a 
exibição de um filme ficcional interativo, cha-
mado Projeto Trapézio, realizado como traba-
lho de conclusão de curso superior de Audio-
visual no Departamento de Cinema, Rádio e 

TV da USP. O projeto, vencedor do Campus 
Party 2012 na categoria Produto Interativo, foi 
apresentado no Congresso da SET pela equi-
pe de criação e produção, integrada pelo pro-
fessor Almir Almas e os cineastas e ex-alunos 
Marília Fredini e Thiago André. A TV Cultura 
de São Paulo e a Showcase Pro também pas-
saram a fazer parte do projeto e, durante o 
evento, Marcos Krisp (TV Cultura/SP) e Rafael 
Peressinoto (Showcase Pro) apresentaram as 
soluções que estão sendo pesquisadas para 
desenvolver essa narrativa dentro ambiente 
de broadcast.  

O consultor Aguinaldo Boquimpani falou do 
potencial da segunda tela para o mercado, 
com ênfase para a propaganda interativa, 
comportamento dos usuários, cloud TV, tra-
zendo diversas contribuições ao falar sobre 
integração do Ginga ao ambiente de segunda 
tela. 

Projeto Trapézio
O Projeto Trapézio testa as novas fronteiras 

da interatividade no audiovisual brasileiro. Um 
roteiro inspirado nos filmes de suspense noir, 
com quebras de fruição audiovisual que co-
locam para o espectador a possibilidade de 
escolher entre quatro episódios diferentes. 
A partir dos personagens (um trapezista, um 
anão, um equilibrista e um contorcionista) 
são apresentados os pontos de vista de cada 
um destes, durante as horas que antecedem 
a morte do trapezista do circo Zampano. Por 
meio de links entre cenas e o acesso a conte-
údos extras, esse protótipo, desenvolvido em 
linguagem Ginga NCL, testa alguns dos recur-
sos interativos da TV digital brasileira. 
Durante sua apresentação, Almir Almas disse 
que o diferencial do filme em relação a outros 
projetos interativos é que a interatividade não 
se restringe a uma bifurcação na história ou 
à escolha de legendas. Um aspecto importan-
te é a interatividade dinâmica, pois o usuário 
escolhe interagir enquanto a obra está sendo 
exibida. Conforme ressaltou, o fluxo narrativo 
não para e quando há interação o tempo da 
narrativa será respeitado. “A interatividade 
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atua como ferramenta dramática e não como 
um fim em si mesma”. 

Esse sentido dramático da interação é ressal-
tado pela equipe, que explica que quando o 
espectador escolhe sair de um episódio para 
acessar outro, não há mudança de cena no 
meio de uma fala. O audiovisual interativo foi 
concebido, dessa forma, visando justapor fa-
las de pontos de vista diferentes, ampliando a 
compreensão da trama pelo espectador. 

Os cineastas Marília Fredini e Thiago André 
falaram sobre a estrutura do projeto, afirman-
do que por se tratar de uma obra audiovisual 
experimental, o projeto tem uma introdução 
explicativa sobre como funcionará a intera-
tividade, que é feita através dos botões de 
navegação. O menu introdutório traz também 

uma sinopse da história, que é contada pelo 
trapezista, personagem da ficção. A finalidade 
foi construir, desde o princípio, uma unidade 
estética que deixa o usuário mais confortável 
diante da interface, visando familiarizá-lo com 
os elementos visuais e dramáticos da obra.
O projeto foi concebido a partir do que os 
realizadores chamam de “nós de contexto”. O 
principal é o menu introdutório. Dele derivam 
um contexto que é o “filme”, com as opções 
de interatividade, e contextos “extras”. Na 
opção “extras” são exibidos a biografia dos 
personagens e a história do circo, a ficha téc-
nica do projeto, a galeria de imagens, além de 
contar com uma opção para voltar ao menu 
introdutório.

É possível pausar o contexto “filme” e rodar 
algum dos contextos “extras”, a qualquer 

momento. O usuário pode também retornar 
ao contexto prévio (filme) no mesmo ponto 
da narrativa em que se encontrava antes 
de acessar os “extras”. Ainda no menu 
“extras” são disponibilizados botões com 
as mesmas cores do controle remoto con-
vencional. O de cor vermelha dá acesso à 
biografia dos personagens e à história do 
circo. O botão verde corresponde à ficha 
técnica do projeto, enquanto que clicando 
no ícone amarelo o espectador é levado a 
conhecer a galeria de imagens. Também 
em “extras” há uma janela para voltar ao 
menu introdutório, através do botão azul. 
Um vídeo demonstrativo do Projeto Trapézio 
pode ser visto em http:www.youtube.com/
watch?v=Zo6JmhTPkcU

Integração do Ginga 
A integração do middleware Ginga com a 
segunda tela pode por fim à resistência que 
os radiodifusores enfrentam para convencer 
os patrocinadores a realizarem interatividade 
durante o horário comercial na televisão bra-
sileira. Para o consultor Aguinaldo Boquimpa-
ni, o acesso a conteúdos interativos, através 
de dispositivos portáteis como tablets, PCs e 
smartphones, o que se convencionou chamar 
de segunda tela, está revolucionando o modo 
de ver TV, criando novos hábitos de consumo 
e gerando novas fontes de receita para as 
emissoras, em vários países.

Em sua apresentação, Boquimpani disse 
que o consumo de mídia não linear vem 
aumentando, segundo revela pesqui-
sa realizada pela empresa Nielsen, em 
2011, nos Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemanha e Itália. A pesquisa aponta 
que 70% dos donos de tablets e 68% 
dos proprietários de smartphones nos 
Estados Unidos usam seus dispositivos 
enquanto assistem TV e a maioria des-
ses telespectadores usou essa “segunda 
tela” para navegar na Internet. Ele obser-
vou que todas as pesquisas convergem 
para a mesma conclusão, que é o uso das 
múltiplas telas enquanto se assiste TV.

Para exemplificar o potencial interativo que a 
segunda tela representa para o mercado, 
Boquimpani disse que é possível exibir no 
smartphone do telespectador uma propa-
ganda interativa, relacionada a determina-
do patrocinador, ao mesmo tempo em que 
a propaganda desse mesmo patrocinador 
está sendo transmitida na programação 
da TV, em tempo real. Essa estratégia, 
conforme ressaltou, tem um potencial de 
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engajamento, personalização e de informa-
ção diferenciada. “Quando um comercial 
é transmitido na TV, o usuário de segunda 
tela pode ver muito mais informações sobre 
aquele comercial e até fazer uma compra 
direta na segunda tela”.  

O consultor disse que esse padrão de 
consumo de mídia representa uma mu-
dança disruptiva. As novas gerações não 
concebem o mundo sem internet e a TV 
é a ultima fronteira que a internet não 
abarcou. “A internet poderia ameaçar o 
modelo de TV, mas todas as pesquisam 
apontam que o uso de uma segunda tela 

aumenta o consumo 
total de mídia. Essa 
mudança disruptiva 
significa que a se-
gunda tela é uma 
ponte entre a expe-
riência coletiva da 
TV e a experiência 
pessoal da internet. 
O comportamento 
está mudando e as 
múltiplas telas vão 
se tornando mais 
comuns”, afirmou. 

Em sua explanação 
sobre cloud TV, ele 
mostrou soluções 
inovadoras que co-
meçam a oferecer 
conteúdo linear e 
não-linear integra-
dos na mesma tela, 
além de apresentar 
experiências bem 
sucedidas de publi-
cidade feita em ví-
deos on-line pré ou 
pós-exibidos. Aos 
participantes dessa 
sessão foram apre-
sentados exemplos 
de conteúdos vin-
dos de algum lugar 
na nuvem, direto 
pra segunda tela, a 
exemplo dos cases 
Wall Street Journal 
Live (WSJ Live), 
NHK World e FilmOn 
Live. O canal WSJ 
Live disponibiliza 
ao telespectador, 
enquanto ele assis-

te a programação linear do canal, a pos-
sibilidade de baixar vídeos on demand, 
entrevistas, programas que já foram exi-
bidos e outros conteúdos. O usuário sai 
da TV linear e vai para o vídeo on demand 
que, enquanto é transmitido, exibe uma 
barra com a opção de voltar a ver a pro-
gramação ao vivo. 

As soluções mostradas expandem o con-
teúdo audiovisual, através de componen-
tes interativos em uma segunda tela. A 
sincronização entre a segunda tela e o 
que está passando na TV é feita, geral-
mente, usando a tecnologia de reconhe-

cimento de áudio, segundo informou Bo-
quimpani. As experiências já realizadas 
no mercado mostram, de acordo com ele, 
que é possível ter cloud TV e precisão li-
near, na segunda tela. “Pode-se usar o 
Ginga hoje para sincronização transpa-
rente entre o conteúdo da TV e a segunda 
tela. A simplicidade para o telespectador 
é fundamental”. 

Ao reforçar as potencialidades do Gin-
ga e a sua integração à segunda tela, 
o consultor disse que o middleware da 
TV digital brasileira pode ser usado para 
interatividade nessa plataforma, dando 
como exemplo a empresa Totvs, que já 
tem uma aplicação Ginga rodando em 
IOS e Android  e que sincroniza com áu-
dio. Explicou que a maioria das soluções 
de segunda tela hoje em dia já sincro-
niza com o áudio, pois é necessário re-
conhecer o áudio do programa que está 
sendo exibido para que a aplicação da 
segunda tela passe para o canal no qual 
o telespectador está ligado. “Se você está 
vendo um jogo de futebol com amigos, 
você acha que a sua aplicação do Ipad 
vai conseguir ouvir o áudio da TV, vai 
conseguir reconhecer o áudio da TV? Vai 
ser um pouco complicado. O ideal seria 
que houvesse uma solução que reconhe-
cesse, de forma automática, simples. E 
tem. Basta ter Ginga na TV”, observou. 
O aplicativo com Ginga vai sinalizar na 
tela que está disponível, bastando que o 
telespectador esteja com a segunda tela 
no mesmo canal da TV. O aparelho de 
TV deve estar conectado à internet. Isso 
vai permitir que o conteúdo de segunda 
tela fique completamente sincronizado. A 
transmissão com Ginga é pareada com a 
sincronização de segunda tela.

Boquimpani afirmou que o custo de in-
tegrar o Ginga com uma solução de se-
gunda tela é muito baixo e para a maioria 
dos radiodifusores a infraestrutura ne-
cessária para Ginga já está montada. “O 
consumo de mídia desse segmento mul-
tiscreen está aumentando e os radiodifu-
sores podem alavancar o investimento e 
disponibilizar o Ginga para a população 
geral, usando os modelos de negócios da 
propaganda e distribuição de conteúdo 
na segunda tela”, afirmou. 
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Por Uirá Moreno Rosário e Barros

DESAFIOS DA BANDA LARGA BRASILEIRA 
PARA O STREAMING DE VÍDEO

No Congresso SET 2012 foram 
apresentados importantes pai-
néis que abordaram a conver-

gência entre o universo broadcast e o 
de banda larga. Nestas palestras ficou 
claro que existem muitas oportunida-
des para desenvolvimento no campo 
de produção e distribuição de vídeos 
pela internet, util izando diversos dispo-
sitivos conectados. Nos painéis foram 
apresentados produtos que já atendem 
essa demanda, o que demonstra a via-
bilidade tecnológica em assistir vídeos 
on demand (como uma locadora virtual) 
em um tablet ou celular. Porém para que 
esse novo hábito se torne uma realida-
de é necessário que haja uma infraes-
trutura que suporte a alta banda que o 
vídeo demanda. O Brasil tem como ca-
racterística a util ização de serviços de 
internet residencial em redes que com-
partilham banda com diversos usuários, 
sendo que l inks exclusivos são mais 
frequentemente encontrados no ramo 
empresarial. Conforme explica Torres 
(2001) a velocidade de transmissão em 
uma rede é altamente dependente do 

número de transmissões simultâneas. 
Esse fato explica, em parte, o porquê 
das variações na velocidade de inter-
net residenciais. A União Internacional 
de Telecomunicações (ITU) (2011) traz 
dados que levantam um outro ponto em 
relação as redes de internet no Bra-
sil. O órgão internacional mostra uma 
grande disparidade na capacidade das 
redes de internet nos países desenvol-
vidos e em desenvolvimento, conforme 
observa-se na figura 1.

Apesar das carências apresentadas 
anter iormente, o brasi le iro está em 
pr imeiro lugar no tempo mensal de 
navegação na  internet  por pessoa, 
conforme dados do IBOPE Nielsen On-
l ine (2009), apresentado na tabela 1. 
Vale ressaltar que tais dados são re-
lat ivos ao uso da internet,  no trabalho 
e em domicí l ios, e que além da na-
vegação em páginas web  fo i  incluído 
o tempo gasto em apl icat ivos onl ine , 
como chats , programas de download , 
chamadas de voz ut i l izando IP, entre 
outros.

Além do tempo de navegação o Brasil 
também tem alcançado números ex-
pressivos na quantidade de usuários 
ativos na internet. Dados do IBOPE 
Nielsen Online (2011) mostram que em 
2010 o Brasil passou a França em nú-
mero de usuários ativos na internet, e 
em 2011 chegou ao volume de acessos 
da Alemanha.

As informações apresentadas demons-
tram um elevado crescimento no setor, 
que só foi possível graças aos investi-
mentos do governo e de empresas priva-
das. Porém é importante ressaltar outro 
aspecto que impacta na utilização de 
serviços online, principalmente, na visu-
alização de vídeos na web: a velocidade 
de conexão. Dados da figura 2, revela-
dos pela Nielsen (2011), mostram que o 
Brasil tem uma distribuição da velocidade 
média da banda larga bem diferente se 
comparada aos países citados anterior-
mente. O que revela uma carência no 
aumento da velocidade de conexão em 
nosso país. O percentual de acessos com 
velocidades maiores que 2 Mbps na Su-
íça chega a 88% e 64% na Espanha e 
Itália, enquanto no Brasil somente 21% 
da população se conecta a velocidades 
maiores do que essa.

Para se ter uma ideia do que significam 
tais velocidades para uma recepção de 
um fluxo de dados de vídeo que serão 
visualizados instantaneamente por um 
espectador (conceito de streaming) 
basta observar as recomendações dos 
principais fabricantes de set-top bo-
xes para visualização de vídeos onli-
ne  existentes no mercado. No Guia de 
Codificação de um importante set-top 
box de streaming vendido nos Estados 
Unidos está explicitado que para que se 
tenha uma boa qualidade para um vídeo 
com resolução SD a codificação deve 
ter no mínimo uma taxa de 2 Mbps, uti-
lizando H.264 e o protocolo HLS (HTTP 

Universo da Banda Larga. Armazenamento e broadcast foram discutidos na SET 2012
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Live Streaming). Caso o conteúdo tenha 
imagens mais estáticas, como cenas de 
conversas em novelas, é possível ter 
uma boa qualidade, também em SD, 
com uma codificação que resulta em 
1,5 Mbps. Agora para uma configura-
ção em HD a taxa de bits mínima reco-
mendada é de 2 Mbps, ficando muito 
melhor a partir de 2,4 Mbps. Porém o 
mínimo recomendado para uma progra-
mação de esportes em HD é a taxa de 
3 Mbps (ROKU, 2012). Para um outro 
fabricante a taxa mínima recomenda-
da para visualização de um streaming 
de vídeo em HD em seu set-top box, 

util izando uma rede 
wi-fi, tem como taxa 
total 2,54 Mbps (AP-
PLE INC., 2011). Outra 
tecnologia, de outro 
fabricante, também 
muito util izada para 
streaming de vídeo 
traz a recomendação 
de no mínimo uma taxa 
de bits de 1,8 Mbps 
para um vídeo em HD 
(LEVKOV, 2010).

Assim, propõe-se, 
como exemplo, a união 
dos dados da audi-
ência de internet por 
velocidade de conexão 
juntamente com a aná-
lise das recomenda-
ções de três fabrican-
tes de set-top boxes 
de streaming de vídeo. 
Com essa junção de 
dados pode-se per-
ceber que, no cenário 
brasileiro, 79% de sua 
população internauta 
têm uma condição des-
favorável para assistir 
um vídeo em HD. Isso 
porque estes têm ve-
locidades menores que 
2 Mbps, média mínima 
necessária para se ver 
um conteúdo em HD, 
tomando as recomen-
dações citadas.

Desta forma, para que 
se consiga assistir con-
teúdos em alta defini-
ção, no Brasil, serão 

necessários investimentos para aumen-
tar a taxa de download disponível para 
o usuário residencial final. Esta demanda 
está tão evidente que o governo federal 
brasileiro criou, em 2010, o Plano Na-
cional da Banda Larga, conhecido como 
PNBL. Este projeto pretende investir na 
infraestrutura da rede de internet, que o 
documento aponta como principal fator 
limitante à ampliação do acesso à nave-
gação em banda larga no Brasil (BRASIL, 
2010). Inclusive já existe um decreto de 
nº 6.424/2008, que traz uma relação 
entre número de habitantes por cidade 
e suas respectivas velocidades mínimas 

de internet, conforme tabela 2, servindo 
como base para planos de ação.

Portanto, para que se torne uma reali-
dade assistir vídeos utilizando a internet 
como meio de transporte desse conteúdo 
é preciso lidar com o desafio de melhorar 
as condições de entrega de serviço de 
internet em âmbito nacional. Os inves-
timentos públicos e privados, seguindo 
o PNBL, podem melhorar bastante o ce-
nário brasileiro. Porém seria de grande 
importância que estes não sejam unica-
mente ligados ao plano, mas sim uma 
meta a ser atingida isoladamente pelas 
empresas provedoras de acesso. Des-
ta forma, haveria mais um fator para a 
maior democratização da internet, tra-
zendo informação, serviços e entreteni-
mento a população ao se utilizar, entre 
outras mídias, do streaming de vídeo 
como plataforma.
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Quantidade de habitantes

até 20 mil

entre 20 e 40 mil

entre 40 e 60 mil

acima de 60 mil

Capacidade de Backhaul

8 Mbps

16 Mbps

32 Mbps

64 Mbps

País

Brasil

Japão

EUA

França

Tempo de uso total

21:55

20:14

17:10

14:14

Navegação em páginas

20:59

9:03

16:30

10:59

Figura 1: Banda de internet do mundo

Tabela 1: Tempo de Navegação por pessoa* (hh:mm)

Tabela 2: Capacidade backhaul em relação a habitantes por município

Figura 2:  Audiência de internet por velocidade de conexão
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RÁDIO DIGITAL
“ESFORÇO E CORAGEM NÃO SÃO SUFICIENTES 
SEM PROPÓSITO E DIREÇÃO” - JFK
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Por Ronald Barbosa

O ano de 2012 tem tudo para se tornar mais 
um ano em que o rádio verdadeiramente 
iria vestir uma roupa nova, a roupa da tec-

nologia digital em suas transmissões. Apesar de 
termos passado os últimos doze anos trabalhando 
e buscando uma tecnologia que permitisse ao rádio 
estar em situação de competir com outras mídias e 
outros serviços, que já utilizam a tecnologia digital, 
não houve decisão governamental. Agora com a fi-
nalização dos testes técnicos restam as avaliações 
mercadológicas, industriais, acadêmicas e polí-
ticas. Por isso, podemos esperar que, até que as 
últimas tratativas amadureçam e, enfim, permitam 
a nossa celebração desse importante momento do 
setor veremos, que mesmo despendendo grande 
energia com um raciocínio lógico é praticamente 
impossível fazer-se qualquer previsão de decisão 
com relação ao tempo e não quanto ao padrão.

Convivemos, durante esse período, com o apro-
fundamento do conhecimento sobre os sistemas 
testados, mas também convivemos com mitos 
e inverdades que no fundo fazem parte dessa 
discussão, mas todos nós sabemos que, novas 
tecnologias estão chegando e podem alterar con-
sideravelmente o quadro de atribuição do espectro 
quanto o de serviço, a chamada tecnologia lightwa-
ve é uma delas. Mas até que possa plenamente ser 
utilizada por todos os serviços internacionalmente, 
englobando inclusive a tecnologia digital, esta con-
tinua sendo a melhor opção para quem procura 
qualidade no áudio e a volta por cima do rádio com 
sinais livres de interferência.

O Governo brasileiro criou o Sistema Brasileiro de 
Rádio Digital e, através de Aviso de Chamamento 
Público estabeleceu uma série de diretrizes, mas 
uma delas dizia que o Guia para Avaliação dos Sis-
temas de Rádio Digital a serem testados estaria no 
sítio da Anatel e, além disso, buscou estabelecer 
outras regras para quem tivesse interesse em sub-
meter-se a testes e candidatar-se a ser um futuro 
padrão para as rádios brasileiras.

Durante algum tempo questionou-se cientifi-
camente os testes anteriormente realizados, 
particularmente, pela deficiência em volume de 

dados medidos. Mas sem sombra de dúvida po-
demos afirmar que verificar o comportamento e 
o desempenho dos sistemas testados, cientifi-
camente, também fica prejudicado pela falta de 
situação padrão ou modelo ideal de instalação 
para se buscar o erro de predição limite das 
diversas situações de instalação e condições 
específicas tanto de equipamentos de testes 
quanto de cada estação testada.

As soluções para quaisquer faixas de frequên-
cias estão prontas e mesmo com todo o respei-
to às tecnologias que ainda têm esperanças de 
competir, nos testes do sistema HD Radio foram 
apresentadas todas as configurações possíveis 
de instalação. Foi uma verdadeira aula de ver-
satilidade, pois tinham soluções para todos os 
tipos de instalação que as emissoras possuíam. 
Eu não sei se outros padrões testados tiveram 
também a mesma versatilidade.

Havia emissoras que transmitiram em HD Ra-
dio com um transmissor híbrido e uma antena 
de transmissão, outra situação os transmissores 
digitais e analógicos estavam separados, mas a 
antena de transmissão era única. Em outros casos 
ainda havia transmissores digitais e analógicos se-
parados, bem como suas antenas.

Em Brasília, na estação comunitária foi usada a 
mesma antena para a transmissão híbrida, sem 
combinador, com transmissão dos sinais analógico 
e digital gerados pelo mesmo transmissor (híbrido). 
Tudo isso ajuda a emissora a escolher a melhor 
configuração para sua estação.

Essa versatilidade na instalação demonstra o quan-
to o radiodifusor poderá ter à sua disposição uma 
tecnologia na sua situação de instalação ou se 
preferir ou tiver ainda uma condição de instalação 
mais vantajosa para a emissora, esta sem dúvida 
alguma será obtida.

Também para o público brasileiro haverá a possi-
bilidade real de acessibilidade daqueles com ne-
cessidades especiais e, também, outras formas 
de agregar valor de cunho totalmente social ao 

serviço, além da informação, como é o caso dos 
sistemas de alerta de emergência.

Disso tudo podemos deduzir que falta pouco para 
que a população brasileira tenha um rádio digital 
com características que permitam um acesso sem 
traumas a todas as facilidades que a tecnologia 
digital pode oferecer, mas uma decisão continua 
imprevisível.  Espero que o governo brasileiro que 
tem conduzido essa bandeira da discussão chegue 
o mais rapidamente a uma decisão, pois depois de 
12 anos muitas tecnologias já se apresentaram, 
mas nenhuma oferecia as condições que o HD 
Radio permite, uma migração suave da tecnologia 
analógica para outra digital, desenvolvida por enge-
nheiros e fabricantes de produtos da radiodifusão.

O Relatório Final deve conter os testes realiza-
dos, seus resultados e a correspondente avalia-
ção. Sugerimos, na parte técnica, uma estrutura 
básica já conhecida e de fácil análise do mesmo 
pelo Conselho.

As medidas fixas devem indicar a porcentagem 
da população que ficará sem cobertura digital e as 
medidas móveis indicarão a extensão contínua de 
sinal, sua robustez e a qualidade do mesmo. Tam-
bém poderá ser observada o quanto foi aumentada 
a interferência durante o deslocamento dos veícu-
los e qual é a extensão dessa área.

Essas medidas devem atender algumas premissas 
na sua obtenção, visando assim a promoção e a 
melhoria da sua confiabilidade e, portanto, alguns 
pontos precisam ser lembrados:

O sistema testado tem condições de oferecer ou 
buscar junto à indústria, produto acabado, equipa-
mentos de transmissão e medição para até quan-
tas emissoras num prazo de 05 (cinco) anos?

Quantos receptores comerciais de diferentes fabri-
cantes e diferentes modelos poderão ser disponibi-
lizados no País, sabendo-se que poderão ser soli-
citados, receptores automotivos, fixos e portáteis?

Qual(is) recomendação(ões) para uma  configura-

COBERTURA CONGRESSO SET 2012



ção  considerando instalação, qualidade de áudio, 
robustez e outros parâmetros?

Sendo assim, dois grupos de estudos devem pri-
mariamente ser considerados quando da feitura do 
Relatório Final.

O primeiro grupo deve considerar os critérios 
justificados de avaliação que foram usados e, 
principalmente, os procedimentos comuns ela-
borados pela Anatel, conforme Aviso de Cha-
mamentos Públicos, de forma que os sistemas 
testados possam ser avaliados conjunta e com-
parativamente em seus desempenhos, tanto 
temporais quanto locais.

O segundo grupo deve considerar os critérios 
necessários para avaliação da compatibili-
dade do sinal digital concomitantemente à 
presença do sinal analógico transmitido em 
‘simulcast’ ou não, para uma representativa 
quantidade de amostras em receptores co-
merciais, com capacidade de recepção de 
sinal analógico e/ou digital.

A limitação do número de receptores usados pro-
moveu uma cotação de dados muito aquém do ne-
cessário para valores representativos (muitos dados 
em pouquíssimos receptores), o padrão HD Radio 

tem mais de 100 modelos de receptores comer-
ciais que poderiam ser utilizados, a limitação em 
quatro receptores (dois digitais e dois analógicos) 
foi uma tentativa de nivelar por baixo a exposição 
de disponibilidade real de receptores existentes 
para os sistemas testados. 

Por fim, a interferência de canais adjacentes 
entre sinais analógicos e digitais, na região peri-
férica da recepção analógica, deve também ser 
avaliada no grupo de compatibilidade. Conside-
rando assim temos:

Grupo I – Critérios para Avaliação do Desempenho 
do Sistema Digital; 
Grupo II – Critérios de Avaliação da Compatibilidade 
entre Sinais Analógicos e Digitais.

Grupo I
Qualidade Subjetiva do Áudio – A Qualidade do 
sinal observada por um ou vários ouvintes nos 
pontos de recepção. Ou tendo o sinal gravado, em 
ambiente com público variado.

Qualidade Objetiva do Áudio – A Qualidade do 

COBERTURA CONGRESSO SET 2012

Cobertura Analógica

Fixa FixaMóvel MóvelIndoor Indoor Bom Ruim

Cobertura Digital Desempenho



40

sinal (fixo e móvel) obtida através de receptores 
digitais, analisadores de espectros e medidores 
de intensidade de campo.

Confiabilidade da Transmissão – Testes da de-
tecção por um ou vários ouvintes de alguma 
falha no áudio, em função da degradação da 
relação sinal-ruído, da intensidade de campo 
elétrico e outros efeitos de propagação, consta-
tados sobre a recepção.

Área de Cobertura – Área que delimita o sinal com 
qualidade satisfatória analógica e digital.

Compatibilidade de Uso de Transmissores Existen-
tes e Transmissores Novos – Descrição da configu-
ração utilizada com vistas a avaliar o custo final de 
implantação pelo radiodifusor.

Consideração de Planejamento de Canais – Que 
mudanças regulamentares precisam ser feitas 
para permitir a acomodação do sistema testado.

Múltipla Programação – O número de transmis-
sões digitais concomitantemente ao sinal analógi-
co. Qual a capacidade atual dos sistemas testados 
na transmissão de diferentes programas de áudio, 
não apenas vozes.

Eficiência do Uso do Espectro – Capacidade do sis-
tema em usar recursos da máscara que contém a 
mesma frequência já outorgada para sua transmis-
são. Sem necessidade de planejamento adicional 
pelo órgão regulador.

Auxiliary Data broadcasting – Qual a capacidade 
do sistema testado em transmitir dados auxilia-
res relacionados ao programa. Pois se trata de 
radiodifusão.

Característica da Planta Transmissora Instalada – 
Descrição com fotos do transmissor utilizado para 
os testes, bem como as adaptações e ajustes ne-
cessários para realização dos mesmos. 

Receptores utilizados – Descrição dos mode-
los de receptores utilizados e o seu grau de 
comercialização.

Custo de Instalação – Descrição do custo empre-
gado para uma instalação similar a que foi utilizada 
nos testes.

Grupo II
Canais Utilizados para Testes – Descrição do Mo-
tivo da escolha dos canais testados e as suas in-
fluências no planejamento da Anatel. 

Canais Adjacentes para Avaliação de Interferências 

– Descrição da lista de canais que a Anatel consi-
dera importantes para avaliação de interferências 
co-canal, primeiro canal adjacente e segundo ca-
nal adjacente.

Compatibilidade entre Sinais Analógicos Hospe-
deiros e Digitais – Descrição de interferência entre 
sinais analógicos hospedeiros e seus respectivos 
sinais digitais.

Compatibilidade entre Sinais Analógicos e Digitais 
de Terceiros – Descrição de interferência entre si-
nais analógicos e sinais digitais de outras estações. 
Fornecidos pela Anatel.

Compatibilidade entre Sinais Digitais de diferentes 
estações – Descrição de interferência entre sinais 
digitais teoricamente incompatíveis. Caso de trans-
missão de estação comunitária (única frequência 
no município) em que duas ou mais estações uti-
lizando a mesma frequência analógica produzam 
interferência entre sinais analógicos e digitais.

Configuração Transmissor/Antena – Descrição 
para cada item de compatibilidade, da configu-
ração utilizada. Ou seja, transmissor analógico 
e transmissor digital utilizando combinador e a 
mesma antena; transmissor analógico e trans-
missor digital utilizando antenas diferentes; 
transmissor híbrido analógico e digital utilizando 
uma só antena. 

Interferência de canais adjacentes entre sinais ana-
lógicos e digitais, na região periférica da recepção 
analógica – Nas regiões limítrofes de áreas de co-
berturas é importante descrever o nível de interfe-
rência entre canais adjacentes.

Falta pouco, falta muito pouco. Pode ser ainda 
esse ano? Pode ser. Será em 2013? Pode ser. 
Pode ser ainda nesse governo? Pode ser, mas 
que lógica podemos inferir para chegar à deci-
são de que falta pouco.

Todo o esforço e coragem de tantas pessoas que 
têm trabalhado para viabilizar uma nova situação 
para o rádio poderão ser em vão se não houver um 
propósito e uma direção do governo brasileiro.

Chegaremos ao ponto que padrões estarão 
surgindo e pedindo espaço ao apagar das lu-
zes, com soluções de Midas que nem a Europa 
conhece, com soluções para o Brasil que talvez 
não consigamos exportar. Solução Brasil. Além 
disso, resta a necessidade de espectro para que 
a população continue a assistir televisão, como 
levar em conta padrões que necessitam para 
sua existência de nova faixa de frequência e de 
novo planejamento. Pois bem, como a televisão 

pretende ficar analógica até 2026 qual a direção 
a tomar para o rádio AM? 
O raciocínio lógico do governo para esse caso pa-
rece mais um problema com esses dados:
P = Testes do Rádio Digital – março 2012(verda-
deira);
Q = Conclusão do Teste do Rádio Digital – maio 
2012(falsa); 
U = Decisão de um padrão do Rádio Digital antes 
Rio+20(falsa); 
T = Decisão de um padrão do Rádio Digital após 
Rio+20(verdadeira);
R = Decisão de um padrão do Rádio Digital para 
2013(verdadeira);
V = Receptor móvel digital (verdadeira);
X = Receptor doméstico analógico (falsa); 
Z = Receptor doméstico híbrido analógico-digital 
(verdadeira).

Analise se as proposições seguintes estão certas:
 I – {[P Q] [U T]}
 II – P Q  T V
 III – P  U
 IV – [Q  U]  [P T]
 V – X  U
 VI – [V Z]   [T R]

Para a indústria de transmissão, pode-se ter outro 
raciocínio lógico onde:
P = 2012, ano de produção de transmissores digi-
tais pela indústria brasileira (falsa)
Q = Todo padrão aberto é grátis (falsa)
U = É possível uma indústria saudável sem 
royalties? (falsa)
T = Pelo menos uma emissora em onda curta bra-
sileira foi testada? (falsa)
R = Os experimentos com sistemas de rádio digital 
nas diversas faixas de frequência das respectivas 
modalidades OT e OC ocorreram no período de até 
180 dias da publicação do Aviso de Chamamento 
Público?(falso)
V = Pelo menos um padrão existente testou algu-
ma estação de Onda Tropical ou Onda Curta insta-
lada no Brasil? (falsa)
X = Todos os padrões testados irão transferir tec-
nologia? (verdadeira)
Z = Todo empresa detentora de tecnologia é uma 
empresa de caridade? (falsa)

Podemos analisar as proposições a partir de uma 
tabela-verdade? Pois bem, poderíamos também 
criar condições para o estabelecimento de pro-
posições para a indústria de receptores, para os 
radiodifusores e para o público em geral, mas isso 
estará na próxima edição da Revista da SET.
Pense nisso.
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O evento é um marco para a radiodifusão

COBERTURA IBC

PAVILHÃO BRASIL CHEGA AO IBC 
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Assim como nos anos anteriores a SET refe-
rencia o evento da IBC – conferências e feira 
– como um encontro agregador de excelen-

te qualidade técnica e de realizações. Muitas tec-
nologias que começam a ser apresentadas na NAB 
chegam ao IBC mais sólidas com configurações 
mais definidas e muitas vezes prontas. Na opinião 
dos diretores da SET é um evento muito importante 
para o setor. 

A SET mais uma vez esteve presente com uma 
sessão especial organizada por eles. Segundo o 
presidente da SET, Olimpio Franco, o resultado é 
sempre muito bom. Este ano cerca de 120 pes-
soas participaram das palestras preparadas por 
nomes internacionais do setor da radiodifusão. Na 
opinião do vice-presidente da SET, Nelson Faria Jr., 
o ponto alto do IBC esse ano foi o FoBTV - Future of 
Broadcast Television, apresentado no Encontro SET. 

O palestrante John Honeycutt, vice-presidente da 
Discovery Networks International, e Michael McE-
wan, secretário geral da Associação dos Radio-
difusores da América do Norte falaram sobre “O 
futuro da radiodifusão”. John Honeycutt observou 
que, “mesmo não sendo relevante financeiramen-
te, é importante melhorar o branding dos canais, 
pensando no lançamento para a TV, videogames e 
licenciamento para outras empresas”. 

Em sua apresentação, Lieven Vermaele, diretor de 
tecnologias e inovações da EBU, falou dos traba-
lhos em andamento na entidade e dos conceitos 
do cenário atual da indústria. “A mídia é guiada pelo 
comportamento dos consumidores. É preciso fazer 
conteúdo pensando nesse cenário. A ideia é criar 
uma plataforma de produção semelhante à de um 
smartphone, com ingest, pós-produção, grafismo e 
reprodução em um só aparelho”, disse Vermaele.

E para finalizar e dando sequência ao assun-
to também tratado aqui no Congresso SET, 
Phil Laven, Chair, do DVB, falou na sessão  
“O futuro da radiodifusão - Como vai a ini-
ciativa FoBTV”. Apesar de, até hoje, não se 
ter conseguido obter todas as vantagens de 
economia de escala que um único padrão de 
televisão traria, Phil Laven, do FoBTV, disse 

que “há esperanças que uma nova iniciativa 
de um novo padrão possa unificar a próxima 
geração de sistema de televisão”.

Para diretor de interatividade da SET, David Britto, 
“o evento da SET foi muito interessante pela ri-
queza dos temas abordados e pelo alto poder de 
conhecimento dos palestrantes. Este evento já se 
transformou em uma oportunidade para a troca de 
experiências internacionais e desenvolvimento de 
networking”, conclui. 

Nem a crise europeia abalou o brilho da con-
ferência IBC 2012. O evento é um sucesso 
que contou com mais de 51 mil visitantes. Nos 
estandes das empresas e nas palestras não 
faltaram novos produtos, serviços baseados 
na tecnologia 4k, conteúdos multiplataforma 
e cloud computing. Para o vice-presidente da 
SET, o pavilhão Connected World estava muito 
interessante com dezenas de novas empresas, 
participando deste ecossistema convergente.

“Muitas empresas apresentaram soluções para 
um workflow completo em 4k. Especula-se que 
este será o próximo HD a ser adotado pelo con-
sumidor e o próximo upgrade da infraestrutura 
de broadcast. Mas, para muitos radiodifusores, 
a principal demanda é a eficiência operacional e 
não a maior resolução”, lembra Nelson. Também 
surgiram propostas para soluções projetadas para 
ajudar os radiodifusores na transição da operação 
para workflows file-base e IT- oriented, tecnologia 
de playout mais conhecida como channel-in-a-box. 

Produtos em destaque
Nelson destaca alguns lançamentos que ele viu 
nos estandes da feira. Entre eles o lançamento da 
Harris, Versio. Trata-se de um sistema que oferece 
a solução de eficiência operacional e economia 
significativa de custos integrando em uma única 
plataforma IT, o playout e o master control.

Na área de “Future Zone” – espaço destinado 
à empresas, universidades e institutos – foram 
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apresentados protótipos que podem revolucionar o 
mercado. Entre eles a TV Holográfica, TV Immersiva 
do FineProject e Throwable Panoramic Ball. Nelson 
Faria nos dá mais detalhes sobre estas tecnologias: 

“A holografic TV apresentou uma solução onde 
o consumidor pode ter três visões diferentes da 
imagem na mesma tela, sem óculos 3D, e ainda 
existe a possibilidade de diferentes conteúdos de-
pendendo de que lado o consumidor esteja. Ou 
seja, se alguém estiver do lado esquerdo pode ver 
um conteúdo e no mesmo tempo alguém do lado 
direito ver outro conteúdo. Se imaginarmos essa 
aplicação já nas TVs comerciais, podemos ter o 
anunciante e o programa na mesma tela sem “po-
luir a imagem””, explica Nelson.

“O Fine Project (Free-viewpoint Immersive Ne-
tworked Experience) iniciou na Europa com o ob-
jetivo de distribuir conteúdo interativo imersivo para 

uma grande audiência prevendo a nova geração 
em rede. Os consumidores poderão assistir a um 
jogo de futebol, através de uma câmera virtual em 
tempo real, e se movendo livremente como se es-
tivesse no próprio estádio - http://www.projectfine.
eu/. Para eventos como Copa e Olimpíadas esse 
tipo de tecnologia pode vir a ser uma nova expe-
riência e multiplicar o número de viewers de um 
mesmo jogo”.

“No Throwable Panoramic Ball é a bola que capta 
imagens 360º com 36 câmeras, permitindo jogar 
essa “bola para o céu” e capturar imagens panorâ-
micas no ponto mais alto, onde a bola está estável, 
sem provocar artifacts de ghosting”.

Pavilhão Brasil
Pela primeira vez, a Apex e o Sindvel levaram para 
Amsterdã, através do projeto PSI (Projeto Setorial 
Integrado), o Pavilhão Brasil. Os organizadores do 

pavilhão acharam a participação excelente. “As 
empresas expositoras ficaram muito satisfeitas 
com a feira, pois na opinião dos empresários, esta é 
uma feira diferente, onde os visitantes são focados, 
conhecem os produtos e têm poder de decisão”. 

De acordo com Daniela Saccardo, gerente do PSI, 
o novo projeto 2012/2014 atende a uma solicita-
ção das empresas de radiodifusão em participar do 
IBC. “O Fórum SBTVD também indicou esta feira 
para divulgação do sistema brasileiro de TV digital. 
O resultado foi gratificante por isso pretendemos 
manter o pavilhão brasileiro nos próximos anos. 
Este ano ficamos no pavilhão 5, mas é possível 
que mudemos para o pavilhão 8 conforme  pedi-
dos dos expositores brasileiros. Apesar do ótimo 
retorno,, acreditamos que mudando de pavilhão os 
resultados serão melhores ainda, pois o evento é 
muito grande e os visitantes são direcionados”. 

Este ano participaram seis empresas brasileiras - 
Hitachi Kokusai Linear, TQTVD, Playlist, Tecsys, SP 
Telefilm, EITV. De acordo com as empresas, foram 
feitos mais de cem contatos e a expectativa é que 
sejam gerados mais de 5 milhões de dólares nos 
próximos 12 meses.

“Pelo que pudemos perceber, o estande mais vi-
sitado foi o da Tecsys, em função da variedade e 
diversidade de produtos. O middleware brasileiro, 
Ginga, também chamou a atenção, tanto que os 
espaços das empresas TQTV e EITV também atraí-
ram muitos visitantes”, afirma a gerente do PSI.
“O evento IBC 2012 foi um marco muito impor-
tante pela participação inédita do “Pavilhão Brasil”, 
dando oportunidade para empresas brasileiras de-
monstrarem produtos e serviços na maior feira de 
produção audiovisual. Para a TQTVD em particular, 
foi uma excelente oportunidade para estarmos 
próximos de clientes e prospects”, afirma David 
Britto, diretor da TQTVD. Dando continuidade aos 
trabalhos com o Ginga, David ministrou a palestra 
“Using The Ginga Standard For The Evolution Of 
Multi-Screen TV”, no Painel: Mobile Multimedia - 
The Re-Emerging Market. Em sua palestra Britto 
mostrou o potencial do Ginga como ferramenta 
para levar interatividade a várias telas. 
Ainda de acordo com Britto, no tocante a interati-
vidade, o tema mais falado foi como o radiodifu-
sor pode explorar os recursos de “Segunda Tela”. 
“Nós da TQTVD já dispomos de tudo isso em 
nosso padrão e pudemos demonstrar a tecnologia 
em pleno funcionamento em nosso estande. A 
empresa participou pelo quinto ano consecutivo 
da SET como expositora, apresentando, em seu 
estande toda nossa linha de produtos voltada ao 
mercado de TV digital, além de estar presentes nas 
palestras: Mobilidade em Televisão Digital - painel: 
Jornalismo ao Vivo – com David Campello, Coorde-
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nador Técnico de Produtos; e Integração de Con-
teúdo Broadcast/Broadband - painel: Convergência 
Broadcast/Broadband: Além da TV o que vem por 
aí?, com David Britto.

Premiação brasileira
A emissora brasileira Rede Globo foi desta-
que na categoria Innovation Content Creation 
do Prêmio IBC Innovation Award 2012 pelo o 
projeto Vate (Visualizing A Take Earlier). Repre-
sentando toda a equipe da rede colaborativa 
i9, o assessor de inovação e tecnologia da 

direção geral de engenharia e também res-
ponsável pelo Projeto de Inovação Aberta i9, 
da emissora Globo, Nelson Faria Jr. foi quem 
recebeu o Prêmio. “A premiação de Inovação 
do IBC é única porque seleciona novos produ-
tos e tecnologias que realmente tenham cria-
tividade e inovação nas soluções reais para 
broadcasters”, disse. 

“O Vate é um sistema de memorização de câ-
meras desenvolvido para o Dança dos Famosos, 
quadro do Domingão do Faustão, e que pode 

ser aplicado em qualquer programa que tenha 
ensaio para exibição ao vivo com múltiplas câ-
meras. Durante os ensaios, os cortes feitos pelo 
diretor de imagens são armazenados no siste-
ma, posteriormente podendo revisar e alterar 
alguma sequência de câmera. Durante o pro-
grama ao vivo, os frames dos próximos takes 
aparecem no monitor e nos viewfinders, para 
que os camera-men posicionem a câmera para 
o melhor plano, lembrando que o diretor pode 
ou não usar a câmera previamente seleciona-
da. Esse sistema, inédito no mundo, traz ganhos 
de qualidade e produtividade para a operação 
do switcher em shows ao vivo, programas com 
múltiplos cortes em tempo real e permite que os 
diretores de imagem possam antecipadamente 
escolher os melhores takes.” explica o assessor.

O i9 é uma rede colaborativa, voluntária e multidis-
ciplinar que iniciou em agosto de 2008 na Central 
Globo de Produções com 9 profissionais somando 
hoje 1300 pessoas e mais de 450 iniciativas sendo 
80 já concluídas, em expansão para outras centrais 
além da produção como jornalismo, esporte e ope-
ração RJ/SP TVG.

Gilmara é editora da Revista da SET . 
E-mail: gelinska@gmail .com
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Por Ana Eliza Faria e Silva

MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS, OTT E HÍBRIDO: 
PALAVRAS CHAVES DO IBC 2012
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Este ano, a palavra que definiu o IBC foi 
“multi-screen” e consigo o conceito 
de conteúdo sob demanda e TV co-

nectada. Apesar disso, nos painéis estavam 
presentes o questionamento sobre a ado-
ção dessas tecnologias e o comportamento 
do consumidor. As métricas mais recentes 
mostram que nem todas as ferramentas 
para engajamento do consumidor utiliza-
das para o consumo móvel são diretamente 
transportáveis para sala de estar e para o 
consumo no televisor conectado. 

Para o VP da Ericsson, Ove Anebygd, a ter-
minologia multi-screen “se tornará redun-
dante, pois o consumidor espera que essa 
seja a evolução natural da atual experiência 
de ver TV”. Embora essa ainda seja uma vi-
são de futuro, está claro que uma categoria 
de consumidores jovens já considera estar 

conectado e compartilhar as suas atividades 
como parte da experiência de ver TV. 

As pesquisas também revelam o surpreenden-
te aumento do número de usuários que utili-
zam um smartphone, PC ou tables enquanto 
assistem TV, embora apenas uma fração aces-
se conteúdo relacionado ao que está sendo 
exibido na TV. O tema foi matéria de capa da 
Times Magazine, “10 Ways Mobile Technology 
Is Changing Our World” e revelou que os bra-
sileiros se destacam entre os países que con-
sideram que estar constantemente ligado pela 
tecnologia é útil, afirmação de 92% dos entre-
vistados. Seguramente, o momento é crítico e 
existe uma distinção clara entre os hábitos de 
ver TV nas diferentes gerações de telespecta-
dores e o IBC apresentou diversas alternativas 
para tentar estabelecer uma ponte entre o con-
teúdo da segunda tela e o da TV. 

Tecnologias e serviços over-the-top
O aumento do consumo de vídeo em múl-
tiplos dispositivos é uma das facetas do 
serviço over-the-top ou OTT. Segundo o 
dado divulgado por Lance Ware, CTO da 
Cenoplex, o consumo de vídeo OTT corres-
ponde a mais de 45% da banda utilizada 
para internet. Embora esse número possa 
variar um pouco dependendo do contexto 
e da região medida é inegável que esse 
percentual continua subindo. Muito desse 
crescimento é atribuído ao crescimento da 
banda-larga e a transformação de televi-
sores, blu-ray players e consoles de ga-
mes em dispositivos conectados. 

A máxima de que o “conteúdo é rei” conti-
nua valendo, mas também é importante per-
ceber que o consumidor tem mais controle 
do que nunca. Já é possível, até mesmo no 
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Brasil, cancelar ou reduzir o pacote de TV 
por assinatura e utilizar uma combinação de 
canais abertos com agregadores de conte-
údo OTT. Entretanto, dada a complexidade 
tecnológica associada ao conteúdo OTT, a 
oferta linear ainda atende a maioria, pois tira 
do consumidor a tarefa de escolher. Num 
momento em que as ferramentas de oferta 
de conteúdo e análise estatística dos hábitos 
do consumidor ainda estão se desenvolven-
do, não é raro que o usuário gaste 5 a 10 
minutos buscando conteúdo e, no final, se 
decida por um canal linear ou por um conte-
údo diferente do que lhe foi oferecido. 

Do ponto de vista de tecnologia, a grande 
mudança no mercado de OTT é o cresci-
mento da entrega em streaming ao invés de 
download, embora os dois coexistam. Netflix, 
Hulu e o iPlayer da BBC crescem baseados 
no modelo de streaming enquanto o popular 
iTunes continua baseado em download. Ou-
tra mudança importante é que os provedores 
OTT começam a suportar modelos baseados 
em armazenamento na nuvem, tornando o 
armazenamento local cada vez menos rele-
vante para o consumidor. 

Uma das maiores vantagens competitivas do 
vídeo overt-the-top tem sido sua habilidade 
de evoluir rapidamente. Em curto espaço de 
tempo uma ampla gama de serviços se de-
senvolveram com diferentes padrões e tipos 
de implementação. Até o momento a ausência 
de padrões facilitou seu desenvolvimento.  En-
tretanto, isso também significa que o conteúdo 
precisa ser preparado em um número enor-
me de wrapers, diferentes sistemas de DRM 
e várias tecnologias de streaming adaptativo, 
aumentando o custo e complexidade na distri-
buição do conteúdo. O que se vê, no entanto, é 
que indústria está evoluindo para uma situação 
praticamente estabelecida onde a codifica-
ção de vídeo H.264 é um padrão “de facto” e 
uma batalha ainda não totalmente ganha pelo 
MPEG-DASH na parte de adaptative streaming.

De fato, o MPEG-DASH chegou fortalecido ao 
IBC após uma prova de conceito em relativa-
mente larga escala durante as Olimpíadas de 
Londres, sendo “vendido” como o protocolo 
de streaming que unifica a solução Microsoft, 
Apple e Adobe com a vantagem de oferecer 
streaming adaptativo sobre HTTP, permitindo 
o ajuste automático da taxa de acordo com a 
largura de banda e sem hardware proprietário. 

Sabemos que no Brasil e em várias partes do 
mundo, a disponibilidade de banda larga ainda 

é um gargalo para o crescimento desse tipo 
de serviço, no entanto, do ponto de vista das 
emissoras, os verdadeiros desafios giram em 
torno do modelo de negócio, canibalização das 
receitas, multiplicidade de padrões e a neces-
sidade de resolver as questões de proprieda-
de intelectual e pirataria antes da adoção em 
massa dessa tecnologia.

Híbrido não é conectado
O termo híbrido no contexto de TV digital sur-
giu para designar o uso simultâneo do tuner de 
TV digital e da conexão de banda larga para 
oferecer ao telespectador uma experiência in-
tegrada, linear e não linear. Por outro lado, a TV 
conectada explora exclusivamente a conexão 
de banda larga do televisor oferecendo ao con-
sumidor um conjunto de aplicativos.

A TV híbrida é oferecida pelos radiodifusores 
através de uma plataforma padronizada, no 
caso europeu tipicamente um televisor HbbTV. 
A plataforma híbrida oferece opções para com-
binar a oferta de TV linear e catch-up criando 
uma experiência harmonizada para o usuário. 
No Brasil, apesar da crescente diversidade de 
oferta de conteúdo não linear, o consumo de 
conteúdo linear ainda é crescente. Ao mesmo 
tempo, aplicações como o iPlayer da BBC e 
o alemão Mediathek crescem de popularida-
de, aumentando o desafio de ampliar a ofer-
ta ao telespectador sem minar a audiência e 
o conteúdo linear fazendo testes. Em termos 
práticos, o que se viu no IBC é que apesar 
de sua adoção na grande maioria dos países 
europeus, de maneira geral, os radiodifusores 
ainda estão fazendo testes pré-comerciais. 

A versão 1.5 da especificação HbbTV, lançada 
as vésperas do IBC no website do HbbTV con-
sortium com publicação pelo ETSI ainda pen-
dente, introduz suporte para HTTP adaptative 
streaming (com base em MPEG-DASH), visan-
do a melhoria da qualidade de vídeo percebida, 
além de permitir o suporte simultâneo a várias 
tecnologias de DRM. A nova versão também 
enriquece significativamente as informações 
disponíveis sobre a grade de programação, 
permitindo disponibilizar informações do guia 
eletrônico completo referente a sete dias de 
programação e fornecer uma experiência con-
sistente ao usuário. 

Para atender o consumidor 
A boa notícia é que o futuro para os prove-
dores de conteúdo e consumidores é pro-
missor. As tecnologias para OTT são capa-
zes de entregar uma experiência muito mais 
atraente incluindo mídia social, busca mais 

relevante e fácil, modelo de anúncio menos 
intrusivo e novos modelos de monetização. 
Por outro lado, o aumento do consumo mó-
vel e na segunda tela exige maior agilidade 
para atender a necessidade de consumo 
tanto em casa quanto em movimento. Porém 
isso exige uma difícil adaptação dos prove-
dores de conteúdo a um mercado mais di-
nâmico, no qual os consumidores têm maior 
liberdade de escolha. 

O desafio mais crucial da TV híbrida, do 
uso da segunda tela e dos múltiplos dis-
positivos é torná-los elementos para au-
mentar o engajamento da audiência. E 
para que o serviço híbrido seja a forma 
preferida de consumir conteúdo o foco 
deve estar na atratividade do conteúdo e 
na simplicidade do serviço. No momento 
a relação entre investimento e receita é 
ruim e dificulta sua implantação. Especial-
mente no caso de OTT, enquanto a última 
milha não for tratada e tarifa por consumo 
como água e eletricidade a equação não 
fecha tornando difícil, senão impossível 
oferecer ao usuário acesso não discrimi-
natório a infraestrutura e ao conteúdo. 

Incentivos vindos dos fornecedores de equipa-
mentos e soluções não faltaram no IBC. Para 
muitos, embora a TV continue a ser uma ex-
periência “Premium”, os provedores de conte-
údo precisam direcionar esforços para a oferta 
multiscreen oferecendo a experiência correta 
para não perder capacidade competitiva e re-
levância frente a novos entrantes. O objetivo 
parece estar claro: manter a força da marca 
e transformar a oferta de conteúdo agregando 
presença em todas as telas. Todos os forne-
cedores de soluções de compressão apontam 
a integração do back-office como mais im-
portante que a aquisição de ferramentas de 
compressão mais sofisticadas, sob o risco de 
aumentar excessivamente os custo de opera-
ção ou frustrar os usuários. 

Ao menos do ponto de vista de tecnologia já 
estão disponíveis todos os elementos que po-
dem proporcionar ao consumidor uma expe-
riência integrada em diversos dispositivos e o 
transporte de conteúdo entre eles, oferecendo 
aos provedores de conteúdo a oportunidade 
para evoluir juntamente com a expectativa do 
telespectador. 

Ana Eliza é Diretora de Tecnologia da SET  
e Gerente de Engenharia da TV Globo . 
E-mail: ana .eliza@tvglobo .com .br
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